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Funkcjonowanie komunikacji na liniach 

podmiejskich w dniach, od 3 do 6 czerwca 2021 roku 
 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w czwartek,  

3 czerwca i w piątek, 4 czerwca 2021 roku, występować będą następujące ograniczenia  

w funkcjonowaniu linii podmiejskich: 

3 czerwca 2021 roku (czwartek) 

Przez cały dzień autobusy linii podmiejskich kursować będą zgodnie z rozkładem jazdy 

obowiązującym w niedziele i święta. 
 

4 czerwca 2021 roku (piątek) 

Przez cały dzień autobusy linii podmiejskich kursować będą zgodnie z roboczym 

rozkładem jazdy, z następującymi zmianami: 

• Linia nr 215 – na kursach w nocy z 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5 oraz z 5 na 6 czerwca 

realizowane będą wjazdy do przystanku Wiry/Kościół zgodnie z rozkładem jazdy 

obowiązującym w noce z soboty na niedziele; 

• Linia nr 224 – na kursach w nocy z 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5 oraz z 5 na 6 czerwca 

realizowane będą wjazdy do przystanku Plewiska/Straż Pożarna zgodnie  

z rozkładem jazdy obowiązującym w noce z soboty na niedziele; 

• Linia nr 227 – na kursach w nocy z 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5 oraz z 5 na 6 czerwca 

realizowane będą wjazdy do przystanku Kicin/Pętla zgodnie z rozkładem jazdy 

obowiązującym w noce z soboty na niedziele;  

• Linie nr 250, 253, 257 i 258 – nie kursują; 

• Linia nr 259 – na kursach w nocy z 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5 oraz z 5 na 6 czerwca 

realizowane będą wjazdy do przystanku Starzyny/Rynkowa zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w noce z soboty na niedziele; 

• Linia nr 312 – nie będzie realizowany wjazd do przystanków: 

Miękowo/Stokrotkowa oraz Bolechowo-Osiedle/Zespół Szkół; 

• Linia nr 342 – w nocy z 3 na 4 czerwca nie będą realizowane kursy nocne; 

• Linie nr 431 i 432 – kursy realizowane będą zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy; 

• Linia nr 435 – nie kursuje; 

• Linia nr 501 – nie będzie realizowany kurs o godzinie 6:09 z przystanku 

Błażejewo/Os. Przylesie; 

• Linia nr 560 – kurs z przystanku Zaniemyśl/Kościół realizowany będzie o godzinie 

6:02, zamiast o godzinie 6:12; 
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Sprawozdanie 
burmistrza

O inwestycjach aquanet

Także 14 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wraz z Szymonem Szydłowskim 
z Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik spo-
tkali się z  przedstawicielami Aquanetu 
podczas comiesięcznego podsumowania 
prac związanych z inwestycjami kanaliza-
cyjnymi i wodociągowymi.

PrOgram „DObry start” Dla 
najmłODszych i ich rODziców

19 maja Andżelika Majkowska repre-
zentująca Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu spotkała się z wi-
ceburmistrzem Sebastianem Wlazłym, 
sekretarz Iwoną Pawłowicz-Napieralską 
oraz przedstawicielami Żłobka w  Ka-
mionkach, przedszkola „Kolumb – kraina 
małego odkrywcy” oraz OPS i  Wydziału 
Oświaty i  Polityki Społecznej w  UMiG 
Kórnik.  
Rozmawiano o  współpracy i  wsparciu 
finansowym przez gminę programu 
„Dobry start” zawierającego rozwiązania 
dotyczące usług społecznych dla rodzin 
z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. Projekt 
realizowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
WRPO i  ukierunkowany na wspieranie 
rozwoju dzieci do lat 5 oraz kształtowanie 
wartościowych postaw rodzicielskich.

rOzmOwy z ztm

 Wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
spotkał się 19 maja z przedstawicielami 

szczePienia w „Oazie”

13 maja był pierwszym dniem funkcjono-
wania punktu szczepień powszechnych 
na terenie KCRiS Oaza w Kórniku. Szcze-
pienia wykonywano także w dniach 15, 
22 i 25 maja. Punkt obsługują medycy ze 
Szpitala Podolany, a formalności poma-
gają dopełnić wolontariusze, w tym radni, 
sołtysi i urzędnicy UMiG Kórnik. 

sPOtkanie z rzeczOznawcą

14 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
kierownik Lidia Noskowiak i Joanna Łusz-
czyk z Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami oraz zastępca kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska Krzysztof Ratajczak 
spotkali się z rzeczoznawcą majątkowym 
Tomaszem Załeckim. Omówiono m.in. 
podstawy wyceny gruntów oraz drzew 
i krzewów.

kOnferencja na temat 
usuwania azbestu

 14 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w  konferencji „Usuwanie 
azbestu – współpraca międzyinstytucjo-
nalna i źródła finansowania”, którą zorga-
nizowało Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Wlkp. Przedstawiciel Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska omówił 
zagadnienia związane z  ogólnopolskim 
programem finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Izabela 
Delich-Sikorska – główny koordynator 
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 
w Departamencie Gospodarki Niskoemi-
syjnej w  Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i  Technologii przedstawiła funkcjono-
wanie Bazy Azbestowej. Dyskutowano 
na temat dobrych praktyk i współpracy 
jednostek samorządu z  wicestarostą 
Tomaszem Łubińskim. W trakcie dyskusji 
zabrał głos wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły. Przedstawił stanowisko kórnickiego 
samorządu, wskazujące na wyczerpy-
wanie się krajowego limitu pomocy de 
minimis w  rolnictwie. Zaapelował do 
organizatorów spotkania, tj. do SGiP 
Wlkp., aby wystąpiono do Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, a  następnie 
do Komisji Europejskiej o  przesunięcie 
środków z  rybołówstwa na rolnictwo. 
W  poprzednim roku kalendarzowym 
środki z puli de minimis w rybołówstwie 
zostały niewykorzystane.

Zarządu Transportu Miejskiego. Omó-
wiono dostosowanie funkcjonowania 
komunikacji w  zależności od terminów 
znoszenia obostrzeń związanych z  CO-
VID-19 oraz organizację transportu 
zbiorowego w Dachowie po zakończeniu 
inwestycji drogowo-kanalizacyjnych przy 
ul. Poznańskiej w tej miejscowości.

sPOtkanie z PrObOszczem

Także 19 maja wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z proboszczem parafii 
pw. św. Józefa Rzemieślnika kanonikiem 
ks. Piotrem Piecem. Rozmawiano mie-
dzy innymi o planach rozbudowy boiska 
i bazy sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Robakowie, przesunięciu placu zabaw 
oraz przeprojektowaniu przejścia z tere-
nu kościoła w kierunku cmentarza. 

PrzygOtOwania DO Przetargu

Również 19 maja z  mecenasem Konra-
dem Różowiczem z  Dr Krystian Ziem-
ski&Partners Kancelaria Prawna sp. k. 
z  Poznania spotkali się: wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak, radca prawny Maciej 
Łakomy, audytor wewnętrzny z  UMiG 
Kórnik Maciej Jankowski, przedstawiciele 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
kierownik Sławomir Zakrzewski, jego za-
stępca Krzysztof Ratajczak oraz Joanna 
Jakubowicz a także Violetta Górczak-Mie-
loch z Wydziału Pozyskiwania Funduszy 
i  Zamówień Publicznych. Omawiano 
dokumentacje związaną z  przetargiem 
na odbiór i transport odpadów. 
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W Kórniku, w sali KCRiS „Oaza” uruchomio-
no punkt szczepień powszechnych przeciw 
COVID-19. Pierwsze 720 szczepionek po-
dano pacjentom 13 maja. Dwa dni później  
dostarczono kolejnych 1000 dawek. Punkt 
obsługują lekarze ze Szpitala Podolany, 
a  formalności związane ze szczepieniem 
pomagają dokonać wolontariusze, w  tym 
lokalni radni i urzędnicy. Podobne punkty 
działają także np. w  Swarzędzu, Kona-
rzewie, Luboniu, Mosinie, Koziegłowach 
i Rokietnicy.  
Starania i negocjacje w sprawie utworzenia 
punktu szczepień powszechnych trwały kil-
ka tygodni. Propozycję wspierała Metropolia 
Poznań oraz Powiat Poznański. Ostatecznie 
lokalizacja w  obiekcie kórnickiej „Oazy” 
uzyskała akceptację NFZ i  Ministerstwa 
Zdrowia.  
O otwarciu punktu szczepień powszechnych 
danego dnia decyduje dostępność szcze-
pionek. Informacje o przydzieleniu kolejnej 
partii preparatów pojawiają się czasami 
dobę przed dniem szczepień, więc trzeba na 
bieżąco sprawdzać możliwości wykonania 
zabiegu w danej lokalizacji. 
Jeśli któraś z  zarejestrowanych osób nie 
dotrze na szczepienie lub z innych przyczyn 
nie mogła otrzymać zastrzyku, pod koniec 
dnia istnieje możliwość zaszczepienia nie 
zarejestrowanej osoby posiadającej ważne 
skierowanie. 
Zaszczepieni zwykle nie od razu otrzymują 
informację o planowanym terminie drugie-
go szczepienia. Taka informacja pojawia się 
po kilku dniach w systemie internetowym 
i dociera SMSem do zainteresowanych. 

Od czerwca nowy mobilny punkt szcze-
pień
Ośrodek Medycyny Środowiskowej „Salus” 
w Kórniku od 1 czerwca będzie prowadził 
Mobilny Punkt Szczepień.
Szczepienia szczepionką jednodawkową 
COVID -19 Vaccine Janssen będą odbywały  
się w  gabinecie zabiegowym  pokój nr 1 na 

parterze budynku Ośrodka Zdrowia Kórnik 
przy ul. Poznańskiej 34 a.
Będzie także możliwość zaszczepienia 
w miejscu zamieszkania tych pacjentów,  
których stan zdrowia uniemożliwia samo-
dzielne dotarcie do punktu stacjonarnego.
Rejestracja od godz. 9.00 do 18.00 telefo-
nicznie pod nr. 601-472-202 lub 61-8-170-
101

Wcześniej na terenie gminy Kórnik rozpo-
częło działalność pięć punktów szczepień 
w  lokalnych przychodniach. Obecnie wy-
korzystuje się w nich od 100 do 600 dawek 
szczepionki tygodniowo. Przedstawiciele 
tych placówek informują, że w kilku przy-
padkach, szczególnie w kwietniu, zdarzyły 
się opóźnienia w dostawach. Deklarują też 
możliwość zwiększenia ilości wykonywa-
nych zabiegów jeśli zwiększą się dostawy 
preparatów.
Problemem organizacyjnym dla punktów 
szczepień jest też to, że zdarzają się pacjenci, 
którzy nie przychodzą na szczepienie w wy-
znaczonym terminie i nie informują o tym. 
Wcześniejsze zgłoszenie nieobecności 
pozwala na znalezienie i poinformowanie 
innej chcącej się zaszczepić osoby.  
 
 
Na szczepienie można zapisać się na 
kilka sposobów:
• poprzez całodobową i bezpłatną infoli-
nię - 989,
• elektronicznie poprzez e-Rejestrację 
dostępną na pacjent.gov.pl,
• wysyłając SMS o treści „SzczepimySie” 
na numer 880 333 333.
Podczas rejestracji należy wybrać 
dokładny termin szczepienia. Następ-
nie otrzymamy SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty.
Do rejestracji nie potrzebujemy żadnych 
dodatkowych danych czy dokumentów – 
wystarczy, że podamy swój nr PESEL.

Ruszyły szczepienia w „Oazie“ 
- od czerwca będzie też punkt mobilny

Punkty szczepień przeciw COVID-19 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik:

 Nowy punkt (z możliwością dojazdu 
do pacjenta)  od 1 czerwca
- Ośrodek Medycyny Środowiskowej 
„Salus”, pokój nr 1 na parterze bu-
dynku Ośrodka Zdrowia Kórnik przy 
ul. Poznańskiej 34 a.
Rejestracja od godz. 9.00 do 18.00 
telefonicznie pod nr. 601-472-202 lub 
61-8-170-101

 Punkt sczepień powszechnych  
w KCRiS „Oaza”. E-rejestracja na  
pacjent.gov.pl lub pod nr. tel 989

 Centrum Medyczne MEDHEART 
– Foreshadow Sp. z o.o., Kórnik (Bnin), 
ul. Armii Krajowej 27; 
tel. 511 898 988

 Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o., 
Robakowo, ul. Szkolna 18; 
tel. 668 700 807

 Centrum Medyczne MEDKAM 
Anna Michałek, Kamionki, 
ul. Platanowa 18; 
tel. 663 203 396

 Centrum Zdrowia Rodziny Sp. z o.o., 
S.K., Kamionki, ul. Mostowa 12; 
tel. 785 029 029, 885 029 029

 Dom Zdrowia i Urody Sp. z o.o., 
Borówiec ul. Szkolna 1c  
tel. 508 198 508, 
e-mail: szczepienia.borowiec@op.pl.     
Aby dokonać mailem zapisu na listę 
szczepień w temacie wiadomości należy 
podać wiek i miejscowość oraz imię i na-
zwisko, numer PESEL i numer telefonu. 
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sPOtkanie z DyrektOr DD

20 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z  dyrektor Domu Dziecka 
w  Kórniku-Bninie Dorotą Pielichowską-
-Borysiewicz. Podsumowano współpracę 
oraz zmiany organizacyjne w funkcjono-
waniu placówki. 

mObilne szczePienia  
już OD czerwca

 20 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z Danuta Jaworską z Ośrod-
ka Medycyny Środowiskowej „SALUS”, 
który od 1 czerwca zorganizuje siódmy 
już na terenie gminy punkt szczepień, 
usytuowany w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Kórniku. Będzie też działał punkt mobil-
ny z możliwością dojazdu do pacjentów, 
których stan zdrowia uniemożliwia dotar-
cie do stacjonarnego punktu szczepień. 

filia wyDziału kOmunikacji 
bęDzie w starej gazOwni

24 maja odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu: sekretarzem powiatu Magdaleną 
Buczkowską oraz dyrektorem Wydziału 
Komunikacji i  Transportu Małgorzatą 
Kaniewską w  sprawie uruchomienia na 
terenie gminy filii Wydziału Komunikacji. 
Ustalono harmonogram działań i  prac 
przygotowawczych w  budynku dawnej 
gazowni. Przyjęto założenie, że filia Wy-
działu Komunikacji w  Kórniku rozpocz-
nie działalność w  styczniu 2022 roku. 
W  rozmowach uczestniczyli: burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji UMiG Joanna Grzybowska oraz 
zastępca kierownika Wydziału Eksploata-
cji Infrastruktury Technicznej UMiG Anna 
Borowiak. 

sPOtkanie z Prezesem 
gr „miłOsław”

Także 24 maja gościł w UMiG Kórnik pre-
zes gospodarstwa Rybackiego „Miłosław” 
Adrian Strzeszyński. Podczas spotkania 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
omówił współpracę w ramach akcji infor-
macyjnej dotyczącej elektronicznej formy 
wykupu pozwoleń na wędkowanie na 
lokalnych jeziorach za pomocą aplikacji 
Zimorodek. Prezes z  wiceburmistrzem, 
przedstawicielami Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Sławomirem Za-
krzewskim i  Krzysztofem Ratajczakiem 
oraz prezesem kórnickiego koła PZW 

Mirosławem Grewlingiem wizytowali 
miejsca, w których zamontowano nowe 
tablice informacyjne. 

„muzyka z kórnika w liPcu”

Także 24 maja burmistrz Przemysław 
Pacholski i kierownik Wydziału Promocji 
Kultury i  Sportu Magdalena Matelska-
-Bogajczyk spotkali się z  dr. Dariuszem 
Grzybkiem z  FZK, Sławomirem Animuc-
kim z  KOK i  dyrektorem artystycznym 
Festiwalu Muzyka z  Kórnika Tomaszem 
Raczkiewiczem. Ustalono, że jeśli ob-
ostrzenia sanitarne związane z COVID-19 
na to pozwolą, w  lipcu bieżącego roku 
odbędą się 4 koncerty festiwalowe. 

nOwa inwestycja w żernikach

25 maja członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego Antoni Kalisz, burmistrz 
Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły uczestniczyli w uroczy-
stym zawieszeniu wiechy na obiekcie 
Panattoni w Żernikach. Nowa inwestycja 
logistyczna to około 105 tys. m² obiektów 
magazynowych pod dachem, czyli około 

2,9 miliona złotych wpływów podatkowych 
do gminnego budżetu, ale także około 2 
tys. nowych miejsc pracy. 
Panattoni, lider rynku nieruchomości prze-
mysłowych w  Europie dostarczy obiekt 
BTS dla branży e-commerce w Żernikach 
dla DHL Supply Chain. Przedsiębiorstwo 
prowadzić będzie operacje logistyczne 
m.in. dla Zalando, realizowane na wielu 
rynkach europejskich – w  tym polskim 
i niemieckim. Inwestycja przejdzie certy-
fikację BREEAM na poziomie „Excellent”. 
Obiekt zostanie ukończony już w sierpniu.
W ramach realizacji Panattoni przygotuje 
m.in. wzmocnioną posadzkę, strefę VAS 
(Value Added Service) z  odpowiednim 
poziomem światła dziennego i stałą tem-

peraturą, 
3-kondygnacyjne biuro z  kuchnią, od-
dzielne wjazdy dla TIRów i samochodów 
osobowych, czy specjalne zatoczki dla 
busów i autobusów.
W ubiegłym roku Zalando jako pierwsza 
tego typu platforma wdrożyła rozszerzoną 
wersję SAC Higg Brand & Retail Module 
(Higg BRM), w ramach którego prowadzo-
na jest obowiązkowa ocena marek sprze-
dawanych przez jej stronę internetową 
pod kątem zgodności z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. Centrum w Żernikach 
idealnie wpasowuje się w system wartości 
obu firm, ponieważ będzie to najnowszy 
projekt realizowany przez spółkę Panat-
toni, który ma uzyskać certyfikat środo-
wiskowy BREEAM na wysokim poziomie 
„Excellent”. Deweloper wdroży rozwiąza-
nia ważne zarówno dla środowiska, jak 
i dla dobrostanu użytkowników budynku. 
Dach będzie wystarczająco mocny, by 
umieścić na nim panele fotowoltaiczne 
i  kwietne łąki z  domkami dla owadów, 
przy wjeździe zostaną zasadzone drzewa 
i krzewy, a ponadto deweloper wybuduje 
tzw. „zielone ściany”. Dodatkowo użyt-
kownicy obiektu będą mieli do dyspozycji 
wiaty na rowery, stanowiska do ładowania 
akumulatorów samochodów elektrycz-

nych i strefy wypoczynkowe w sąsiedztwie 
wysokich roślin, a także niewielką siłownię 
i stoły piknikowe na świeżym powietrzu. 
Na drugim piętrze budynku biurowego 
deweloper zbuduje zielone tarasy z ław-
kami, punktami ładowania telefonów, 
lekkimi przenośnymi krzesłami i stołami 
oraz roślinami w donicach.

Chwilę przed wysłaniem materiałów 
do druku tego numeru „Kórniczanina” 
zakończyła się sesja RMiG Kórnik, pod-
czas której radni (20 - „za”, 1 - „przeciw”) 
udzielili absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kórnik Przemysławowi 
Pacholskiemu za rok 2020

cd. ze str. 3

◊  red.



Dzięki inwestowaniu w odnawialne 
źródła energii, ZGO sp. z o.o. w Jarocinie 
– Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest 
już samowystarczalne energetycznie. 
Widząc korzyści płynące m.in. z wykorzy-
stania energii słonecznej, spółka dalej 
inwestuje w fotowoltaikę. Kolejne prze-
targi zostały rozstrzygnięte, następne 
przedsięwzięcia przed nami. Po zrealizo-
waniu wszystkich inwestycji, moc insta-
lacji fotowoltaicznej wyniesie łącznie 1 
860 kWp, czyli tyle, ile potrzeba, by zasilić 
w energię elektryczną ok. 750 domków 
jednorodzinnych przez cały rok.

Dobre wiadomości rozpoczniemy od 
informacji, że ZGO Sp. z  o.o. w  Jaroci-
nie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu 
otrzymało promesę z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w  Poznaniu na realizację 
projektu: „Poprawa efektywności ener-
getycznej ZGO Sp. z o.o. w  Jarocinie po-
przez budowę instalacji fotowoltaicznej 
o  mocy prawie 400 kWp oraz budowę 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp 
wraz z  magazynem energii na budynku 
socjalno-biurowym”. Wartość inwestycji 
wynosi 1 390 000 zł netto. Pozyskane 
środki pomogą zrealizować zaplanowane 
zadania związane z pozyskiwaniem ener-
gii słonecznej. Przedsięwzięcia te, poza 
istotną stroną proekologiczną, dają także 
znaczące oszczędności dla spółki. 
Przypomnijmy, że łącznie nasz zakład po-
zyskał z WFOŚiGW na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznych ponad 2,3 mln zł. W 2019 
roku blisko 300 tys. wsparło budowę 
instalacji o  mocy 96 kWp. W  ubiegłym 
roku dzięki pozyskaniu blisko 650 tys. zł. 
zamontowaliśmy kolejne panele PV – tym 
razem o mocy 190 kWp. Po zakończeniu 
inwestycji zaplanowanych na rok 2021 
w sumie ograniczymy emisję CO2 do at-
mosfery o 526 ton rocznie. O skali przed-
sięwzięcia świadczy fakt, że aby pochłonąć 
taką ilość dwutlenku węgla potrzebnych 
jest 87 666 drzew. 
W kwietniu tego roku ZGO-WCR zawarło 
kolejny kontrakt dotyczy zaprojektowania 
instalacji fotowoltaicznej do produkcji 
energii elektrycznej o  mocy minimalnej 
138 kWp. Przedsięwzięcie realizuje firma 
Bau-Technik Sp. z  o.o. Spółka koman-
dytowa. Docelowo instalacja zostanie 
zamontowana na wiacie magazynowej 
należącej do ZGO Sp. z  o.o. w  Jarocinie 
– Wielkopolskie Centrum Recyklingu.   
W dniu 21.05.2021 zostały podpisane 
umowy z firmą EKO Powersp. z o.o.
Pierwsza umowa dotyczy zaprojektowania 
i montażu  instalacji fotowoltaicznej o 
minimalnej mocy 262 kWp. Wartośc pod-
pisanej umowy 584 522, 00 netto +23% 
VAT ( 718 962,06 96 bruttbrutto).Kolejna 

podpisana umowa dotyczy zaprojektowa-
nia i montazu instalacji fotowoltaicznej 
o minimalnej mocy 40 kWp wraz z ma-
gazynem energii. Wartosci umowy  199 
000,00 zł netto + 23% VAT ( 244 770, 00 
zł brutto). Obie wspomniane inwestycje 
będą finansowane ze środków WFOŚiGW 
w Poznaniu.
To nie wszystko, bowiem na nieczynnej 
kwaterze składowiska odpadów zbudowa-
na zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 
min 1 MWh (1000 kWp). Inwestycja będzie 
możliwa do przeprowadzenia dzięki pozy-
tywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu o zmianie kierunku rekultywa-
cji nieczynnej kwatery składowiska.
O  tym, że ZGO-WCR inwestuje w  ekolo-
gię, świadczy także realizowana na tere-
nie spółki wymiana całego oświetlenia 
zewnętrznego z  sodowego na ledowe. 
Wymienianych jest 86 lamp. Inwestycja 
wyniesie 93 000 zł netto.
Dziś na obiektach ZGO-WCR znajduje się 
1331 paneli fotowoltaicznych o  łącznej 
mocy 425 kWp. Zakład stał się już samo-
wystarczalny energetycznie, a – jak widzi-
my – nie jest to jeszcze „ostatnie słowo” 
w tej kwestii. 

O ekologii z Maciejem Orłosiem
Do ZGO Sp. z  o.o. w  Jarocinie - Wielko-
polskiego Centrum Recyklingu zawitała 
ekipa programu „Ty śmieciu! Ekocyklicznie 
o gospodarce...”. Podczas pobytu w Jaro-
cinie nagrywano materiały do kolejnych 
odcinków tego ekologicznego cyklu. Go-
spodarzami programu są: dr Katarzyna 
Michniewska – ekonomista środowiskowy 
i prezes zarządu organizacji odzysku opa-

kowań Ekocykl oraz Maciej Orłoś – znany 
dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Poszczególne odcinki programu dotyczą 
różnych palących problemów środowi-
skowych, z  którymi boryka się Polska, 
Europa i  świat. Pomysłodawcą cyklu 
i  autorem scenariuszy jest dr Katarzyna 
Michniewska, która opiera program na 
swoim ponad dwudziestoletnim doświad-
czeniu w branży, a poruszane problemy to 
zagadnienia zgłaszane przez uczestników 
spotkań edukacyjnych. Współprowadzą-
cym jest Maciej Orłoś – zaangażowany 
w tematy ekologiczne dziennikarz, a także 
prezenter telewizyjny i aktor. 
Tematyka odcinków nagrywanych w Jaro-
cinie dotyczyła odpadów opakowaniowych 
i  biodegradowalnych oraz ekologicznej 
ścieżki edukacyjnej, która znajduje się na 
terenie ZGO-WCR. Gospodarze programu 
rozmawiali z burmistrzem Jarocina Ada-
mem Pawlickim oraz prezesem zarządu 
ZGO-WCR Witosławem Gibasiewiczem. 
Program „Ty śmieciu! Ekocyklicznie o go-
spodarce...” przygotowywany jest przez 
organizację EKOCYKL, która edukuje 
dzieci, młodzież i dorosłych w kwestiach 
rozmaitych problemów środowiskowych. 
Cykl dostępny jest na YouTube. O premie-
rze odcinków z  jarocińskimi akcentami 
ZGO-WCR będzie informowało na swoim 
profilu na Facebooku.

(be)

ZGO Jarocin inwestuje w zieloną energię 

◊  ZGO Jarocin
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Drodzy Seniorzy!
Ludzie tacy jak Wy wychowani w przeświad-
czeniu, że trzeba nieść pomoc potrzebują-
cym często padają ofiarą oszustów – osób 
bezwzględnych, przestępców. 
Oszuści chcąc wykorzystać Waszą dobroć, 
podszywają się pod różne osoby. Mogą 
udawać Waszych najbliższych, którzy 
szybko potrzebują pieniędzy, żeby nie iść 
do więzienia gdyż spowodowali wypadek, 
w którym ktoś ucierpiał. Podszywają się 
pod funkcjonariuszy Policji, Centralnego 
Biura Śledczego udając, że chcą uchronić 
wasze pieniądze bo ktoś właśnie włamuje 
się na Wasze konto bankowe. W dzisiejszych 
czasach mogą oni podszywać się pod osoby 
dokonujące dezynfekcji w związku z korona-
wirusem, w celu dostania się do mieszkania 
i kradzieży wartościowych rzeczy. Inne spo-
soby jakie wykorzystują oszuści to udawanie 
pracowników Poczty Polskiej bądź innych 
instytucji podając różne powody, z których 
jednak każdy sprowadza się do wyłudzenia 
pieniędzy. W rzeczywistości wszystkie te 
historie są fikcją. Mają na celu doprowa-
dzić Was do wydania oszustom pieniędzy. 
Niestety często zdarza się, że chęć niesienia 
pomocy swoim najbliższym czy Policji skut-
kuje utratą całych oszczędności. 
Szanowni Państwo pamiętajcie, że Policja 
nigdy nie będzie chciała żebyście przeka-
zywali swoje pieniądze czy kosztowności. 
Wielkopolska Policja apeluje – nigdy nie 
ufajcie nieznanym rozmówcom, nie po-
dawajcie haseł do kont bankowych, pod 
żadnym pozorem nie pobierajcie gotówki 
z banku i nie przekazujcie ich nieznanym 
osobom. To przestępcy czyhający na wa-
sze pieniądze! 
Gdy spotkacie się z  taką sytuacją natych-
miast rozłączcie rozmowę. Powiadomcie 
prawdziwą Policję dzwoniąc na numer alar-
mowy 112 i zgłaszajcie każdy taki przypadek. 
Tylko szybka reakcja i Wasza czujność może 
przyczynić się do zatrzymania oszustów. 
A co najważniejsze nie dopuścić do tego 
żeby kolejne osoby zostały oszukane i stra-
ciły oszczędności swojego życia.

Nie daj się 
oszukać!

◊  insp. Sławomir Piekut

Radni Prawa i Sprawiedliwości zapropono-
wali, aby powiat poznański przyznał po 100 
zł dla każdego ucznia (uczęszczającego do 
szkoły prowadzonej przez powiat poznań-
ski), z przeznaczeniem na zorganizowanie 
imprez integracyjnych, po długotrwałym 
zdalnym nauczaniu. Wsparcie dla uczniów 
mogłoby się rozpocząć już po wakacjach, 
a całkowity koszt to około 380 000 zł. Powiat 
poznański jest gotowy takie wsparcie dla 
uczniów zapewnić. 

Wszyscy są zgodni, że długotrwały okres 
zdalnego nauczenia spowodowany pan-
demią COVID – 19, brak kontaktu z rówie-
śnikami i  nauczycielami ma negatywny 
wpływ na sferę fizyczną, ale przede 
wszystkim psychiczną uczniów. Uczniowie 
pierwszych klas, nie mieli właściwie możli-
wości poznać swoich kolegów i koleżanek 
z  klasy, wychowawcy ani pozostałych 
nauczycieli. Chodzili bowiem do szkoły 
tylko we wrześniu i październiku. Pozostali 
uczniowie bardzo często nie mieli również 
możliwości wspólnego spotkania. Aby zre-
kompensować młodzieży ten trudny czas, 

proponujemy przeznaczyć jednorazowo 
po 100 zł dla każdego ucznia, uczęszczają-
cego do szkoły prowadzonej przez powiat 
poznański. Uczniowie wspólnie z wycho-
wawcą klasy ustalą jaki rodzaj wspólnego 
przedsięwzięcia integracyjnego chcą 
realizować, np.: wyjście do kina, teatru, 
muzeum, jednodniowy wyjazd integracyj-
ny, wspólny grill, ognisko itp. Klasa będzie 
miała do wykorzystania pulę środków 
przypadającą na jednego ucznia, o łącznej 
wysokości zależnej od liczebności klasy. 
Ze środków tych sfinansowana mogłaby 
zostać jedna czy też dwie imprezy w za-
leżności od kosztów. Oczywiście wszystko 
odbyłoby się z poszanowaniem obostrzeń 
pandemicznych i przy założeniu, że zorga-
nizowanie imprez będzie możliwe.

Powiat poznański od lat wspiera inicjaty-
wy uczniów i nauczycieli, jednakże w tym 
wyjątkowym momencie, przeznaczenie 
dodatkowo około 380 000 zł na realizację 
proponowanego pomysłu jest szczególnie 
potrzebne. Zarówno zarząd powiatu jak 
i radni są zgodni, że pomoc dla uczniów 
jest potrzebna. Z myślą o naszej młodzieży 
czeka nas wypracowanie jednego wspól-
nego programu. 

Nadrabiamy stracony czas

◊  Filip Żelazny
radny Rady Powiatu w Poznaniu
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Wszyscy znamy to popularne, jedyne 
w Polsce zimozielone pnącze.  
Jest również jedynym zimozielonym 
pnączem w całej rodzinie araliowatych 
(Araliaceae) do której należy. Większość 
gatunków z tej rodziny możemy spotkać 
w strefie tropikalnej i subtropikalnej. 
Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) rośnie 
w Polsce w lasach, parkach, a także 
w naszych ogrodach. 

W związku z występującymi ostatnio łagod-
niejszymi zimami, a bluszcz jest gatunkiem 
śródziemnomorsko-atlantyckim, obser-
wujemy jego większą ekspansywność, 
stąd mój niepokój zawarty w tytule (może 
nieuzasadniony). No właśnie, czy powin-
niśmy obawiać się bluszczu?
Trudno dokładnie powiedzieć kiedy bluszcz 
został wprowadzony do Arboretum Instytu-
tu Dendrologii PAN. Czy zasiał się tam sam, 
czy ktoś go posadził? Ze względu na łatwość 
z jaką dziczeje trudno określić naturalność 
stanowisk. Można go jednak odnaleźć 
w „Spisie alfabetycznym drzew i krzewów 
parku Kórnickiego” sporządzonym przez 
prof. Konstantego Steckiego i prof. Witolda 
Kuleszę w 1925 roku, a opublikowanym 
rok później w  „Opisie Parku w Kórniku”. 
Dotykamy więc prawie czasów Władysła-
wa hr. Zamoyskiego. Publikacja ta jest 
szeroko ilustrowana fotografiami drzew 
z  tamtego okresu. Nie widzimy jednak 
na fotografiach, aby bluszcz wspinał się 
po pniach, nieco „szczuplejszych” wtedy, 
dobrze nam znanych dzisiaj, starych drzew 
w Arboretum. 
Od tego czasu, szczególnie w  ostatnich 
dziesięcioleciach bluszcz bardzo się rozrósł 
w  naszym Arboretum (patrz fotografia), 
porastając prawie każde drzewo. Ścieląc się 
po ziemi zakrywa pojawiające się wiosną 
gatunki roślin runa: ranniki, pierwiosnki, 
śnieżyce, przebiśniegi czy delikatne stor-
czyki. Wspinając się na drzewa bluszcz 
powoduje obumieranie niższych gałęzi 
ograniczając dostęp światła. Wbrew ob-
serwacjom z Europy, źródła amerykańskie 
dowodzą szkodliwego wpływu bluszczu na 
drzewa (są bardziej narażone na złamanie 
czy wywrócenie). Utrzymanie niewątpliwie 
dekoracyjnego bluszczu w  Arboretum 
w bezpiecznych granicach, z zachowaniem 
równowagi uwzględniającej „interesy” 
wszystkich gatunków roślin, wymaga 
obecnie niebywałego wysiłku ze strony 
pracowników parku, szczególnie podczas 
pielęgnacji nowo posadzonych roślin.
A  co z  kolei przemawia na korzyść 
bluszczu? Mianowicie to, że jest rośliną 
niewymagającą (dobrze rośnie zarówno 
na glebach gliniastych, jak i piaszczystych), 
okrywową, o  zimozielonych liściach, ro-

snącą nawet w głębokim cieniu. Kwitnie 
jesienią, dając pożytek przed zimą dla 
pszczół. Wtedy większość roślin „myśli” już 
o ubieraniu się w jesienne barwy, a bluszcz 
pozostaje wciąż zielony i tak trwa przez całą 
zimę. Bluszcz pełni wiele funkcji, w  tym 
stwarza tło dla kwitnących latem roślin, 
a zimą ozdobą są jego zielone liście. Jest 
jedyny w swoim rodzaju.
Bluszcz występuje w Europie z wyjątkiem 
zimniejszej, północnej jej części. Jest rośliną 
długowieczną i w dogodnych warunkach 
może osiągać nawet do 450 lat. Dlatego 
towarzyszy wiekowym budynkom („blusz-
czowe uniwersytety”), powodując niekie-
dy uszkodzenia elewacji. Jeśli znajdzie 
w murze słabe strony - wygrywa, a naru-
szona przez czas elewacja szybko daje 
za wygraną. Często widzimy jak bluszcz 
wspina się na mury, przydrożne figury czy 
płoty, osiągając w  cieplejszym klimacie 
w rekordowych przypadkach do 1 m śred-
nicy u podstawy pnia. Przy jednym z zam-
ków w Niemczech jedna roślina pokryła  
860 m² skał. 
Pomimo że w Polsce bluszcz rozmnaża się 
przede wszystkim wegetatywnie, to coraz 
częściej można spotkać okazy kwitnące 
tego gatunku, nie tylko na zachodzie Polski. 
Zdarza się to przeważnie na słonecznych 
stanowiskach. Bluszcz wykształca wtedy 
pędy generatywne, co ciekawe – z  liśćmi 
o  zupełnie innym kształcie w  porówna-
niu z pędami wegetatywnymi. Na takich 
pędach rozwijają się kwiaty zebrane 
w  kulistych baldachogronach. Liście pę-
dów generatywnych są przede wszystkim 
większe niż te na pędach wegetatywnych 
– jajowate i bez klap, ale to wciąż ten sam 
bluszcz. I to właśnie ze względu na kwitnące 
egzemplarze, będące kiedyś rzadkością, 

w  Polsce, bluszcz pospolity podlegał 
ochronie prawnej od roku 1946 aż do 
2014. W Arboretum Instytutu Dendrologii 
PAN także można spotkać kwitnące okazy. 
Bluszcz kwitnie bardzo późno i to na pew-
no jego niezaprzeczalny atut, bo dopiero 
we wrześniu i październiku. Z zapylonych 
kwiatów powstają niebiesko-czarne owoce 
(jagody), w których znajdują się nasiona. 
Dlatego, że bluszcz kwitnie jesienią, jego 
nasiona osiągają pełnię swojej dojrzałości 
dopiero wiosną następnego roku. 
W Instytucie Dendrologii PAN łatwo wyho-
dowaliśmy siewki z takich nasion, ponieważ 
nie mają one spoczynku i w dogodnych 
warunkach kiełkują w ciągu dwóch tygo-
dni. Siewki wyhodowane z  nasion (nie 
sadzonki – te pochodzą z  rozmnażania 
wegetatywnego) wykorzystywane są przez 
naukowców do badań wzrostu i  rozwoju 
pnączy. W ostatnim dziesięcioleciu można 
zauważyć w Wielkopolsce zwiększającą się 
liczbę również i siewek bluszczu, pochodzą-
cych właśnie z nasion. 
Wydaje się, że bluszcz czuje się coraz lepiej 
w naszych lasach i parkach, ponieważ rza-
dziej przemarza podczas zim, a zwierzyna 
leśna, mając zimą dostęp do innego pokar-
mu, oszczędza bluszcz przed zgryzaniem. 
Wszystko to powoduje, że można uznać 
obecnie, ten chroniony kiedyś prawem 
gatunek, za dość ekspansywny a  nawet 
inwazyjny w Polsce w ostatnim dziesięciole-
ciu. A co z bluszczem w naszych ogrodach? 
O tym już musimy zdecydować sami, nie 
zapominając o plusach i minusach blusz-
czu, z całą różnorodnością kształtu i zieleni 
jego liści.

Bluszcz: szansa czy zagrożenie?

Bluszcz ścielący się po ziemi i porastający drzewa w Arboretum w Kórniku 
(Fot. Paweł Chmielarz)

◊ Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

W zeszłym roku ze względu na moderni-
zację gazociągu rozkopano między innymi 
pas gruntów gminnych w okolicach ulicy 
Woźniaka. Inwestor zniszczył wysianą 
wcześniej na tym obszarze przez WOD-
KOM łąkę kwietną, zobowiązując się do 
przywrócenia później tego terenu do 
stanu przed pracami ziemnymi.

Jesienią 2019 roku między Starą Gazownią 
a drogą wojewódzką wysiano mieszankę 
roślin, na którą składają się: życica trwała, 
życica mieszańcowa, tymotka łąkowa, 
kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, 
kostrzewa trzcinowa, wiechlina łąkowa, 
koniczna czerwona, koniczyna biała, lucer-

na, haber, mak, szczęć pospolita, nostrzyk 
biały, nostrzyk żółty oraz wiele innych roślin 
kwitnących.
Łąki kwietne są ważnym elementem 
ekosystemu. W odróżnieniu od zwykłych 
monokulurowych trawników, zwiększają  
bioróżnorodność danego obszaru. Stano-
wią cenne źródło pokarmu oraz miejsce 
schronienia dla wielu owadów. Kwitnące 
rośliny wzbogacają krajobraz. Łąk kwietnych 
z  reguły nie kosi się w okresie wegetacji 
więc ich utrzymanie nie wymaga wielkiego 
wysiłku. 
Miejmy nadzieję, że w miejscach nieużytków 
coraz częściej powstawać będą łąki kwietne. 

Łąka kwietna na rurze

◊  ŁG

Od minionego roku zezwolenie na 
połów ryb na jeziorach położonych na 
terenie naszej gminy wykupić moż-
na między innymi poprzez aplikację 
i stronę internetową „zimorodek.pl”. 
Na terenie Kórnika zezwolenia nabyć 
można także w sklepie zoologicznym na 
ul. Kolegiackiej oraz w sklepie węd-
karskim i z artykułami dla zwierząt na 
Placu Powstańców Wlkp. 

Aby wędkować należy przede wszystkim 
posiadać kartę wędkarską wydaną przez 
starostwo powiatowe. By ją otrzymać na-
leży wcześniej zdać egzamin ze znajomości 
przepisów dotyczących ochrony i połowu 
ryb przed komisją powołaną przez „spo-
łeczną organizację amatorskiego połowu 
ryb”, czyli np. Polski Związek Wędkarski. 
Wędkarze poniżej 14 roku życia nie muszą 
posiadać karty, jednak muszą wędkować 
pod opieką uprawnionego dorosłego.  

Wodami Jezior: Bnińskiego, Kórnickiego, 
Skrzyneckiego Dużego i  Skrzyneckiego 
Małego administruje ich dzierżawca – Go-
spodarstwo Rybackie „Miłosław”.
Jak poinformował nas prezes zarządu GR 
„Miłosław” Adrian Strzeszyński w  roku 
bieżącym nie planowane są żadne połowy 
komercyjne na lokalnych akwenach, więc 
są one w  pełni do dyspozycji wędkarzy 
amatorów.  Jesienią odbędą się jedynie po-
łowy kontrolne. Zgodnie z obowiązującymi 
operatami, które zobowiązują dzierżawcę 
do zarybiania łowisk, wpuszczono w tym 
roku do naszych wód narybek węgorza 
i lina. W kolejnych miesiącach do jezior tra-
fią małe szczupaki, sandacze oraz karpie.  
Wydłużono też niektóre okresy połowów. 
Np. wędkowanie z  brzegu (dwie wędki) 
będzie możliwe cały rok (od 1 stycznia do 
31 grudnia). Połów spiningowy dozwolony 
będzie od 1 czerwca do końca listopada.

Prezes Adrian Strzeszyński cieszy się, że co-
raz więcej użytkowników łowisk rozumie, 
że  przestrzeganie okresów ochronnych 
i wymiarów ochronnych dla ryb oraz pilno-
wanie określonych ograniczeń ilościowych 
dla poławianych gatunków to działania 
korzystne dla jeziornego ekosystemu. 
Problemem naszych akwenów jest utrud-
nienie dostępu do wód. Brak jest dróg pro-
wadzących na nabrzeże, a wielu właścicieli 
gruntów zagradza działki do samej wody, 
choć przepisy wymagają pozostawienia 
pasa 1,5 metra wokół zbiornika.

GR „Miłosław” opiniuje także powstawa-
nie nowych pomostów. Aby wybudować 
pomost o powierzchni do 25 m² wystarczy 
zgłoszenie, opinia dzierżawcy oraz zezwo-
lenie od Wód Polskich. Należy pamiętać, 
że z wybudowanego pomostu może ko-
rzystać każdy wędkarz, ponieważ zgodnie 
z przepisami jest to jak gdyby przedłużenie 
linii brzegowej. Nie zezwala się wiec na 
budowę pomostów zamkniętych, z ogra-
niczonym dostępem.  

Zachęcamy do korzystania z  uroków 
naszych jezior, również w formie amator-
skiego wędkowania. Pamiętajmy jednak 
o  obowiązkach i  przepisach związanych 
z tą dziedziną. 

Na ryby z aplikacją „zimorodkiem.pl“
Więcej o  wydawaniu kart wędkar-
skich w  Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu: 
https://www.bip.powiat.poznan.
pl/1421,ws-02-uzyskanie-karty-
wedkarskiej-lub-karty-lowiectwa-
podwodnego

Kontakt do kórnickiego koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
tel. 695-623-417

Gospodarstwo Rybackie 
Miłosław  Sp z. o .o 
Ul. Rybacka  1
62-320 Miłosłąw
Biuro tel.: 61 4382091 czynne od pn-pt  
w godz. 7.00- 15.00

◊  ŁG
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160 lat po śmierci hrabiego Tytusa Działyń-
skiego jego testament jest wiecznie żywy. 
Myśli, którymi inspirował sobie współcze-
snych do działania na rzecz ocalania i roz-
powszechniania polskiej tradycji i kultury, 
pozostają ważne i aktualne dla wszystkich, 
którzy czują się jego spadkobiercami.  Szcze-
gólne zobowiązanie do kontynuowania 
dzieła głowy rodu Działyńskich spoczywa 
na instytucjach takich, jak Fundacja Zakłady 
Kórnickie. Wnuk hrabiego Tytusa, Włady-
sław Zamoyski, powołał ją, by realizowała 
posłannictwo wyznaczone przez kilka po-
koleń dawnych właścicieli Kórnika. 
Prowadzone przez Fundację ogólnopolskie 
programy edukacyjne: Hrabia Tytus, Praca 
Organiczna 2.0, Drzewo Franciszka i Agro-
kultura, kontynuują zadania określone przez 
różne obszary społecznej i kulturalnej ak-
tywności rodów Działyńskich i Zamoyskich 
– propagują wiedzę historyczną, redefiniują 
pojęcie pracy organicznej, realizują zadania 
związane z troską o przyrodę czy integrowa-
niem środowiska młodych rolników. 
Zapraszamy na cykl rozmów o związkach 
tych projektów z historycznymi wzorcami, 
ich teraźniejszości oraz planach na przy-
szłość . Tematem dzisiejszego spotkania 
będzie edukacyjny serwis historyczny, pa-
tronem którego jest sam Tytus Działyński. 
O cieszącym się ogólnopolską popularno-
ścią portalu „Hrabia Tytus”, którego redakcja 
mieści się przy al. Flensa w Kórniku, opowie  
jego redaktor naczelny – Roman Sidorski.
• Co portal „Hrabia Tytus” ma wspólnego 
z hrabią Tytusem Działyńskim?
Tytus Działyński nieprzypadkowo jest 
patronem naszego serwisu. Podzielamy 
jego historyczną pasję, chęć poznawania 
przeszłości i jak najbliższego kontaktu z jej 
pozostałościami. Tak jak on pragniemy rów-
nież dzielić się wiedzą o minionych czasach 
i upowszechniać ją jak najszerzej. Podobnie 
też wierzymy, że historia jest ważnym ele-
mentem naszej polskiej tożsamości i wspól-
noty. I tak samo jak on wierzymy w pracę 
organiczną – działanie u podstaw i małymi 
choćby krokami na rzecz wielkiego celu. 
Choć nie zagrażają nam dziś zaborcy, ger-
manizacja czy rusyfikacja, to jednak wciąż 
potrzebujemy dbać o fundamenty zarówno 
naszych małych lokalnych społeczności, jak 
i  całego polskiego społeczeństwa. Mimo 
rozlicznych podziałów, których wszyscy 
chyba doświadczamy, wciąż łączą nas silne 
więzy – między innymi właśnie historyczne – 
o których musimy pamiętać, by żyć ze sobą 
i działać dla wspólnego dobra.
• W jakim stopniu wizja Tytusa Działyńskie-
go gromadzącego zasoby wiedzy o kultu-
rze i muzealne artefakty dla potomnych 
jest spójna z cyfrowymi treściami prezen-
towanymi przez portal?
Między innymi dzięki staraniom Tytus 
Działyńskiego do naszych czasów dotrwało 

wiele zabytków i źródeł historycznych, dzięki 
którym możemy odczuwać głębsze zakorze-
nienie w naszym mieście i kraju, a także mo-
żemy pogłębiać naszą wiedzę o przeszłości. 
Dziś są one przechowywane w archiwach 
i muzeach, otacza je opieka konserwatorów 
zabytków itd. Choć prawo nie jest w  tym 
względzie doskonałe, a pieniędzy zawsze 
brakuje, to jednak nie musimy martwić się 
o gwałtowne i masowe zniszczenia tego 
dziedzictwa. Stajemy jednak przed innymi 
wyzwaniami.
Aby pamiątki z  tak wielkim wysiłkiem 
zebrane i  uratowane m.in. przez Tytusa 
Działyńskiego mogły służyć nam wszystkim, 
nie mogą jedynie pozostawać zamknięte 
w magazynach czy nawet dostępnych dla 
zwiedzających gablotach. A kiedy zaintere-
suje się nimi raz na kilka czy kilkadziesiąt lat 
jakiś uczony, efekty jego badań powinno się 
jak najszerzej udostępniać i upowszechniać, 
by nie pozostawały wiedzą znaną tylko gar-
stce naukowców.

Muzea i  biblioteki muszą rywalizować 
o wolny czas swoich potencjalnych odwie-
dzających z centrami handlowymi, kinami 
czy akwaparkami, a  książki z  serialami 
i mediami społecznościowymi. Opracowa-
nia naukowe – co zresztą dość naturalne 
– czyta jedynie garstka osób. Dlatego aby 
kontynuować dzieło Tytusa Działyńskiego 
w nowych, cyfrowych czasach, konieczna 
jest popularyzacja wiedzy na masową skalę 
za pomocą form i metod adekwatnych do 
współczesności.
Trzeba pamiętać, że sam Tytus Działyński 
nie tylko powiększał zbiory biblioteczne 
i muzealne, ale też publikował dokumenty 
historyczne ze swojej kolekcji oraz wspierał 
rozwój nauki i edukacji. Jestem przekonany, 
że dziś również zależałoby mu na tym, aby 
jak najwięcej ludzi mogło poszerzać swoją 
wiedzę o przeszłości.
• Tytus jest niezmiernie popularny, z mie-
siąca na miesiąc rośnie grono odwiedzają-
cych go osób, a liczba obserwujących profil 
portalu na Facebooku przekroczyła 50 
tys. Można powiedzieć, że jest to medium 
o ogólnopolskim zasięgu, jeden z kilku 
liczących się polskich portali historycz-
nych, które ciągle jeszcze rozwija skrzydła 
i poszerza swoją aktywność – jak Pan sądzi, 
w  jakim stopniu jest on rozpoznawalny 
w Kórniku?
Na takie pytanie zawsze trudno jest od-
powiedzieć, musielibyśmy zamówić jakiś 
sondaż. Ale kiedy zadaliśmy naszym czytel-
nikom na Facebooku zagadkę, jak może się 
nazywać siostrzany profil Hrabiego Tytusa, 

którego otwarcie powinno nastąpić w naj-
bliższych dniach, wiele osób trafnie wskaza-
ło, że jego patronką będzie hrabianka Klau-
dyna Potocka, siostra Tytusa Działyńskiego. 
Myślę, że musiały to być osoby związane 
z Kórnikiem, gdzie Klaudyna z pewnością 
jest pamiętana najlepiej w Polsce.
• Czy zdaniem Pana kórniczanie identyfiku-
ją się z „Tytusem”, rozpoznają w nim me-
dium związane z Kórnikiem, wyrastające 
z jego historii i tradycji rodów, do których 
niegdyś należały te ziemie?
Mam nadzieję, że tak! Choć adresujemy 
nasz serwis do mieszkańców całej Polski, 
to nasze działania są głęboko osadzone 
w  tradycji wielkopolskich organiczników 
oraz konkretnie Działyńskich i Zamoyskich. 
Mamy nadzieję, że dzięki nam również poza 
Wielkopolską coraz lepiej znany będzie 
niezwykły dorobek tych rodzin, a także etos 
pracy organicznej i sukces oraz bohaterstwo 
powstańców wielkopolskich.
• Co można byłoby zrobić, aby postrzegali 
portal nie tylko jako ogólnopolskie me-
dium historyczne, lecz także jako związany 
z Kórnikiem wyraz troski o pielęgnowanie 
pamięci o lokalnej przeszłości?
Być może powinniśmy więcej pisać o historii 
Działyńskich, Zamoyskich, Kórnika i Wielko-
polski, choć tu zawsze trzeba pamiętać, że 
nadmiar treści „lokalnych” będzie zniechęcał 
mieszkańców reszty Polski zamiast przy-
pominać im od czasu do czasu o Kórniku 
i zachęcać ich do odwiedzin. Innym sposo-
bem mogłoby być zwiększenie obecności 
„Hrabiego Tytusa” w przestrzeni miasta, np. 
poprzez wystawy plenerowe, aczkolwiek 
są to działania dość czasochłonne i wyma-
gające relatywnie sporych nakładów, dużo 
więc będzie zależało od tego, czy uda nam 
się pozyskać dodatkowe finansowanie do 
realizacji takich przedsięwzięć. Na co dzień 
nasz zespół jest niewielki i musi skupiać się 
na aktywności internetowej.
• Czy „Tytus” zamierza patronować wyda-
rzeniom i imprezom o charakterze histo-
rycznym, także tym lokalnym?
Najprawdopodobniej tak. W Kórniku i okoli-
cach, także w Poznaniu, jest wiele inicjatyw 
i instytucji, które zasługują na lepszą promo-
cję, którą moglibyśmy ułatwić dzięki naszym 
relatywnie dużym zasięgom i doświadcze-
niu w działalności internetowej. Fundacja 
Zakłady Kórnickie stale poszerza zakres 
współpracy z Biblioteką Kórnicką i wieloma 
innymi podmiotami i  zapewne niedługo 
znajdzie to odzwierciedlenie również w „Ty-
tusie”. W tej chwili jednak nie mogę jeszcze 
mówić o szczegółach.
•Życzę zatem realizowania tej misji z jak 
największym rozmachem! Dziękuję ser-
decznie za rozmowę i zapraszam wszyst-
kich na stronę hrabiatytus.pl!

Hrabia Tytus działa w Kórniku

◊  Rozmawiała Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Wystawa Lubomira Michalaka 
– kórnickiego malarza i nauczyciela
To kolejna wystawa, organizowana przez 
Legion, prezentująca prace artystów, po-
dzielających nasze spojrzenie na sztukę, jej 
rolę i wpływ w społeczeństwie, pokazująca 
prace artystów związanych z  Kórnikiem 
lub zapraszanych przez nas do oddania 
piękna i różnorodności przyrody i zabytków 
Kórnika. Po wystawie zdjęć teatralnych Ro-
berta Budy, ogólnopolskiej poplenerowej 
wystawie „Zamek i  okolice”, prezentacji 
prac Marii Romany Gierczyńskiej „Tradycja… 
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie” 
– prezentujemy obrazy i pamiątki po kór-
nickim malarzu i nauczycielu – Lubomirze 
Michalaku.
Lubomir Michalak jest obecny w pamięci 
kórniczan jako duża osobowość: „Był bo-
wiem artystą nie tylko w tym, co i jak malo-
wał, ale i jak żył. Otaczała go na co dzień aura 
jakiejś ulotnej lekkości, a przy tym stanowił 
ucieleśnienie i  zarazem zaprzeczenie ste-
reotypu artysty. Najpierw o ucieleśnieniu: 
zawsze elegancki, w  jasnym prochowcu, 
lekkim krokiem przemierzał Kórnik, niczym 
zjawisko z innego, lepszego świata. Świata 
prawdziwej kultury. […]
A teraz o Lubomirze jako zaprzeczeniu ste-
reotypu. Wedle dość utartej opinii artysta 
musi szlajać się, upijać i co najmniej wadzić 
z Bogiem. To co prawda grube kłamstwo, ale 
taki właśnie pogląd na istotę artystycznego 
życia wciąż pokutuje. Otóż Lubomir należał 
do artystów pobożnych, i to pobożnych na 
serio[…]” – Jacek Kowalski „Wspomnienie”.
Lubomir Michalak pozostaje też we wdzięcz-
nej pamięci swoich byłych uczennic: „Nie-
zwykle elegancki, zawsze uśmiechnięty, 
perfekcjonista, wymagający, ale w  taki 
sympatyczny sposób, który powodował, że 
staraliśmy się bardziej. Przyjemnie było sły-
szeć zachwyt nad rysunkiem, w którym Pan 
Lubomir dostrzegał nasz talent” – Katarzyna 
Woźniak „Mój Pan od plastyki”.
„Dzięki temu że Pan Michalak umiał nas 
zainteresować tematem, pobudzić wyobraź-
nię, nawet ci uczniowie, którzy nie mieli 
talentu plastycznego, chętnie uczestniczyli 
w zajęciach plastycznych. Pan Michalak nie 
stosował szablonów i nie narzucał ścisłych 
sposobów wykonania prac, co sprzyjało 
rozwojowi naszej kreatywności” – wspomina 
Magdalena Bogajczyk-Matelska. 
Z „Garści wspomnień” żony, Genowefy Mi-
chalak, dowiadujemy się, co dla artysty było 
najważniejsze w jego twórczości: „Myślę, że 
największą wartość dla Męża miały obrazy 
olejne o tematyce religijnej. «Chrystusa ko-
nającego» Lubomir namalował dwukrotnie. 
Jeden z obrazów należący do sióstr szarytek, 
był wykorzystywany w Wielkim Tygodniu 
do dekoracji kościoła i niestety uległ znisz-
czeniu. Drugi w 1989 r. trafił do Watykanu 
jako dar parafii kórnickiej dla papieża Jana 

Pawła II. Zachowało się podziękowanie i bło-
gosławieństwo dla parafii i malarza. Jednak 
najważniejsza dla Męża była reakcja Ojca 
Świętego. Papież położył rękę na obrazie 
i przyglądał się chwilę w skupieniu”. 
W dniach 28.05 – 06.06.2021 r. w oficynie 
zamkowej Klaudynówce będzie można (o ile 
nie będzie przeciwwskazań epidemiolo-
gicznych) obejrzeć wystawę prac Lubomira 
Michalaka, jak również nagranie z wystawy 
na stronach Legionu. „Prace powstałe 
w tradycyjnych technikach oleju, akwareli, 
rysunku, a wśród nich pejzaże, ale także por-
trety, plakaty i rysunki. Są prace narracyjne, 
ale i takie, które skłaniają się ku operowaniu 
znakiem czy symbolem. Prace Lubomira 
Michalaka nie prowokują do wielomówstwa, 
a raczej do indywidualnej zadumy”. Do tej 
„zadumy” zaprasza Państwa Legion: 

Galeria Legionu

◊  Maria Romana Gierczyńska 
– kurator wystawy 
oraz Anna Łazuka-Witek
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Zbigniew Tomaszewski XXXIII. królem 
kurkowym odnowionego Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego 
im. ks. Szczepana Janasika (KB-BK). 
Po prawie rocznej przerwie spowodowanej 
zagrożeniem koronawirusem, dnia 22 maja 
2021 r. członkowie  KBBK uczestniczyli 
w  uroczystej Mszy Świętej sprawowanej 
przez proboszcza i  kapelana KBBK ks. 
Grzegorza Zbączyniaka. Po poświęceniu 
tarczy królewskiej, przed kościołem wyko-
nano pamiątkowe zdjęcie. W uroczystości 
wziął również udział Adam Lewandowski – 
przewodniczący Rady Miasta i Gminy oraz 
Magdalena Matelska-Bogajczyk – Kierownik 
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu. 
Lata 2020 i 2021, w 276 letniej historii Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa będą  zapamię-
tane jako wyjątkowe. 
Zwycięstwo i tytuł króla kurkowego „anno 
domini” 2021/2022 wywalczył Zbigniew 
Tomaszewski. Jest on XXXIII. królem kurko-
wym odnowionego bractwa. W przeszłości 
król kurkowy korzystał z licznych przywile-
jów w tym również fiskalnych. Obecnie, król 
kurkowy „panuje” przez rok w bractwie kur-
kowym i w społeczności brackiej i staje się 
postacią historyczną tak jak ponad dwustu 
pięćdziesięciu jego poprzedników. 
Tytuł I rycerza zdobył Wojciech Antczak, 
II rycerzem został  Jacek Gramsz. Tytuł 
najlepszego strzelca turnieju wywalczył 
Robert Kolwicz.
Zwycięzcy; król, rycerze i najlepszy strzelec 
otrzymali pamiątkowe medale. Ustępujący 
król Zdzisław Jakubowski przekazał insygnia 
królewskie, cenny ryngraf z wizerunkiem 
kura. Król Kurkowy otrzymał również pa-
miątkową unikalną tarczę ufundowaną 
przez Zdzisława Jakubowskiego. Tarczę 
wykonał Roman Jabłoński, ojciec Karola 
wcześniejszego króla kurkowego, zawodo-
wy stolarz z Koła. Fragment tarczy (korona) 
została przez niego wyrzeźbiona. Historia 
Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, 
na których widnieją znaki szczególne fun-
datorów (tarcza) lub zwycięzców (medale 
i puchary). 
Zbigniew Tomaszewski urodził się 5 grud-
nia 1968 r. w Śremie. Mieszka z  rodziną 
w Czmońcu. Zdobył średnie wykształcenie. 
Jest właścicielem Firmy Wielobranżowej 
Tompol, która zajmuje się handlem samo-
chodami i organizacją imprez turystycznych. 
Dysponuje wigwamem i organizuje spotka-
nia rekreacyjne. Jest pomysłodawcą ścieżki 
przyrodniczej „Szlak Bobrowy” i wieży wido-
kowej w Rogalińskim Parku Krajobrazowym 
w  Czmońcu. Był organizatorem licznych 
wycieczek zagranicznych; do Francji, Belgii, 
Austrii, do Parlamentu Europejskiego. Sam 
uczestniczył w wyjazdach do miast partner-
skich Kórnika; do Humania na Ukrainie i do 
Königstein w Niemczech. Zbyszek posiada 
wyjątkową zdolność jednania sobie ludzi do 
realizacji celów społecznych, posługuje się 

językiem niemieckim i rosyjskim.
Aktywność społeczna Zbyszka Tomaszew-
skiego jest imponująca; przez 16 lat pełnił 
funkcję sołtysa wsi Czmoniec, 8 lat pełnił 
funkcję prezesa stowarzyszenia sołtysów 
Gminy Kórnik, 8 lat prezesował sołtysom 
powiatu poznańskiego. W tym czasie ufun-
dowano sztandar tego stowarzyszenia z wi-
zerunkiem Matki Boskiej Kórnickiej, patronki 
tego stowarzyszenia oraz zainicjowano piel-
grzymowanie do Matki Boskiej Kórnickiej. 
Przez 5 lat pełnił funkcję radnego powiatu 
poznańskiego. Lekkość i skuteczność jego 
działań zasługuje na podziw. W ostatnich 
wyborach na burmistrza Gminy Kórnik nie 
uzyskał wymaganej liczby głosów. 
W 2012 r. został członkiem Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego i pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu KBBK. Był delegatem 
na Zjazdy delegatów Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich w Tarnowskich 
Górach i Pleszewie. Jest doskonałym strzel-
cem i  zwyciężał w kilku turniejach strze-
leckich. Obecne zwycięstwo zadedykował 
swojej małżonce Marioli z okazji zbliżającego 
się 25-lecia ich małżeństwa. Żona Mariola 

Tomaszewska jest bratanicą Honorowego 
Obywatela Kórnika, Kazimierza Bałęcznego, 
fundatora imponującej armaty wiwatowej, 
przekazanej KBBK. Tomaszewscy wycho-
wali dwóch dorosłych już synów: Marcina 
i Arkadiusza.
Zbyszek Tomaszewski jest koleżeński i za-
wsze można na niego liczyć, w „rodzinie” 
brackiej jest duszą towarzystwa, cieszy się 
szacunkiem i poważaniem. 
Zbyszek Tomaszewski, będzie reprezento-
wał Kórnik i KB-BK na licznych imprezach 
kurkowych w kraju i za granicą. Życzmy mu 
szczęśliwego „królowania” oraz dalszych 
sukcesów w życiu osobistym w imię brac-
kiego hasła: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie”.
Królewski turniej KBBK filmowała ekipa Swa-
rzędzkiej Telewizji Kablowej z jej prezesem 
Marcinem Jankowskim, kandydatem do 
KBBK, redaktorem Marcinem Wojciesza-
kiem i operatorem Sławomirem Pawlakiem. 
Wkrótce można tę relację obejrzeć na 24 
kanale telewizji INEA.  

Królewskie strzelanie KBBK

◊ Kazimierz Krawiarz

Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Gościnni” wspólnie z swoimi 
opiekunami tworzą swego rodzaju rodzinę 
połączoną więzami przyjaźni. Dlatego bar-
dzo żałują, gdy któryś z opiekunów przestaje 
z nimi pracować. 
Wiele przykrości sprawiła im wiadomość, iż 
Siostra Arleta Tyrakowska została oddele-
gowana z ich Domu. 
Zmartwieni tą informacją podkreślają, że 
„Gościnni” bez Siostry nie są już tym samym 
miejscem. 
Ciężko jest im znaleźć słowa, które oddadzą 
ich smutek, a jednocześnie wdzięczność jaką 
czują po latach spędzonych przy jej boku. 
Siostra Arleta wspierała uczestników ŚDS 
„Gościnni” od września 2012 roku. Wniosła 
do tego Domu wiele radości, duchowości 
i miłości. Wszyscy uczyli się od niej wraż-
liwości na drugiego człowieka, miłości do 
bliźniego, a  także cierpliwości do siebie 
nawzajem i poczucia humoru.
Dyrektor Anita Wachowiak wspomina:
- Wspólnie spędzony czas owocował wielo-
ma pięknymi chwilami, bogatym zbiorem 
prac artystycznych oraz filmowo -
teatralnych wykonywanych przez uczest-
ników pod czujnym okiem siostry Arlety. 
Podczas pracy wykazywała się niebywałym 
profesjonalizmem, empatią oraz umiejęt-
nościami artystycznymi, które na co dzień 
przekazywała podczas zajęć.
Była odpowiedzialna przede wszystkim za 
prowadzenie pracowni: muzycznej, plastycz-
nej i krawieckiej. W każdej z nich tworzono 
niezwykłe dzieła. 
S. Arleta u uczestników odkryła wspaniałe 
pokłady zdolności manualnych, twórczych 
i odtwórczych, których przedtem nie odna-
leźli u siebie. Na przykład u Kariny Kominek 

odkryła zdolności wokalne i zachęciła ją do 
śpiewania. Umiała także wydobyć u uczest-
ników możliwości aktorskie. 
Zajmowała się reżyserowaniem sztuk 
teatralnych, które były wielokrotnie nagra-
dzane podczas różnych konkursów, m.in. 
na Powiatowym Przeglądzie Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów” 
w Puszczykowie. Pamiętam, jak podczas 
tej imprezy była ze swoimi podopiecznymi. 
Domyślam się, iż jako zakonnica modliła się 
za ich sukces...
Uczestnicy chętnie brali udział w  jej zaję-
ciach, uczyli się śpiewu, melodii oraz gry 
na różnych instrumentach. Sprawiało im 
to ogromną radość i  z  niecierpliwością 
oczekiwali na kolejne zajęcia. W  swoich 
wypowiedziach do „Kórniczanina” Siostrę 

Arletę oceniali z sympatią. 
W trakcie wieloletniej pracy, jak na siostrę 
zakonną przystało, obejmowała matczyną 
opieką uczestników. Stanowiła autorytet 
w dziedzinie religii dla wszystkich. Dlatego 
służyła tą modlitwą, radą i pomocą w każ-
dej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Stała się 
powiernikiem problemów i zawsze znajdo-
wała czas dla każdej osoby z „Gościnnych”. 
Udało się jej zaszczepić ducha modlitwy 
codziennej. Zatem modlono się wspólnie na 
rozpoczęcie dnia, przed posiłkami oraz na 
prośbę osób, które potrzebowały wsparcia 
modlitewnego. 
Po odejściu Siostry Arlety modlitwa nadal 
będzie integralną częścią porządku dnia 
w ŚDS „Gościnni”.

Wdzięczni Siostrze Arlecie

◊  Robert Wrzesiński

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka” serdecznie 
zaprasza na Walne Zebranie Członków 
w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 
w siedzibie Stowarzyszenia w Kórniku 
przy ul. 20 Października 69 (wejście od 
tyłu budynku)*
 
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie 
quorum
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Sekretarza i przyjęcie porządku 
obrad
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
6. Odczytanie i  przyjęcie protokołu 
z ostatniego Walnego Zebrania z dnia 21 
lutego 2020 r.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finanso-
we za rok 2020 i dyskusja
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 

i  Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz 
ewentualny wniosek o udzielenie abso-
lutorium zarządowi
9. Głosowanie nad udzieleniem absolu-
torium zarządowi za rok 2020 i podjęcie 
uchwały w sprawie: Uchwała nr 1/2021 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i merytorycznego oraz ra-
chunku wyników za rok 2020
10. Sprawy bieżące oraz wolne głosy 
i wnioski
11. Zakończenie zebrania
 
Podczas zebrania będzie możliwość ure-
gulowania składek członkowskich.
 
*Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo 
do zorganizowania Walnego Zgroma-
dzenia Członków w  formie zdalnej, na 
platformie Microsoft Teams w przypadku 
wprowadzenia obostrzeń rządowych 
oraz zwiększenia ilości osób chorych na 
COVID-19

UWAGA! 
4 czerwca 2021 r. 

Urząd 
Miasta i Gminy 

Kórnik 
będzie nieczynny
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Na przełomie kwietnia i maja w Przedszkolu 
w Kamionkach został zrealizowany projekt 
Dni Kultury Europejskiej. Każda z  grup 
przeniosła się wirtualnie do innego kraju, 
dzieci bardzo chętnie poznawały kulturę, 
tradycję i specyfikę wybranych krajów eu-
ropejskich. Edukacja wielokulturowa ma 
na celu poznawanie wzajemnych relacji, 
a przede wszystkim likwidowanie barier, 
stereotypów i uprzedzeń. 
Punktem wyjścia do „do rozpoczęcia wę-
drówki” po wybranym kraju było odnale-
zienie danego państwa na mapie. W trakcie 
zajęć dzieci poznawały wybrane stosownie 
do ich możliwości i wieku wiadomości o da-
nym kraju, tj. nazwę stolicy, flagę, walutę, 
wybrane zabytki, charakterystyczną faunę 
i florę, sławnych ludzi, podstawowe zwroty 
oraz ciekawostki, z których słynie omawiane 
państwo. Dużo radości i emocji przysporzyły 
wszystkim dzieciom zabawy muzyczno-ru-

chowe, tańce i piosenki oraz przygotowywa-
nie i smakowanie charakterystycznych dla 
poszczególnych krajów dań. 
Podsumowaniem projektu były występy 
dzieci oraz konkurs plastyczny „Cuda Eu-
ropy”, którego tematem była praca przed-
stawiająca charakterystyczne dla krajów 
europejskich miejsca i budowle. Dziękujemy 
wszystkim dzieciom oraz rodzicom, którzy 
podjęli wyzwanie i wykonali twórcze dzieła. 
Uczestnicy zaskoczyli nas pomysłowością 
oraz kreatywnością. Jury postanowiło na-
grodzić następujące prace: 
I miejsce – Nadia B. Błyskawiczne Jastrzębie
II miejsce – Ivo T. Tropiące Wilki
III miejsce – Magdalena P. Sprytne Liski
III miejsce – Przemek K. Zwinne Wiewiórki
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Jesteśmy Europejczykami

Nikogo nie trzeba przekonywać, że naj-
lepszym sposobem nauki jest zabawa. To 
właśnie zabawa jest pierwszą dziecięcą ak-
tywnością i naturalnym sposobem rozwoju. 
Podczas zabawy uczymy się mimowolnie, 
a  jednocześnie towarzyszy temu sporo 
radości. Jak jednak przekuć to na praktykę 
szkolną?
W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku posta-
nowiliśmy wykorzystać uczniowskie pasje, 
a dokładnie zamiłowanie do gry Minecraft 
i Roblox. W konkursie polegającym na kre-
owaniu świata przedstawionego wybranej 
lektury szkolnej wzięło udział 50 uczniów, 
zarówno tych najmłodszych, jak i najstar-
szych. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć, filmów 

i linków, pozwalających na obejrzenie latarni 
z opowiadania Sienkiewicza, norki Hobbita, 
pałacu Białej Czarownicy z Narnii, grodu 
Mirmiłowa, a nawet Bullerbyn czy Plastusia. 
Prace te świadczą o dużej znajomości lektur, 
ale też o kreatywności i dużych umiejętno-
ściach architektonicznych naszych uczniów. 
Są przemyślane, zawierają informacje o bo-
haterach lub autorze i pozwalają dosłownie 
wejść w świat czytanej książki. Ich oglądanie 
było niezwykłym doświadczeniem.
Laureatom konkursu i wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratulujemy.

W niedzielę 09 maja 2021 r. miało miejsce 
ważne dla Przedszkola „Kolorowe Pole” 
w Dachowie wydarzenie. „Las Nowożeńców 
i Drzew Okolicznościowych” umiejscowio-
ny w Nadleśnictwie Babki, powiększył się 
o wyjątkowe drzewo nr 49. Wyjątkowe, bo 
nasze przedszkolne:) Drzewo jest symbolem 
życia, a życie w zgodzie z naturą ma dla nas 
szczególne znaczenie. Od najmłodszych lat 
uczymy dzieci segregacji odpadów, upra-
wiamy przedszkolny ogródek warzywno-
-owocowo-kwiatowy, stwarzamy również 
odpowiednie
warunki do rozwoju owadów poprzez udo-
stępnianie ekohoteli, zimą dokarmiamy 
ptaki, a bliskie towarzystwo lasu i łąk sprzyja 
spacerom na łonie natury. To nasza mała 
cegiełka w
trosce o dobro naszej planety i  klimatu. 
Będziemy bacznie się przyglądać jak nasz 
dąb rośnie i nabiera sił:)

◊ Karolina Majdzińska
Karolina Majchrzak

Przedszkole
blisko natury

◊  A. Maciejewska

Edukacja w świecie Minecraft

◊  Jolanta Kluczyńska, 
organizator konkursu

Z  okazji obchodów Święta Narodowego 
Trzeciego Maja w Szkole Podstawowej nr 
1 w Kórniku ogłoszono konkurs, w ramach 
którego można było napisać wiersz lub 
stworzyć piosenkę o tematyce patriotycznej, 
przygotować ulubioną potrawę polskiej 
kuchni lub przebrać się w  strój ludowy 
i przesłać swoje zdjęcie. Z wielu propozycji 
uczczenia majowego Święta właśnie ta 
szczególnie przypadła do gustu tancerzom 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Wła-
dysie. Wszyscy tęsknimy za próbami, które 
wraz z zamknięciem szkół w październiku 
2020 roku, zostały zawieszone. Postano-
wiliśmy i my dołożyć się do uświetnienia 
uroczystości majowych i 24 kwietnia 2021 
roku spotkaliśmy się w Kórnickim Ośrodku 
Kultury. Dzięki zgodzie Dyrektora Ośrodka 
pana Sławomira Animuckiego oraz pomocy 
pani Ani Andrzejewskiej mogliśmy zorgani-
zować mały happening ludowy, rozszerzając 
hasło szkolnego konkursu:
Jestem Polakiem i jestem z tego dumny. 
Jestem Władysiem i Jestem z tego dumny. 
Początkowo nasze spotkanie było trochę 
zbyt formalne i  trudno było przełamać 

lody – oto skutki izolacji w pandemii – ale 
z czasem było tylko lepiej i rozmowom oraz 
śmiechom nie było końca. 
W sesji zdjęciowej wzięli udział uczniowie 
SP1 Kórnik: Veronika Chmura z 6b, Barba-
ra Sobczak z 6b, Weronika Napierała z 6c, 
Helena Sibilska z  5a, Kajetan Ratajczak 
z 8b i Ryszard Sibilski z 8d, ubrani w stroje 
krakowskie.
Nie mogło się obyć bez wizyty przy ławecz-
ce noblistki – Wisławy Szymborskiej, która 
przyglądała się naszym poczynaniom z życz-
liwym zainteresowaniem. W czasie naszej 
nieobecności na zajęciach stroje zespołu 
zostały skatalogowane, uporządkowane 
i  tylko czekają na użycie. Aż przyjemnie 
się patrzy na zestawy z  poszczególnych 
regionów, przezroczyste pudła z wiankami 
i  innymi akcesoriami oraz nasze buty do 
występów. Już nie możemy się doczekać, 
kiedy znów będziemy mogli zatańczyć dla 
kochanej kórnickiej publiczności.

Oczami 
przedszkolaka

Kilka dni temu przedszkolaki z Niepublicz-
nego Przedszkola „Truskawkowa Polanka” 
w Kórniku, pod opieką p.Anny Smugi, wzięły 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym, pt:”Jak wyglądasz straszny wirusie?”,
zorganizowanym przez Przedszkole Miej-
skie w Poniatowej. Zadaniem konkursowym 
było wykonanie pracy plastycznej ukazują-
cej wygląd wirusa (koronawirusa), z którym 
obecnie zmaga się świat.
Oto reprezentanci „Truskawkowej Polanki”, 
Jaś B. i Jaś K. z grupy „Pszczółki”
Chłopcy, brawa za wyobraźnię. Trzymamy 
kciuki za powodzenie w konkursie.

◊  AS

Jestem Polakiem  
i jestem z tego dumny

◊  Kasia Sibilska 
Tancerz ZPiTZK Władysie
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Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kór-
niku-Bninie, jako jedyne w gminie, realizuje 
Ogólnopolski Program Optymistyczne 
Przedszkole. W  ramach tego programu 
wszystkie optymistyczne Przedszkola z ca-
łej Polski 10 maja każdego roku obchodzą 
Święto Optymizmu. W  tym roku było to 
Jubileuszowe X Święto Optymizmu. Z oka-
zji jubileuszu do wspólnego świętowania 
zaprosiliśmy Przedszkole nr 1 im. Misia 
Uszatka w Kórniku, Przedszkole Owocowy 
Zaułek w Błażejewie oraz Przedszkole Ko-
lorowy Świat w Szczodrzykowie, które nie 
biorą udziału w programie.
 W naszym przedszkolu od samego rana 
wszystkie dzieci i  rodziców witała, przy-
strojona kolorowymi balonami, brama 
naszego przedszkola, a przy wejściu jedna 
z  nauczycielek z  uśmiechem na ustach 
wręczała rodzicom liściki pełne optymistycz-
nych życzeń. Przed drzwiami wejściowymi 
powstała Aleja Krzeseł Optymizmu złożona 
z siedmiu dziecięcych krzesełek w barwach 
przedszkolnych grup i  dużego krzesła 
pomalowanego farbą w optymistycznych 
kolorach z  umieszczonym logo przed-
szkola oraz logo programu Optymistyczne 
Przedszkole. Stanęła też galeria plakatów 
wykonanych przez naszych podopiecznych, 
przedstawiająca Optymistyczne Przedszko-
le. Krzesła miały służyć wszystkim – zarówno 
dzieciom, rodzicom, jak i pracownikom jako 
miejsce relaksu i zebrania optymistycznych 
myśli, nowego wglądu na świat w trudnych 
czasach pandemii. Tego dnia posiłki były 
przygotowane wg Optymistycznego Jadło-
spisu ze Śląską Nutą, opracowanego przez 
eksperta ds. żywienia z Przedszkola nr 14 
w Zabrzu. Można było się z nim zapoznać 
w przedsionku naszego przedszkola. Na 
śniadanie były sznity szmirninte masłem, 
bajlaga, kyjza, jajca, salata, tomaty, kiszenio-
ki, radiski, sznytloch, tyj i malckawa. Z tych 

produktów dzieci samodzielnie wykonały 
optymistyczne kanapki, które następnie 
z apetytem zjadły. Na obiad brołtzupa-wo-
dzianka, rolady, gumiklyjzy, modro kapusta 
i  kompot, a  na podwieczorek półmisek 
zdrowych, kolorowych owoców (aprikołza, 
apfelzina, płonki itp.). 
O godz. 10:30 w ogrodzie przedszkolnym 
odbył się uroczysty apel, na którym obecna 
była p. Ewa Soczyńska, kierownik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej. Pani dyrek-
tor przekazała wszystkim optymistyczne 
życzenia od wiceburmistrza p. Sebastiana 
Wlazłego, który nie mógł przybyć na naszą 
uroczystość. Wszyscy wspólnie odśpie-
wali hymn Optymistycznego Przedszkola, 
a przedstawiciel każdej grupy złożył pani 
dyrektor raport o gotowości do rozpoczę-
cia uroczystości. Następnie były zabawy 
integracyjne przy dźwiękach muzyki z dzie-
cięcego repertuaru, wata cukrowa i słodka 
niespodzianka. Na koniec dzieci ubrane 
w koszulki odpowiadające barwom swojej 
grupy, tworząc wspólny wizerunek Opty-

mistycznych Przedszkoli, ułożyły Optymi-
styczną Tęczę. 
O godzinie 12 odbyła się wspólna Ogólno-
polska Konferencja Optymistycznych Przed-
szkoli. W czasie konferencji głos zabrała 
twórczyni programu pani Mirela Nawrot 
oraz zaproszeni goście: zastępca prezydenta 
miasta Koszalin p. Przemysław Krzyżanow-
ski, wiceprezydent miasta Bolesławiec p. 
Renata Szewczyk, prezydent Zabrza p. 
Małgorzata Mańka-Szulik. Przedszkola 
zrzeszone w programie dzieliły się swoimi 
doświadczeniami z pracy w Optymistycz-
nym Przedszkolu. 
Święto Optymizmu w  naszej placówce 
minęło bardzo radośnie, barwnie, optymi-
stycznie. Z pewnością będziemy je bardzo 
mile wspominać i z niecierpliwością czeka-
my na kolejne, już za rok. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku wszystkie zaproszone 
przez nas przedszkola będą już w naszej 
„rodzinie” Optymistycznych Przedszkoli. 

W dniach 8-15 maja odbywał się  XVIII 
Tydzień Bibliotek, którego hasło brzmia-
ło „Znajdziesz nas w bibliotece”. Mimo 
pandemii nasze Biblioteki przygotowa-
ły sporo atrakcji dla dużych i małych 
czytelników, którzy mogli znaleźć coś dla 
siebie.
Przez cały tydzień czytelnicy, choć losowo, 
nagradzani zostawali pięknymi siatkami/
torbami, które w swojej kolorystyce nawią-
zywały do plakatu tegorocznego „Tygodnia 
Bibliotek”. Oczywiście z racji tego, że była 
to niespodzianka, nie informowałyśmy o  
tym na stronach biblioteki. Na młodszych 
czytelników  czekały cukierki.
Podczas Tygodnia Bibliotek inspirowaliśmy 
naszych  czytelników on-line za  pomocą 
naszego bibliotecznego bloga (www.biblio-
tekapublicznakornik.blogspot.com). Na tej 
stronie codziennie pojawiał się wpis nawią-
zujący tematycznie do „Dnia świąt nietypo-
wych”: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Dzień 
EU, Dzień Pracownika Gospodarki Komunal-
nej, Dzień bez Śmiecenia, Międzynarodowy 
Dzień Limeryków, Międzynarodowy Dzień 
Hummusu, Międzynarodowy Dzień Kie-
rowcy Zawodowego oraz Międzynarodowy 
Dzień Rodzin. Czytelnicy mogli skorzystać z 
pomysłów zaczerpniętych z przedstawia-
nych przez nas książek. Były pomysły na 
gry, zabawy, prace plastyczne, a także na 
gimnastykę języka. Serdecznie zapraszamy 
do zajrzenia na nasz biblioteczny blog.
W środę oraz w piątek naszą Bibliotekę od-
wiedził (choć tylko wirtualnie) specjalny gość 
– Pan Tomasz Piotr Nowaczyk, znany artysta 
kabaretowy, aktor, stand-uper oraz autor 
zbioru śmiesznych wierszyków dla dzieci pt. 
„Gupik ma szczęście”. Przedstawiając swoją 
nową książkę: „Ekstra-Staś ratuje świat”, 

pisarz zapewnił nam oraz uczniom klas 
1-3 pobliskich szkół podstawowych, sporą 
dawkę dobrego humoru na cały dzień. Co 
okazało się największym hitem spotkania? 
Ten, kto był, ten wie.
Piątkowe popołudnie mieliśmy przyjem-
ność spędzić z Marią Szyfter - logopedą, 
terapeutą karmienia, właścicielką „CZuJemy 
Maria Szyfter – Szkoła Terapii Karmienia, 
Logopedia”, która opowiedziała rodzicom, 
terapeutom, a także bibliotekarzom o tym, 
w jaki sposób książki dla dzieci mogą wspie-
rać rozwój mowy i komunikacji. Było bardzo 
profesjonalnie i edukacyjnie, ale też kolo-
rowo i sympatycznie. Większość książek, 
które przedstawiała Pani Marysia, można 
wypożyczyć u nas w Bibliotece. Serdecznie 
zapraszamy. 

Filia w Kórniku/Bninie zorganizowała wyda-
rzenia zamknięte, takie jak spotkanie autor-
skie z Moniką Sawicką dla klas 3 SP, lekcję 
biblioteczną w oparciu o książkę „Wielka 
księga supermocy” dla klasy 1 SP oraz 
„Czytanie na małym ekranie dla przedszko-
laków”. Zorganizowano również wydarzenie 
ogólnodostępne – inauguracyjny odcinek 
nowego cyklu, prowadzonego przez autorkę 
oraz popularyzatorkę literatury dziecięcej – 
Małgorzatę Swędrowską. 
Innymi atrakcjami były pouczające spo-
tkania z pielęgniarką środowiskową, która 
opowiedziała o swoim zawodzie  jego 
tajemnicach i ciekawostkach. Zaprezento-
wano również „Pirackie czytanie online” oraz 
„Wybuchowy pokaz eksperymentów”. Jeśli 
nie mieliście okazji zobaczyć ich podczas 
relacji na żywo, to nadal możecie obejrzeć 
je na Facebooku BP w Kórniku.

W poniedziałek, 10 maja 2021r., wszystkie 
optymistyczne przedszkola w Polsce ob-
chodziły X Ogólnopolski Dzień Optymisty.
„Świętu Optymisty” patronują  autorki pro-
gramu I. Dzierzgowska  i M. Nawrot. Celem 
programu jest przede wszystkim rozwijanie 
postawy optymizmu , integracji i współpracy  
społeczności przedszkolnej. W Przedszkolu 
Owocowy Zaułek również 
Ten świąteczny dzień, jak zwykle  obfitował 
w różnego rodzaju atrakcje. Każda grupa 
ubrana byla w kolorach nazw swoich grup. 
Od rana odbyliśmy  pogadankę o optymi-
zmie, następnie byly różne wesołe zabawy 
przy muzyce. Atrakcją było malowanie swo-
jego optymizmu i pozytywnych kolorowych 
myśli na folii
                

◊  KaK

Święto Optymizmu w „Czterech Porach Roku”

◊  A. Kowalczyk, I. Justkowiak

Dzień optymisty

◊ Magdalena Morszner 

W maju zakończony został  ll etap zbiórki 
w ramach konkursu ,,Region czysty na 6”
Celem organizowanego konkursu jest 
rozpowszechnianie wśród dzieci  postaw 
ekologicznych poprzez zachęcenie ich do 
odzysku surowców wtórnych, jak również 
rozwijanie świadomości ekologicznej wśród 
dzieci. Przedszkolaki wraz z  rodzicami 
zbierały nakrętki, puszki oraz baterie. Cały 
konkurs podzielony został na dwa etapy.
Podsumowując zebraliśmy łącznie:
I etap:
plastikowe nakrętki- 90 kg
aluminiowe puszki- 9, 9 kg
baterie- 107 kg.
II etap:
plastikowe nakrętki- 86, 6 kg
aluminiowe puszki- 5, 2 kg
baterie- 255, 5 kg

Maj u Misia Uszatka

cd. na str. 20

Wieści z Biblioteki
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie węzła Koninko 
oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej 
S-11, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XXX/414/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie węzła 
Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi 
krajowej S-11, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządzeniem 
planu określone są na załączniku gra-
ficznym. Podjęcie prac nad zmianą ww. 
planu miejscowego, ma na celu wyłącznie 
doprecyzowanie zapisów odnoszących się 
do parametrów zabudowy na terenach 
oznaczonych symbolami P/U oraz dokona-
nie ewentualnych zmian w zakresie odpro-
wadzenia wód opadowych i roztopowych. 
Część graficzna planu nie ulegnie zmianie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego.  

Wnioski należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) 
do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 
czerwca 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Szkolnej i Klonowej w obrębie geodezyj-
nym Borówiec oraz ulicy Leśnej w obrę-
bie geodezyjnym Skrzynki, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr IX/89/2019 z dnia 29 
maja 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klo-
nowej w obrębie geodezyjnym Borówiec 
oraz ulicy Leśnej w obrębie geodezyjnym 
Skrzynki, gmina Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
7 czerwca 2021 r. do 29 czerwca 2021 r. w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  
planu dostępny będzie w okresie wyłoże-
nia również na stronie www.kornik.pl w 
dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty 
mpzp wyłożone do publicznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o 
godzinie 16:00 za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 21 
czerwca 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: BORÓWIEC/
SKRZYNKI-2. Dla zarejestrowanych osób 
zostanie wygenerowany link do spotkania, 
który zostanie przesłany w e-mailu zwrot-

nym pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papierowej 
lub elektronicznej w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
lipca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄ-
CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBO-

WYCH PROCEDURA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 
04.05.2016), zwanego dalej RODO infor-
muję, że:
1) Administratorem Państwa danych 
osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, 
pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, re-
prezentowana przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani 
Agnieszka Lewicka – Bachman,  e - mail: 
abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarza-
ne będą w celu wypełniania obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze 
w związku z realizowaniem zadań przez 

Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Admi-
nistratora do przetwarzania danych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych, projektant sporządzający 
projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego/studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, oraz podmioty upraw-
nione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-
nolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-

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

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu 
położonego na południe od drogi powia-
towej nr 2472P, naprzeciwko osiedla 
Nadwarciańskiego w obrębie geodezyj-
nym Czmoniec, 
gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr XV/174/2019 z dnia 27 
listopada 2019 r., zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części terenu położonego na 
południe od drogi powiatowej nr 2472P, 
naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego 
w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gmina 

Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 7 czerwca 2021 r. 
do 29 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również na 
stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualno-
ści” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone 
do publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o 
godzinie 16:00 za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość (online), na 
platformie ZOOM. W dyskusji online bę-
dzie można wziąć udział po wcześniejszym 
zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 23 czerwca 
2021 r. na adres email: dyskusje.publicz-
ne@kornik.pl w temacie maila wpisując: 
CZMONIEC-1. Dla zarejestrowanych osób 
zostanie wygenerowany link do spotkania, 

który zostanie przesłany w e-mailu zwrot-
nym pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papierowej 
lub elektronicznej w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
lipca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Od 27 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.
zgłoszenia można wysyłać na adres: koordynator@kornik.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie interntowej www.kornik.pl

Kwota ze sprzedaży plastikowych nakrętek 
i  aluminiowych puszek zostanie prze-
kazana na wybrany przez samorząd cel 
charytatywny. O rozstrzygnięciu konkursu 
będę  informować Państwa w kolejnych 
artykułach.
Dziękujemy Rodzicom oraz dzieciom za 
zaangażowanie i tak liczny udział w kon-
kursie. 

10 maja w  naszym przedszkolu odbył 
się X Jubileuszowy ,, Dzień Optymizmu,,- 
święto wywodzące się rodem że Śląska. 
Dzięki temu nawet potrawy, jakie gościły 
na naszych stołach miały śląskie korzenie 
(zupa Wodzionka, modra kapusta z roladą 
i kluskami śląskimi)
Cała placówka ubrana strojnie w  balo-
ny, krepę, prace dziecięce, eko okulary 
z  kolorowymi szkiełkami, czekała od 
rana na uśmiechnięte, kolorowo ubrane 
przedszkolaki. Rodzice mogli spocząć  na 
kolorowych krzesłach przed placówką 
I optymistycznie spojrzeć na świat  z innej 
strony. 
Przedszkolaki zaczęły optymistycznie 
dzień od wesołych kanapek, które mogły 
same sobie przygotować. Później przyszła 
pora na wesołą zabawę z użyciem balo-
nów, skakanek i przy skocznej muzyce. 
Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie co ten 
optymizm znaczy, posłuchaliśmy opowia-
dania o  Tęczowych okularach I  patrząc 
przez nie wypowiadaliśmy sobie optymi-
styczne życzenia. 
To był naprawdę wesoły dzień.
Obecnie przygotowujemy się do uroczy-
stych obchodów Dnia Mamy i Taty, które 
odbędą się w  auli naszego przedszkola 
z  zachowaniem wszelkich norm reżimu 
sanitarnego.
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◊  Grażyna Domagalska 



Z ogromnym smutkiem  żegnamy naszą Koleżankę 

członkinię Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej. 
Rodziniewyrazy szczerego współczucia składa 

śp. Alinę Mitew

Zarząd KTPS

„ Ci których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość , to nieśmiertelność” 

Emily Dickinson
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje dla Pana  
Sebastiana Kurkiewicza 
z powodu śmierci 

składają

Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej 
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  
w Kamionkach

 Ojca

Serdeczne podziękowania: Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
Zakładowi Usług Pogrzebowych Pani Moniki Orlewicz-Kulas,  
delegacjom z Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie oraz 
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie,  
a także wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Z całego serca dziękujemy za Waszą obecność, modlitwę, 
przyjęte komunie św., ofiarowane intencje mszalne oraz wyrazy 
współczucia i okazane wsparcie, w tym najtrudniejszym dla nas 
momencie. 

Mąż oraz córka

 śp. Danuty Marciniak
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 

ks. Jan Twardowski
Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii pogrzebowej

Księdzu Grzegorzowi Zbączyniakowi za sprawowanie liturgii 
pogrzebowej, panu Andrzejowi, panu Mariuszowi,  
panu organiście, firmie pogrzebowej,  Rodzinie, Krewnym, 
Sąsiadom, Znajomym oraz Delegacjom za liczny udział,  
ofiarowane intencje mszalne, kwiaty i znicze.
Dziękuje

śp. Henryka Bąkowskiego

Rodzina
„Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera nigdy”

Serdeczne podziękowania dla Pani Moniki Przespolewskiej  
za wieloletnią pomoc w opiece nad naszą bardzo ciężko chorą 
mamą, Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi  
Rodzinie, Przyjaciołom, Przełożonym, Koleżankom i Kolegom  
z pracy, firmie pogrzebowej Pani Moniki Orlewicz  
oraz wszystkim, którzy w tych bolesnych chwilach dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli  
we mszy św. i w ceremonii pogrzebowej ukochanej

Z całego serca dziękujemy za Waszą obecność, modlitwę, 
ofiarowane intencje mszalne, kwiaty oraz wyrazy współczucia i 
okazane wsparcie, w tym najtrudniejszym dla nas momencie. 
Z wyrazami wdzięczności

 śp. Mieczysławy Matelskiej

Magdalena Matelska-Bogajczyk z rodziną 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

założyciela Firmy Irmal i Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. 
Jana Wójkiewicza w Radzewie.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia. 
Z wyrazami wdzięczności

Społeczność Szkoły i Punktu Przedszkolnego  
w Radzewie

 śp. Ireneusza Poduszczaka 
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ROZKRĘCAMY SIĘ
dla zdrowia Antosia!

Jestem radosnym, uśmiechniętym malcem 
mimo, że mam zdiagnozowany zespół wad 
genetycznych, opóźnienie rozwoju psycho-
ruchowego oraz słabe widzenie. 
Jestem dzieckiem niesprawnym ruchowo, 
najczęściej przebywam w pozycji półleżącej. 
Mam obniżone napięcie w tułowiu,  
nie siedzę samodzielnie i nie mówię, ty-
lko gaworzę. Mam również wszczepioną 
zastawkę komorowo-otrzewiową. 
Ale nie poddaję się! 
Mam nadzieję, ze będzie lepiej i będę mógł 
pobiegać za piłką dzięki Twojej pomocy.

Zbiórki nakrętek przy 
Świetlicy wiejskiej  

w Biernatkach,  
ul. Główna 25 

Kontakt telefoniczny 
661 161 381

Dziękuję!Dziękuję!

Pomóżmy 

OLI



Kolarskie sukcesy UKS Jedynka Kórnik

Torowy Puchar Polski
Na torze kolarskim w  Łodzi rozegrana 
została I seria Pucharu Polski dla juniorów 
i  seniorów w  kolarstwie torowym. Była 
to zarazem pierwsza eliminacja do Mi-
strzostw Polski, które tym razem odbędą 
się w  lipcu w Szczecinie. Zawodnicy UKS 
TFP Jedynka Kórnik byli bardzo widoczni 
i ostatecznie czterokrotnie stawali na po-
dium. Na początek zarówno wśród kobiet 
i mężczyzn rozegrano konkurencje keirin. 
W obu wypadkach nie brakowało emocji. 
Nasi juniorscy kadrowicze Joanna Błaszczak 
i Mateusz Przymusiński stawali w wyścigach 
finałowych na drugim stopniu podium. 
Od początku czerwca oboje rozpoczynają 
przygotowania do torowych mistrzostw 
Świata i Europy juniorów, które w tym roku 
odbędą się w Holandii i Egipcie. Na początek 
będzie to zgrupowanie na torze w Szczecinie 
i zawody torowe w Cottbus. Podczas łódz-
kiej rywalizacji w wielobojowym Omnium 
w konkurencji seniorek Nikol Płosaj zajęła 4 
miejsce a Karolina Lipiejko 7. Wśród juniorek 
kolejna kadrowiczka UKS TFP Jedynka Kórnik 
Tamara Szalińska zajęła 3 miejsce, a Emilia 
Jurga zakończyła rywalizacje na 8 pozycji. 
Wśród juniorów Bartosz Golec zajął 19 miej-
sce. Na zakończenie rozegrano konkurencję 
Madison, którą w kategorii kobiety open 
zdecydowanie wygrały zawodniczki UKS 
TFP Jedynka Kórnik w składzie Nikol Płosaj 
i Karolina Lipiejko.

Szosowy Puchar Polski
II seria Pucharu Polski w kolarstwie szoso-

wym odbyła się na Dolnym Śląsku w Do-
bromierzu k/Wałbrzycha. Pierwszego dnia 
podczas jazdy indywidualnej na czas Julia 
Przymusińska zajęła 4 miejsce w konkuren-
cji juniorek młodszych, Dawid Wika-Czar-
nowski w rywalizacji juniorów młodszych 
zajął 6 miejsce, a Tamara Szalińska zajęła 
3 miejsce w wyścigu juniorek. W drugim 
dniu rozegrano wyścigi ze startu wspól-
nego, podczas którego Tamara Szalińska 
ponownie stanęła na najniższym stopniu 
podium wśród juniorek. W wyścigach ze 
startu wspólnego walczyli również młodzicy 
w stawce ponad 140 zawodników! Dosko-
nałe 3 miejsce wywalczył Stanisław Zimny 
UKS Mróz Jedynka Kórnik, a  jego kolega 
klubowy Franciszek Mumot minął linię mety 
na 14 pozycji. Wśród dziewcząt (ponad 80 
młodziczek) najlepsza z UKS była Michalina 
Oleszak, która na mecie zameldowała się 
na 12 miejscu. 

Wyścig Etapowy Szlakami Jury 
Na szosach Górnego Śląska odbył się cztero-
etapowy Międzynarodowy Wyścig „Szlakami 
Jury”, który zgromadził na starcie 120 junio-

rów młodszych z kilku państw. Doskonale 
w nim spisał się Dawid Wika-Czarnowski, 
który zajął drugie miejsce w  klasyfikacji 
generalnej, a na poszczególnych etapach 
zajmował kolejno miejsca 3, 2, 5 i 7. Dawid 
dodatkowo wygrał klasyfikację najlepszego 
górala wyścigu. 

Szukamy Następców Olimpijczyków
W podkaliskiej miejscowości Szwacin odbyły 
się zawody na rowerach górskich pod na-
zwą „Szukamy Następców Olimpijczyków”. 
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się 
młodzi Kórniczanie ze szkółki kolarskiej. 
W wyścigu 13-latków zwyciężyła Michali-
na Oleszak wśród dziewcząt, a  Mateusz 
Błaszak był 4 w wyścigu Chłopców. Wśród 
dziewcząt do lat 14 drugie miejsce zajęła 
Marika Buszel, a Emilia Wojciechowska była 
4. Całkowitą dominacją UKS Jedynka Kórnik 
okazał się wyścig chłopców w kategorii 14 
lat, którzy zajęli pierwsze 4 miejsca w kolej-
ności Stanisław Zimny, Franciszek Mumot, 
Lucjan Nowicki i Radosław Jakubczak.   

                                                                                                    

Pływackie żniwa i medale pływaków 
UKS - Jedynka  Kórnik

Zawodnicy sekcji pływackiej Stowarzyszenia 
UKS - Jedynka Kórnik   w ostatnich dwóch 
startach w kategorii 8-13 lat zademonstro-
wali bardzo wysoką formę, znakomicie 
prezentując się na tle swoich rówieśników 
z całej Wielkopolski.
W pływaniu nie ma przypadku tylko ciężka 
praca przynosi sukces. W ostatnim okresie 
sekcja pływacka  mogła skorzystać  z dłuż-
szych treningów  na obiektach Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu co natychmiast 
przekuło się na wyniki. Na organizowanych 
przez Wielkopolski Okręgowy Związek Pły-
wacki zawodach, w których brało udział 250 
zawodników świetnie pokazali się zawodni-
cy z Kórnika. Z sześciu zawodników, zgłoszo-
nych do startu w zawodach, pięciu zdobyło 
medale bijąc przy okazji o kilka sekund swo-
je rekordy życiowe. Złote medale zdobyli 
w kategorii 13 lat Borys Adamczyk na 100 m 

stylem dowolnym i w kategorii 11 lat Dariusz 
Mocny na 100 m stylem klasycznym. Wśród 
dziewcząt Zuzanna Deneka w kategorii 12 
lat zdobyła srebrny medal na dystansie 100 
m stylem klasycznym. Dużą niespodziankę 
sprawił Marcel Kolba , który zdobył brązowy 
medal na dystansie 100 m stylem grzbieto-
wym. Takie wyniki to znakomity prognostyk 
na resztę sezonu. Jego ukoronowaniem bę-
dzie start naszych zawodników w miesiącu 
czerwcu na letnich mistrzostwach okręgu 
Wielkopolskiego seniorów i  juniorów na 
basenie 50 metrowym na Termach Mal-
tańskich oraz start Jakuba Kułtonia na po-
czątku lipca na letnich mistrzostwach Polski 
juniorów młodszych w Olsztynie, również 
na basenie 50 metrowym. Utrudnieniem 
w przygotowaniach do tych startów jest 
brak możliwości trenowania na obiekcie 
50 metrowym – jak wiadomo, basen na 
OAZ-ie ma tylko 25 m, a najbliższy obiekt 
w Termach Maltańskich jest zbyt drogi na 
możliwości klubu. Niemniej, liczymy, że let-
nie starty nasi zawodnicy również ukończą 
na medalowych miejscach.

Pływanie

Kolarstwo

◊  PM

◊  MP

Na czele Tamara Szalińska
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W dniach 1-2 maja 2021 na poznańskiej 
Malcie odbyły się Centralne Regaty Otwar-
cia Sezonu Seniorów i Juniorów. Z powodu 
ulewnego deszczu i silnego wiatru odwoła-
no niedzielną sesję popołudniową.
Zawody co roku stanowią oficjalne otwarcie 
sezonu wioślarskiego i są ważnym spraw-
dzianem formy zawodników, wypracowanej 
w okresie przygotowawczym na siłowni, sali 
gimnastycznej biegach terenowych czy też 
wiosłowaniu na ergometrach. Najlepsze 
osady w poszczególnych kategoriach wieku 
mogą zakwalifikować się do reprezentacji 
kraju.
W tym roku w zawodach wystartowało bli-
sko 400 wioślarzy z 31 klubów z całego kraju. 
Zabrakło czołówki seniorów, którzy w tym 
samym czasie rywalizowali w  Pucharze 
Świata w Zagrzebiu, zdobywając 3 srebrne 
medale, co jest dobrą prognozą przed tego-
rocznymi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio.
Wielkopolskę reprezentowało blisko 100 za-
wodników, w tym mieszkańcy Gminy Kórnik, 
którzy rozpoczynali uprawianie wioślarstwa 

w UKS „Dwójka” Kórnik i kontynuują karierę 
sportową w klubie „Posnania” RBW Poznań. 
Miejsca zawodników z Kórnika:
- Zofia Śmigielska: jedynka juniorek 18 m, 
- Jacek Suszka: jedynka juniorów 10 m,
- Ewa Gąsiorowska: jedynka juniorek młod-
szych 17 m,

- Daria Nolberczak: dwójka bez sterniczki 
juniorek 4 m,
- Wiktoria Nowak i Amelia Karaszewska: 
dwójka bez sterniczki juniorek 16 m.

W niedzielę, 16 maja, po kolejne cenne 
doświadczenie ruszyli juniorzy młodsi 
UKS Radzevia Radzewo. Wyprawa była 
ciekawa, bo aż do Torunia. Klub TLU Kala 
Izolacje Toruń, grający gościnnie w naszej 
lidze, zorganizował drugi turniej elimina-
cyjny Mistrzostw Wielkopolski. Niestety 
i tym razem przeciwnicy z Niechanowa, 
Poznania oraz Torunia okazali się zbyt 
silni. Nie udało się odnieść zwycięstwa, 
co niestety oznacza koniec ligowej przy-
gody w tym sezonie. Chłopcy, trenowani 
przez Rafała Węglarza, nie składają 
jednak broni i trenują dalej. W Toruniu 
walczyli: Mikołaj Bykowicz, Bartosz By-
kowicz, Olivier Zieliński, Antoni Walewski, 
Antoni Heigelmann oraz wyróżnieni w 
poszczególnych meczach tytułem MVP: 
Franciszek Brylewski, Piotr Woźniak i 
Antoni Koprucki.
Dzień później, 17 maja, do walki przystą-
pili zawodniczki i zawodnicy z kategorii 
dzieci. Grupa dowodzona przez Annę 
Szmydt rywalizowała w Poznaniu z go-
spodarzami oraz z zespołem z Opaleni-
cy. Nasz zespół zajął 2 miejsce i uzyskał 
awans do półfinału Wielkopolskiej Ligi 
Unihokeja. Drużyna grała w składzie: 
Mateusz Mendelski, Sebastian Mendelski, 
Jakub Matczyński, Marta Jankowska oraz 
wyróżnieni po meczach Patrycja Jańczak 
i Wojciech Woźniak.

Otwarcie sezonu wioślarskiego w Poznaniu 

Wiktoria Nowak i Amelia Karaszewska

◊  Tekst i zdjęcie JJ

Wielkopolska Liga Unihokeja

◊ KN



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

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

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

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

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

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

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

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254, recepty 513 877 146

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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 Bank Spółdzielczy w Kórniku po-
szukuje studenta ekonomii, rachun-
kowości, finansówlub bankowości 
do pracy w  Wydziale Kredytów. 
Podania składać na adres: sekreta-
riat@bskornik.sgb.pl lub w siedzibie 
Banku Pl. Niepodległości 31
 Firma zatrudni osobę do sprząta-

nia w Żernikach. Godziny pracy do 
ustalenia. Tel. 663 733 711
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji. Tel. 790 560 187, e-mail 
praca@lavoro.com.pl
 Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 

transport międzynarodowy.  
Tel. 785 179 456
 Potrzebna pani do sporadycznego 

odbioru 2 dzieci ze szkoły w Kórniku 
i przedszkola w Szczodrzykowie. Tel. 
509 029 253
 Przyjmę pracownika do ociepleń 

budynków. Tel. 507 555 135
 Przyjmę do cięcia i łupania drewna. 

Praca od zaraz. Tel. 692 241 023
 Przyjmę murarza. Tel. 692 241 023
 Szukam osoby do pielęgnacji 

ogrodu(na stałe) 1-2 razy na tydz. 
Tel. 502 185 950
 Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu 

krajowym, pod firma produkcyjną. 
Praca od poniedziałku do piątku. 
Tel. 798 522 280
 Przyjmę ucznia w zawodzie ślusarz 

spawacz Kórnik Poznańska 70.  
Tel. 601 58 44 70
 Spółka Jagrol poszukuje trak-

torzystę/ operatora maszyn. 
Zainteresowane osoby pro-
simy o  przesłanie CV na adres:  
mbialkowska@topfarms.pl
 Firma produkcyjna w Robakowie 

zatrudni przedstawiciela handlowe-
go. Tel. 602 309 349
 Restauracja Loft46 poszuku-

je: kucharza, kelnera/kelner-
ki, pomocy kuchennej. Cv pro-
simy składać na adres mailowy  
restauracja@loft46.pl

 Sprzedam używany piec elektrycz-
ny z kaloryferami 15 kW można nim 
ogrzać np. warsztat. Cena 1000 zł. 
Tel. 505 006 319
 Sprzedam dom jednorodzinny 

z  garażem Jeziory Wielkie, pow. 
działki 1140 m. Tel. 603 517 283
 Sprzedam Renault Clio 2 na 

części. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 693 910 165
 Sprzedam piec centralne ogrze-

wanie z  dmuchawą na drewno 
i  węgiel. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 693 910 165
 Sprzedam silnik i skrzynię biegów 

Fiat 126p. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 693 910 165
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam dziewczęcą albę komu-

nijną, halkę, piękny wianek w ory-
ginalnym opakowaniu, torebeczkę, 
100 zł. Tel. 601 54 03 54
 Usługi remontowe, malowanie, 

szpachlowanie, montaż paneli, 
montaż płytek, ścianki działowe 
g-k oraz zabudowy, instalacje elek-
tryczne, wod-kan. Krótkie terminy.  
Tel. 731 967 566
 Darmowe strzyżenie męskie! 

Zapraszamy panów jako model do 
nauki zawodu. StudioAtelier Paulina 
Latusek, Kórnik. Tel. 883 767 479
 Koloryzacja - 20% u  ambitnej 

uczennicy drugiego roku tech-
nikum. Zapraszam Studio Ate-
lier Paulina Latusek. Kórnik.  
Tel. 883 767 479
 Sprzedam biurko cena 10 zł.  

Tel. 724 009 743
 Sprzedam rower młodzieżo-

wy, składak cena 350 zł oraz 
rower stacjonarny cena 150 zł.  
Tel. 504 802 285

 Wycinka drzew, obniżanie, for-
mowanie, cięcie żywopłotów, roślin 
ogrodowych, rozbiórka budynków 
małych i dużych, sprzątanie i wy-
wóz. Tel. 504 440 916
 Drewno kominkowe opałowe.  

Tel. 692 241 023
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam fotel z  funkcją spania 

i masażer stojący. Tel. 602 214 931
 Kupię mieszkanie do remon-

tu  w  Kórn iku  lub  oko l i cy .  
Tel. 66 66 77 003
 Kupię ziemię. Tel. +48 790 243 896
 Sprzedam dom jednorodzinny 

w Jeziorach Wielkich, działka o pow. 
1335 m2. Tel. 783 702 863
 Sprzedam dom w Borówcu, zabu-

dowa bliźniacza 75 m2, działka 300 
m2 , stan wykończony 601 592 707  
 Serwis telefonów; skup, sprzedaż; 

akcesoria GSM; nadruki na etui 
i  kubki ul. St. Woźniaka 5 Kórnik.  
Tel. 575 866 125
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wys. 20, 25, 30 cm 
dł. 250 cm. Tel. 572 386 490
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam nową pralko - suszar-

kę firmy LG, Okazała się, za duża 
do mojej łazienki. Cena w sklepie 
2800 zł. Sprzedam za 1800 zł.  
Tel. 601 592 707
 Remonty mieszkań od A  do 

Z  tanio, szybko i  profesjonalnie.  
Tel. 739 633 385
 Usługi transportowe -przepro-

wadzki. Tel. 506 490 723  
 Kupie lub wynajmę garaż lub 

pomieszczenie gospodarcze w Kór-
niku. Tel. 506 490 723
 Wyprzedaż garażowa pralki, zmy-

warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723
 Sprzedam tanio ładne łóżko so-

snowe, dwuosobowe z szufladami 
na pościel. Tel. 696 779 221

 Sprzedam tanio gitarę akustyczną 
Yamaha. Tel. 602 742 550
 Sprzedam tanio ekspres do kawy 

Dolce Gusto. Tel. 696 779 221
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

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

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 190 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 

zielone cekiny, mini z długimi rę-
kawami, nowa z metką, cena 125 
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam edukacyjny stolik dzie-

cięcy, cena 100 zł do negocjacji.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży używanej w b. 

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

hiszpanki Sandy, rozm. uniwersal-
ny pasuje od S do L. W b. dobrym 
stanie, kolor czarny. Dla zaintere-
sowanych podeślę zdjęcia. Cena 
230 zł (do negocjacji max 200 zł).  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam bramkę edukacyjną 

i grającą z piłką dla dzieci: chłopca 
i dziewczynki. W b. dobrym stanie. 
Cena 30 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam sukienkę nową bez 

metki, rozm. od S do L, w  stylu 
Gucci z długim rękawem. Cena 50 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam 2 pary butów w  b. 

dobrym stanie: kozaki na platfor-
mie Mohito, ekoskóra, rozm. 37/
(małe)38, cena 100 zł oraz oficerki 
skórzane rozm. 37, cena 150 zł.  
Tel. 503 959 966
 Rzeczoznawca majątkowy - JESSA 

wyceny nieruchomości: domy, lo-
kale, działki,specjalistyczne. Tel. 572 
642 585; e-mail: rzeczoznawca@
jessa.com.pl

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.

Ogłoszenia drobne:
Praca

 

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,   
tel. 61 8170411 wew. 693,  
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl

WSPÓŁPRACA: Sylwia Kowalska, Agata Podsiadły, 
Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik 

DRUK:  Zakładem Poligraficznym DRUKMA,  
J. Skoczyński, O. Skoczyński sp. j.

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,         
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392

NAKŁAD: 4300 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170411 wew. 693,                                                  
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

11
CZERWCA 2021 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 4 czerwca 2021 r.




