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Sprawozdanie 
burmistrza

kierownika Wydziału Eksploatacji, infor-
matyk Przemysław Byczyński oraz Emilia 
Pelczyk z-ca Kierownika Wydziału Admi-
nistracyjno-Organizacyjnego spotkali się 
z  sekretarz powiatu Magdaleną Bucz-
kowską, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Małgorzatą Kaniewską oraz dyrektorem 
Wydziału Informatyki Starostwa Piotrem 
Springerem. 
Wizytowano obiekty starej gazowni, 
w których mieścić się będą biura filii oraz 
omówiono sprawy związane z podłącze-
niem systemów teleinformatycznych. 
7 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, kierownik Joanna Grzybowska, 
Karolina Tomczak i projektant Sławomir 
Gierliński odwiedzili Swarzędz, Czerwo-
nak i  Pobiedziska, gdzie zapoznali się 
z  rozwiązaniami technicznymi i  orga-
nizacją pracy w  innych filiach Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. 

Wyróżnienie dla firmy TfP

1 czerwca w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości w Poznaniu odbyła się XXVII 
Gala Jakości. Funkcjonująca od wielu lat 
na terenie naszej gminy firma TFP Sp. 
z  o.o. otrzymała specjalne wyróżnie-
nia - certyfikaty jakości „Firma Godna 
Polecenia” oraz „Wiarygodny Partner 
w Biznesie”. Prezes Zarządu Pani Lucjana 
Kuźnicka-Tylenda otrzymała również tytuł 
„Lider Przedsiębiorczości” za znakomite, 
zgodne z  najwyższymi standardami za-
rządzanie przedsiębiorstwem. Podczas 
gali gratulacje od kórnickiego samorządu 
dla laureatów przekazał wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły.

Wernisaż W KlaudynóWce

28 maja w „Klaudynówce” odbył się zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie Teatralne 
Legion wernisaż wystawy obrazów i prac 
plastycznych związanego z  Kórnikiem 
artysty i nauczyciela Lubomira Michalaka. 
Wydarzenie otworzył prof. Tomasz Jasiń-
ski, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN 
oraz kuratorka wystawy Maria Romana 
Gierczyńska.
W wernisażu uczestniczył m.in. wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak.  

rozmoWy z PanaTToni

Także 28 maja wiceburmistrzowie Seba-
stian Wlazły, Bronisław Dominiak oraz 
z-ca Kierownika Wydziału Eksploatacji 
Technicznej Anna Borowiak spotkali się 
z  dyrektorem regionalnym Panattoni 
Tomaszem Matczyńskim oraz Katarzy-
ną Zagożdżon, z którymi rozmawiali na 
temat projektu rozwiązań komunikacyj-
nych, w  tym zatok autobusowych przy 
powstających obiektach magazynowych 
w Żernikach. Poruszono także temat po-
łączenia komunikacyjnego z dworcem ko-
lejowym w Gądkach i kolejnych inwestycji 
w okolicy ul. Stachowskiej w Żernikach. 

rozbudoWa obieKTóW soKołoWa

Również 28 maja wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły oraz zastępca kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska i  Rol-
nictwa Krzysztof Ratajczak spotkali się 
z  Mariuszem Koprem, naczelnym inży-
nierem Sokołów-Service Sp. z o.o., który 
przedstawił raport o  oddziaływaniu na 
środowisko i  inne dokumenty związane 
z  rozbudową zakładu produkcyjnego 
w Robakowie.

PrzygoToWania filii 
Wydziału KomuniKacji

31 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się w  Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu ze starostą Janem Grabkow-
skim. Tematem rozmów była współpraca 
związana z uruchomieniem w Kórniku filii 
Wydziału Komunikacji. 
Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły oraz kierownik Joanna Grzy-
bowska i  Karolina Tomczak z  Wydziału 
Inwestycji, Anna Borowiak - zastępca 

Pod Poszerzenie dróg...

Także 1 czerwca wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły podpisał akty notarialne 
dotyczące wykupu gruntów pod posze-
rzenie ulic Kolejowej (364 m²) i Malino-
wej (36 m²) w Robakowie.

Wyróżnienia W KonKursie 
eKologicznym

2 czerwca 2021 r. w  siedzibie ZGO Sp. 
z  o.o. Jarocin w  Witaszyczkach odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród III edycji 
konkursu ekologicznego „Region Czysty 
na 6”. Urząd Miasta i Gminy podczas wrę-
czenia nagród reprezentowała Sekretarz 
Miasta i Gminy Kórnik Iwona Pawłowicz-
-Napieralska.
Nagrodę o wartości 500,00 zł na zakup 
sprzętu elektronicznego za zebranie 
największej ilości odpadów (segregowa-
nych) w gminie Kórnik w roku szkolnym 
2020/2021 zdobyło Przedszkole nr 1 
im. Misia Uszatka w  Kórniku. Nagrodę 
w imieniu Przedszkola odebrała dyrektor 
Beata Krakowska.
Dodatkowo nagrodę indywidualną za 
zebranie największej ilości odpadów 
(segregowanych) w gminie Kórnik zdo-
była 4-letnia Adrianna Stelmaszyńska 
uczęszczająca do Przedszkola Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie.

cd. na str. 4
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Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kór-
nik, która odbyła się 26 maja 2021 roku, 
radni udzieli absolutorium Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Kórnik Przemysławo-
wi Pacholskiemu za rok 2020.  
Za udzieleniem absolutorium głoso-
wało dwadzieścioro radnych, przeciw 
jedna radna Magdalena Kosakowska. 
Wcześniej przedstawiono pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz Komisji Rewizyjnej RMiG Kór-
nik w sprawie sprawozdania z wyko-
nania budżetu i wniosku o udzielenie 
absolutorium. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Na 2020 rok planowane były dochody do 
budżetu Miasta i Gminy Kórnik w wysoko-
ści 233 477 900 zł. Ostatecznie dochody do 
gminnego budżetu wyniosły 235 478 090 zł, 
w  tym 219 288 651 stanowiły dochody 
bieżące, a 16 189 439 majątkowe.
32,84% (77 334 791 zł) dochodów sta-
nowiły dotacje. 57 920 935 zł to dotacje 
z budżetu państwa na realizację zleconych 
gminie zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej, a 2 480 898 zł dotacje na 
dofinansowanie bieżących i majątkowych 
zadań własnych gminy. 5 282 140 zł to 
kwota dotacji na zadania realizowane na 
podstawie porozumień między jednostka-
mi samorządu terytorialnego. 
21,07% (49 624 407 zł) dochodów gminy 
stanowiły wpływy z podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych i prawnych. Nie-
co więcej, bo 22,50 % gminnego budżetu 
(5 2975 899 zł) uzyskano z udziału w po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
i prawnych.
Gmina otrzymała też subwencje oświato-
wą i równoważącą, które stanowiły 10,17 % 
dochodów (23 954 273 zł). Suma opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyniosła 9 750 689 zł. Za zajęcie pasa 
drogowego pobrano 1 648 277 zł. Docho-
dy z usług, w tym ten zrealizowany przez 
KCRiS „Oaza”, wyniosły 3 052 287 zł. 
Wpływy z  podatku  od czynności cywil-
noprawnych to 3 688 411 zł. Podatek od 
środków transportowych przyniósł do-
chód w wysokości 1 621 222 zł, a podatek 
rolny 1 208 635 zł. 
Suma zaległości z tytułu podatków i opłat 
lokalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku 
to 2 811 590 zł, z czego hipoteką objęto  
691 547 zł. W  ciągu roku 2020 wydano  
15 768 decyzji w sprawie naliczenia podat-
ku, wysłano 5 805 upomnień i skierowano 
1 580 tytułów wykonawczych do postępo-
wania egzekucyjnego. 

Wydatki z gminnego budżetu w roku 2020  
stanowiły sumę 220 672 545 zł i były niższe 
od zaplanowanych o około 26 milionów. 
Wydatki bieżące pochłonęły 191 899 289 

Absolutorium dla burmistrza

zł, natomiast majątkowe 37 793 045 zł. 
Podział wydatków przedstawia się nastę-
pująco:
 rodzina (w  tym program 500+)  

58 710 854 zł,
 oświata i wychowanie 57 935 869 zł,
 gospodarka komunalna i ochrona śro-

dowiska 24 990 434 zł,
 transport i łączność 21 058 326 zł,
 turystyka 14 500 000 zł,
 administracja publiczna 12 955 603 zł,
 kultura fizyczna 10 286 634 zł,
 pomoc społeczna 4 532 300 zł,
 różne rozliczenia 3 262 351 zł,
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-

go 2 629 180 zł,
 bezpieczeństwo publiczne i  ochrona 

przeciwpożarowa 2 308 992 zł,
 edukacyjna opieka wychowawcza  

1 965 430 zł,
 gospodarka mieszkaniowa 1 632 719 zł,
 rolnictwo i łowiectwo 1 539 235 zł,
 ochrona zdrowia 715 616 zł,
 obsługa długu publicznego 655 647 zł,
 pozostałe wydatki 993 355 zł.

9,51% wydatków gminy stanowiły dotacje, 
które udzielono:
 na zadania w  zakresie wychowania 

przedszkolnego 9 666 816 zł,
 dla Miasta Poznania na dofinansowanie 

przewozów pasażerskich na części tere-
nów gminy 4 373 383 zł,

 464 730 zł dla Powiatu poznańskiego, 
ze środków otrzymanych z Województwa 
Wielkopolskiego w  ramach WRPO, na 
budowę zintegrowanego węzła prze-
siadkowego przy stacji kolejowej Kórnik 
wraz z  zakupem środków transportu 
publicznego,
 dla żłobków i  opiekuna dziennego  

1 200 720 zł,
 dla Kórnickiego Ośrodka Kultury  

826 726 zł,
 dla Biblioteki Publicznej w  Kórniku  

1 178 414 zł,
 dla organizacji prowadzących działalność 

pożytku publicznego 761 280 zł.
Na poczet Funduszów Sołeckich wydatko-
wano 1 118 379 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie 
Miasta i  Gminy Kórnik z  tytułu obligacji 
i  pożyczek wynosiło 32 779 555 zł, co 
stanowi 13,92% w  stosunku do docho-
dów. To 15 460 000 mniej w stosunku do 
zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku, 
które wynosiło 48 239 555 zł. W minionym 
roku spłacono zobowiązania wraz z  ich 
kosztami na łączną sumę 8 280 000 zł. 
Łączna kwota przypadająca w 2020 roku 
do spłaty wraz z  odsetkami wyniosła  
8 935 326, co stanowi 3,79% w stosunku 
do wykonanych dochodów. 

Dochody do gminnego budżetu w kolejnych latach

Wydatki 
z budżetu gminy 

w kolejnych latach

zWięKszenie dosTęPności...

Również 2 czerwca burmistrz Przemysław 
Pacholski i wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak spotkali się z Rzecznikiem Osób 
Niepełnosprawnych Anitą Wachowiak. 
Omówiono działania, jakie mają być po-
dejmowane dla zwiększenia dostępności 
UMiG Kórnik dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.

obrady W „schronisKu”

2 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły przewodniczył obradom Komisji 
Rewizyjnej Związku Międzygminnego or-
ganizującego działalność Schroniska dla 
Zwierząt w  Skałowie.  Przeanalizowano 
sprawozdania  oraz zestawienie docho-
dów i wydatków schroniska. 
W minionym roku poziom adopcji psów 
sięgnął 83% oraz zmniejszyła się ilość 
zwierząt pozostających w schronisku.

Przyjechali Po dośWiadczenia

Także 2 czerwca Urząd Miasta i  Gminy 
Kórnik odwiedzili przedstawiciele urzę-
dów ze Swarzędza i Czerwonaka. Wice-
burmistrz Sebastian Wlazły, skarbnik 
Katarzyna Szamałek, kierownik Wydziału 
Finansów Anna Kozłowska, kierownik 
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Ewa 
Kędziora, kierownik Sławomir Zakrzewski 
i  Aneta Flaczyńska-Nowak z  Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz in-
formatyk Przemysław Byczyński prezen-
towali organizację pracy i działanie syste-
mu „Rekord” w zakresie administrowania 
danymi związanymi z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. Samorządowcy 
z sąsiednich gmin, które planują wdrożyć 
stosowane już u nas rozwiązania, posta-
nowili skorzystać z naszych doświadczeń. 

sPoTKania ze sPorToWcami

Zawodniczki, które zdobyły brązowe 
medale Mistrzostw Polski w  Unihokeju, 
razem z  trenerem Karolem Niemierem 
spotkały się 2 czerwca z  burmistrzem 
Przemysławem Pacholskim.  Tydzień 
później burmistrz spotkał się z reprezen-
tującymi UKS TKD Kórnik medalistami 
Mistrzostw Polski Juniorów i  Młodzie-
żowców. 
W obu przypadkach burmistrz pogratu-
lował sukcesu i życzył kolejnych dobrych 
wyników w rywalizacji sportowej.

zaWody WędKarsKie

6 czerwca burmistrz Przemysław Pa-
cholski wręczał nagrody najlepszym 
wędkarzom, którzy rywalizowali podczas 
zorganizowanego przez kórnickie koło 
PZW zawodów wędkarskich na Jeziorze 
Kórnickim. 

PogoToWie raTunKoWe 
W sTrażnicy osP

8 czerwca wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły i Bronisław Dominiak oraz kierow-
nik Joanna Grzybowska, inspektor Anna 
Buczkowska spotkali się z  dyrektorem 
Wojewódzkiej Stacji pogotowia Ratun-
kowego Marcinem Zielińskim, jego za-
stępczynią do spraw administracyjnych 
Esterą Szotą, członkiem zespołu ratunko-
wego stacjonującego w Kórniku Markiem 
Templewiczem i  komendantem OSP 
Kórnik Andrzejem Szycem. Omawiano 
szczegóły przygotowania pomieszczeń 
strażnicy w Kórniku do przeniesienia tam 
siedziby zespołu ratunkowego i karetki 
pogotowia. 

chcą PromoWać szczePienia

Także 8 czerwca wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły wziął udział w  konferencji 
zorganizowanej przez wicewojewodę 
Anetę Niestrawską, w której uczestniczył 
Marcin Karpiński dyrektor Wydziału In-
frastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawio-
no propozycje współpracy w  zakresie 
promocji szczepień powszechnych oraz 
założenia systemu premiowania gmin 
z  najwyższym poziomem szczepionych 
mieszkańców. 

WizyTa W sPraWie 
„dobrego sTarTu”

9 czerwca wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, sekretarz Iwona Pawłowicz–Na-
pieralska, przedstawicielki OPS: dyrektor 
Agnieszka Mieloch oraz Mirela Słomińska 
a także Bartosz Przybylski z UMiG Kórnik 
odwiedzili miejscowość Koło, gdzie za-
poznali się z doświadczeniami w zakre-
sie wdrażania programu „Dobry start” 
zawierającego rozwiązania dotyczące 
usług społecznych dla rodzin z  małymi 
dziećmi zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Projekt re-
alizowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach WRPO 
i ukierunkowany na wspieranie rozwoju 
dzieci do lat 5 oraz kształtowanie warto-
ściowych postaw rodzicielskich. Delegację 
z Kórnika przyjął Lech Brzezinski zastępca 
burmistrza Koła i Agnieszka Zborowska-
-Karbowa kierownik Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Rodzinie i Profilaktyki w Kole. 

cd. ze str. 3

◊  red.

cd. na str. 6

Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery 

Pory Roku” w Kórniku (Bninie) ogła-

sza nabór na stanowiska:

- psycholog,

-  pomoc nauczyciela/woźna

Szczegóły, wymagania, warunki zatrud-

nienia na stronie:

https://bip.kornik.pl/nabory-i-konkursy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 

przyjmowane w terminie do dnia  

24 czerwca 2021 r. do godz.15:00
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Wskaźnik zadłużenia jest sporo niższy 
od dopuszczalnego w przepisach limitu 
zobowiązań.  

W 2020 roku otrzymano 9 610 181 zł dotacji 
ze środków UE i z środków zagranicznych. 
Dotacje przeznaczono na finansowanie 13 
zadań. Dotacje na 10 zadań pozyskał UMiG 
Kórnik, a na 3 pozostałe zadania jednostki 
podległe. Pozyskano również dotacje 
z środków krajowych w kwocie 6 786 053 zł. 
Dofinansowano w  ten sposób budowę 
zintegrowanego węzła przesiadkowego 
przy stacji kolejowej Kórnik wraz z  zaku-
pem autobusów (3 748 277 zł), rozbudowę 
Przedszkola w  Szczodrzykowie (333 025 
zł), termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej w Radzewie (544 530 zł) oraz projekt 
„Utworzenie nowych miejsc przedszkol-
nych oraz zwiększenie szans edukacyjnych 
dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie” 
w ramach WRPO (419 276 zł).
Dotacje ze środków krajowych przeznaczo-
no na finansowanie 8 zadań. W tej kwocie 
mieści się dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 
868 277 zł. W ramach środków krajowych 
otrzymano również dotację z tytułu zwol-
nień ze składek ZUS i na Fundusz Pracy 
w kwocie 691 547 zł

W 2020 roku przeprowadzono 49 postę-
powań przetargowych w  trybach ustawy 
o zamówieniach publicznych. Łączna kwota 
zawartych umów w ich wyniku wyniosła 27 
278 969 zł. Dodatkowo Urząd Miasta i Gmi-
ny i jednostki organizacyjne przeprowadziły 
177 postępowań, zgodnie z  przyjętymi 
uregulowaniami wewnętrznymi, na usługi, 
dostawy i roboty budowlane. W II i III kwar-
tale 2020 roku zrealizowano 19 przetargów 
(4 oświetlenia, 5 dotyczących infrastruktury 
społecznej, 10 dotyczących infrastruktury 
drogowej i  parkingowej). Łączna kwota 
przeznaczona w budżecie na realizację tych 
zadań wynosiła 4 640 757 zł. Wartość zadań 
po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu 
umów wyniosła 2 866 314 zł.
Niektóre zadania związane  z modernizacja 
układu dróg i komunikacji publicznej wyko-
nane w 2020 roku:  
 budowa drogi ul. Wrzosowej (Borówiec),
 budowa drogi ul. Na Skarpie (Borówiec),
 budowa drogi gminnej dz. ewid. nr 235/9 

(Borówiec),
 przebudowa drogi dojazdowej do wsi 

Dębiec,
 budowa drogi ul. Leśnej (Gądki),
 budowa drogi ul. Wierzbowej (Kamionki),
 budowa drogi ul. Wilczej (Kamionki),
 budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej 

(Szczytniki),
 budowa chodnika przy ul. Wiatracznej 

(Kórnik),
 budowa pętli autobusowej przy skrzyżo-

waniu ul. Platanowej i Klonowej (Kamionki).
 budowa miejsc parkingowych przy cmen-

tarzu w Bninie,

 przebudowa ul. Steckiego w Kórniku (od 
OSP Kórniki do ul. 20 Października),
 budowę parkingu w Szczodrzykowie,
 budowa ul. Klonowej (Dachowa),
 budowa chodnika przy ul. Kantego 

(Kórnik),
 budowa ścieżki rowerowej na odcinku 

od pętli autobusowej przy węźle Koninko 
na drodze S-11 do miejscowości Żerniki.

Zadania związane z modernizacją i rozbu-
dową przez Miasto i Gminę Kórnik oraz 
Aquanet S.A. systemu wodociągowo-ka-
nalizacyjnego projektowane i realizowane 
w 2021: 
 budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wościach Błażejewo, Biernatki, Skrzynki,
 budowa kanalizacji sanitarnej w Błaże-

jewku,
 budowa kanalizacji sanitarnej w Szczo-

drzykowie, Runowie,
 budowa kanalizacji w miejscowościach 

Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki,
 budowa sieci wodociągowej z Gądek do 

Szczodrzykowa,
 budowa kanalizacji w Czmoniu,
 budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy 

ul. Zwierzynieckiej w Kórniku,
 budowa sieci wodociągowej z Gądek do 

Szczodrzykowa,
 zagospodarowanie wód opadowych na 

terenie Szkoły Podstawowej w Szczodrzy-
kowie.

W  zakresie rozwoju bazy lokalowej dla 
jednostek oświatowych, kulturalnych 
i sportowych dokonano:  
 rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ra-

dzewie,
 budowy instalacji fotowoltaicznej na bu-

dynku Przedszkola nr 1 w Kórniku,
 budowy świetlicy w Szczodrzykowie,
 budowy instalacji fotowoltaicznej na bu-

dynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach,  
 modernizacji świetlicy w Borówcu,
 rozpoczęto budowę placówki wsparcia 

dziennego osób starszych, dzieci i  mło-
dzieży.

W ramach zwiększenia atrakcyjności tury-
stycznej gminy i poprawy życia mieszkań-
ców między innymi:
 prowadzono prace związane z  budową 

III-go etapu promenady nad Jeziorem 
Kórnickim,
 wybudowano wiaty piknikowe w Robako-

wie i w Kamionkach Północnych,
 wybudowano placu zabaw w Żernikach,
 wybudowano siłownię plenerową w Dębcu, 
 wybudowano plac zabaw w Dziećmie-

rowie.
Dofinansowano koszty inwestycji w zakre-
sie ochrony środowiska w kwocie 142 946 
zł. Były to dotacje na wymianę ogrzewania, 
dofinansowanie systemów fotowoltaicz-
nych oraz pomp ciepła.

ul.  Wrzosowa w Borówcu 

ul.  Wierzbowa w Kamionkach

Nowe skrzydło Szkoły w Radzewie

Wiata w Robakowie

Plac zabaw w Dziećmierowie

Parking w Bninie

„Dom wielopokoleniowy” w budowie
◊  Na podstawie sprawozdań 
przedstawionych podczas sesji 
opr.  ŁG

Wskaźniki zadłużenia 
cd. ze str. 5
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Na terenie naszej gminy realizujemy bar-
dzo wiele zadań inwestycyjnych, w  tym 
także związanych z rozbudową i moder-
nizacją oświetlenia ulicznego. Sukcesyw-
nie też realizujemy zadania mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa pieszych 
poprzez dodatkowe doświetlanie przejść 
dla pieszych. Tak jak w roku poprzednim, 
również na 2021 rok zaplanowano szereg 
inwestycji związanych z  oświetleniem 
ulic. Realizowanych jest także wiele za-
dań z  zakresu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych. Poniżej przedstawiamy wykaz 
zadań zaplanowanych do realizacji w bie-
żącym roku wraz z krótką informacją o ich 
zaawansowaniu.  
 Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej 

od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, os. Par-
kowe (całe) Koninko/Szczytniki - projekt. 
Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej – planowany 
termin do 30.09.2021 r. Koszt opraco-
wania: 4.800,00 zł brutto (dokumentacja 
projektowa finansowana ze środków 
przyznanych sołectwom). 
 Przyłącze energetyczne przy boisku 

w  Czołowie –  w  ramach zadania zreali-
zowano skrzynkę energetyczną umoż-
liwiającą korzystanie z  energii podczas 
organizacji m.in. imprez sportowo – re-
kreacyjnych. Zadanie zostało zakończone. 
Koszt budowy wyniósł 7.657,00 zł brutto.
 Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej 

i ulicach przyległych w Kamionkach Przy 
Lesie. Zadanie zostało zrealizowane, wy-
stąpiliśmy z wnioskiem o zawarcie umo-
wy na zakup energii elektrycznej. Koszt 
budowy oświetlenia wyniósł 128.031,42 
zł brutto (budowa sfinansowana została 
z udziałem środków z funduszu sołeckiego 
w wysokości 34.000,00 zł). 
 Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czo-

łowie. Zadanie zostało zrealizowane, wy-
stąpiliśmy z wnioskiem o zawarcie umowy 
na zakup energii elektrycznej. Koszt budo-
wy oświetlenia wyniósł 29.650,37 zł brutto 
(budowa z udziałem środków z funduszu 
sołeckiego w wysokości 7.795,62 zł). 
 Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dzieć-

mierowie. Opracowana została dokumen-
tacja projektowa, uzyskano niezbędne po-
zwolenia. Ogłoszono zapytanie ofertowe 
na budowę oświetlenia. Planowany termin 
realizacji do 26.11.2021 r.
Szacunkowy koszt budowy: 40.000,00 zł 
brutto (zadanie współfinansowane z fun-
duszu sołeckiego w wysokości 20.000,00 
zł). 
 Budowa oświetlenia na ul. Poranek 

w  Koninku. Zadanie w  trakcie realizacji, 
Wykonawca prowadzi roboty budowlane. 
Planowany termin zakończenia budowy 
do 14.07.2021 r. Koszt realizacji zadania 
wynosi 11.575,35 zł brutto.
 Budowa oświetlenia Os. Wczasowe  

i Os. Lipowe w Mościenicy. Przeprowadzo-
no postępowanie przetargowe, wybrano 
wykonawcę. Trwają prace związane z bu-
dową oświetlenia. Planowany termin za-
kończenia budowy do 25.11.2021 r. Koszt 
realizacji zadania wynosi 135.400,33 zł 
brutto.
 Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej 

w  Kórniku. Opracowano dokumentację 
projektową. Planowany termin realizacji 
do 15 grudnia 2021 r. Zadanie w uzgod-
nieniu z Enea. Planowany koszt budowy: 
250.000,00 zł brutto.
 Budowa oświetlenia ul. Letnia,  ul. 

Kwitnąca w Błażejewku. Zadanie w trak-
cie realizacji, trwają prace budowlane. 
Planowany termin zakończenia budowy 
oświetlenia do 14.07.2021 r. Koszt reali-
zacji zadania wynosi 12.418,37 zł brutto.
 Budowa oświetlenia ul. Lipowej  w Czmo-

niu. Zadanie w trakcie realizacji, Wykonaw-
ca obecnie realizuje budowę. Termin za-
kończenia inwestycji do 03.09.2021r. Koszt 
realizacji zadania wynosi 44.469,21 zł 
brutto.
 Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem 

w  Borówcu. Przeprowadzono procedu-
rę wyboru wykonawcy, została zawarta 
umowa na budowę. Zadanie w  trakcie 
realizacji. Planowany termin zakończenia 
do 03.09.2021 r. Koszt realizacji zadania 
wynosi 52.507,00 zł brutto (realizacja 
zadania przy udziale środków z funduszu 
sołeckiego w wysokości 20.000,00 zł).
 Budowa oświetlenia wiaty piknikowej 

i przyłącza energetycznego w Kamionkach 
Północnych. Zadanie w trakcie realizacji, 
budowa została przekazana Wykonawcy. 
Termin zakończenia prac do 13.08.2021 r. 
Koszt realizacji: 28.780,76 zł brutto (za-
danie realizowane w  ramach środków 
z funduszu sołeckiego).
 Oświetlenie ulic w Czmońcu - (ul. Goździ-

kowa). Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej - termin do 

20.12.2021 r.
Koszt : 17.835,00 zł brutto (zadanie w ra-
mach środków z funduszu sołeckiego). 
 Budowa oświetlenia na os. Przylesie 

w Błażejewie. Budowa oświetlenia została 
zakończona w miesiącu maju 2021 r. Koszt 
budowy oświetlenia wyniósł 66.708,50 zł 
brutto.
 Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego 

oraz przyłącza energetycznego w  Błaże-
jewku. Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej - termin reali-
zacji do 20.12.2021 r. Koszt opracowania 
wynosi 4.305,00 zł brutto (zadanie reali-
zowane w ramach funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej  

i ul. Zacisze w Borówcu. Podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji projekto-
wej – termin realizacji do 03.12.2021 r. 
Koszt opracowania dokumentacji wynosi 
5.965,50 zł brutto (zadanie realizowane 
w ramach funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia na ul. Na Górce i ul. 

Czereśniowej w  Borówcu. Opracowana 
została dokumentacja projektowa. Uzy-
skano wymagane pozwolenia. Wybrano 
wykonawcę na budowę oświetlenia ul. 
Czereśniowej. Planowany termin zakoń-
czenia do 15.10.2021 r. Koszt realizacji 
budowy oświetlenia ul. Czereśniowej 
wynosi 78.720,00 zł brutto (zadanie reali-
zowane przy udziale środków z funduszu 
sołeckiego w wysokości 20.000,00 zł).
 Budowa oświetlenia ul. Strażacka 

w Czmoniu. Podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej - termin 
realizacji do 30.09.2021 r. Koszt opraco-
wania projektu wynosi 9.840,00 zł brutto 
(zadanie realizowane w ramach środków 
funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia przy placu zabaw 

i siłowni w Dębcu. Podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej - 
termin realizacji do 30.09.2021 r.

Budowa oświetlenia drogowego  w 2021 r.
Trwająca budowa II etapu promena-
dy i kładki przez Jezioro Kórnickie na 
Błonie jest elementem trzeciego etapu 
promenady. Inwestycja ta, dzięki swojej 
skali, wywołuje dyskusje mieszkańców. 
Niestety w ostatnim czasie pojawiło się 
wiele nieprawdziwych informacji na 
temat tej budowy, w tym przesadzone 
dane dotyczące planowanych kosztów.

Oto kilka faktów.
Pierwszy etap promenady zrealizowano 
w 2010 roku, a drugi w roku 2014. Równole-
gle modyfikowana była koncepcja trzeciego 
etapu. W 2012 roku powstała koncepcja 
opracowana przez  „NEST” Biuro Projekto-
we z Poznania. Obecnie realizowana kon-
cepcja promenady wraz z kładką przez Je-
zioro Kórnickie powstała w czerwcu 2016 r. 
Opracowana została przez mgr inż. arch. 
Jana Ambroziaka z Poznania.
Promenada dzięki połączeniu obu brzegów 
dotrze do obiektów sportowych i plaży na 
Błoniach. 

Brane były pod uwagę inne rozwiązania. 
Jednym z nich było przeprowadzenie trasy 
spacerowej przy drodze wojewódzkiej 434. 
Takie rozwiązanie wymagałoby wykupu 
gruntu od prywatnych właścicieli. Nego-
cjacje w tej sprawie trwały do 2019 roku, 
ale nie powiodły się. Drugim argumentem 
przeciwko takiemu rozwiązaniu był fakt, 
że trasa 434 na odcinku od Mościenicy 
do wjazdu na drogę S-11 jest już bardzo 
przeciążona ruchem samochodowym i wy-
maga w najbliższych latach modernizacji 
i poszerzenia. Rozbudowa trasy spacero-
wej bezpośrednio przy ruchliwej drodze 
wojewódzkiej budziła wątpliwości.

Podczas rozważania koncepcji budowy no-
wego połączenia obu brzegów postawiono 
projektantom ważne założenie, by nie za-
blokować szlaku wodnego prowadzącego 
z Jeziora Kórnickiego na Jezioro Skrzyneckie. 
Budowa kładki w  innej technologii, z ele-
mentami konstrukcyjnymi położonymi 
nisko nad lustrem wody, stanowiłaby ba-
rierę dla kajaków, rowerów wodnych i łodzi, 
które coraz częściej pojawiają się na naszych 
akwenach. 
Wyzwaniem dla konstruktorów były też 
warunki gruntowe. Północny kraniec jeziora 
naturalnie zarasta, a dno jest bardzo zamu-
lone (przeprowadzone badania geologiczne 
wykazały zalegania „gruntów organicznych, 
słabonośnych”). Budowa przejścia np. przy 
użyciu technologii palowania byłaby także 
droga i  technicznie bardzo trudna. Mamy 
doświadczenia z palowaniem kładki na wy-
sokości zamku, gdzie przy dużo lepszych wa-
runkach gruntowych pojawiły się problemy. 

Dokumentacja projektowa etapu III prome-
nady wraz z  infrastrukturą towarzyszącą 
została opracowana w  listopadzie 2017 r. 
przez Pracownię Projektową GOYA Sła-
womir Gierliński z Kórnika – na podstawie 
umowy z dnia 12 kwietnia 2017 r. Koszt 
opracowania projektu wynosił 149 691,00 
zł brutto.
Zatwierdzenie projektu i  pozwolenie na 
budowę uzyskano w dniu 30.11.2017 r. na 
podstawie decyzji nr 6751/17 wydanej przez 
Starostę Poznańskiego.

Pierwszy przetarg na realizację inwestycji 
został ogłoszony w dniu 10 października 
2019 r., z kwotą przeznaczoną na realizację 
inwestycji w wysokości 13 821 903,49 zł 

brutto. Przetarg unieważniono w dniu 18 
października 2019 r. ze względu na brak 
ofert.
Drugi przetarg ogłoszono w dniu 31 paź-
dziernika 2019 r. Wpłynęły dwie oferty.  
Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Budi-
mex S.A. z Warszawy i opiewała na kwotę  
23 930 604, 27 zł brutto. Rozstrzygnięcie 
przetargu nastąpiło w dniu 8 stycznia 2020 r., 
a podpisanie umowy w dniu 14 stycznia 
2020 r.
Rozpoczęte w 2020 roku prace są już bardzo 
zaawansowane, obecnie wynosi ono około 
90%. Termin zakończenia budowy zgodnie 
z  umową wyznaczony jest na dzień 30 
września 2021 r.

Koszt inwestycji to nie tylko budowa kładki. 
Ten etap przewiduje dodatkowo kolejne 200 
metrów ścieżki pieszo-rowerowej, małą ar-
chitekturę, oświetlenie i urządzenie zieleni.

Inwestycję docenili samorządowcy wo-
jewództwa (sejmik wojewódzki i mar-
szałek) i  powiatu przekazując gminie 
wsparcie finansowe. Od samorządu 
Województwa Wielkopolskiego otrzy-
maliśmy 2 000 000 zł. Dofinansowanie 
zadania z Powiatu Poznańskiego  to kwota   
500 000 zł.

Budowa trzeciego etapu promenady jest 
kontynuacją podejmowanych przez kilka-
naście lat działań i decyzji. Nie powoduje 
nadmiernego obciążenia budżetu, gdyż od 
grudnia 2018 roku do grudnia 2020 roku za-
dłużenie gminy nie wzrosło, a wręcz zmniej-
szyło się o ponad 15 milionów złotych. 

III etap promenady - fakty

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

cd. na str. 10



W dniu 1 czerwca 2021 r. Komisarz Wy-
borczy w  Poznaniu I  odrzucił wniosek 
o przeprowadzenie referendum gminne-
go w sprawie odwołania Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik oraz Rady Miasta i Gminy 
Kórnik przed upływem kadencji.
Wniosek zawierał nie dające się usunąć 
uchybienia. Nie przedstawiono wystarcza-
jącej ilości podpisów osób uprawnionych.
Inicjatorzy wniosku w sprawie referendum 
co prawda dostarczyli 2 833 podpisy, jednak 
aż 1006 z nich zostało uznanych za wadliwe 
(tzw aday eliminujace) przez pracowników 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

w Poznaniu. Pod wnioskiem podpisywały 
się np. osoby nieuprawnione, niektóre 
podpisy były nieczytelne lub podawano 
niepełne lub błędne dane. Do wymaganej 
liczby 2186 (10% uprawnionych) zabrakło 
więc 359 głosów. Teoretycznie inicjatorzy 
mogą odwołać się od decyzji Komisarza do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
ale z powodu upłynięcia ustawowych termi-
nów nie mogą już uzupełnić niezbędnych, 
brakujących podpisów poparcia. 
Szczegóły: https://poznan.kbw.gov.pl/

◊  ŁG
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Koszt opracowania wynosi 3.936,00 zł 
brutto (zadanie realizowane w  ramach 
środków funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej 

w  Kamionkach Północnych. Podpisano 
umowę na opracowanie dokumenta-
cji projektowej - termin realizacji do 
03.12.2021 r.Koszt: 3.690,00 zł brutto.
 Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Ka-

mionkach Przy Lesie. Podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji projekto-
wej - termin wykonania do 30.09.2021 r.
Koszt opracowania wynosi 5.800,00 zł 
brutto (zadanie realizowane w  ramach 
środków funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska od 

nr 26 w Koninku. Podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
- termin do 30.09.2021 r. Koszt wynosi 
3.936,00 zł brutto (zadanie realizowane 
w ramach środków funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Ko-

ninku. Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej - termin do 
03.12.2021 r. Koszt: 6.765,00 zł brutto 
(zadanie realizowane przy udziale środ-
ków z  funduszu sołeckiego w wysokości 
4.000,00 zł).
 Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby). 

Podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej - termin do 
30.09.2021 r. Koszt: 9.840,00 zł brutto 
(zadanie realizowane przy udziale środ-
ków z  funduszu sołeckiego w wysokości 
6.000,00 zł).
 Budowa oświetlenia boiska w Robakowie 

– osiedlu. Podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej - termin 
do 30.09.2021 r. Koszt projektu : 9.840,00 
zł (zadanie realizowane w  ramach środ-
ków funduszu sołeckiego).
 Budowa oświetlenia ul. Spokojna w Bła-

żejewie. Podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej - termin 
realizacji do 03.12.2021 r. Koszt opraco-
wania wynosi 4.797,00 zł brutto.
 Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczyt-

nikach. Przeprowadzono postępowanie 
przetargowe, wybrano wykonawcę. Trwają 
prace związane z  budową oświetlenia. 
Planowany termin zakończenia budowy 
do 25.11.2021 r. Koszt realizacji zadania 
wynosi 111.051,37 zł brutto.
 Budowa oświetlenia ul. Bnińskiej w Czmo-

niu. Opracowana została dokumentacja 
projektowa. Trwa przygotowywanie pro-
cedury przetargowej w  celu dokonania 
wyboru wykonawcy zadania. Planowany 
termin zakończenia realizacji - grudzień 
2021 r. Szacowany koszt inwestycji wynosi 
230.000,00 zł brutto.
  Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej 

w  Szczodrzykowie. Opracowana została 
dokumentacja projektowa. Koszt doku-
mentacji wyniósł 7.995,00 zł brutto. Plano-
wana jest kontynuacja inwestycji budowy 
oświetlenia w bieżącym roku. Szacunkowy 
koszt budowy wynosi 90.000,00 zł brutto. 
 Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja 

do ul. Wapiennej w Radzewie. W trakcie 
opracowywania jest dokumentacja pro-
jektowa oświetlenia, koszt dokumentacji 
wynosi 9.348,00 zł brutto. Termin zakoń-
czenia dokumentacji uzależniony jest od 
uzgodnienia projektu przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w związku ze wspólną reali-
zacją projektu ścieżki pieszo rowerowej.
 Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej 

w  Kamionkach (uzupełnienie). Przygo-
towuje się zakres rzeczowy do zlecenia 
opracowania dokumentacji projektowej. 
Szacowany koszt inwestycji wynosi 
10.000,00 zł brutto.
 Budowa oświetlenia na działce nr ewid. 

426/3 w  Kórniku (rejon ul. Stodolnej). 
Przygotowuje się zakres rzeczowy do zle-
cenia opracowania dokumentacji projek-
towej. Szacowany koszt inwestycji wynosi 
25.000,00 zł brutto.
 Budowa oświetlenia boiska bocznego 

na terenie CRiS OAZA BŁONIE. Podpisa-
no umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowej - termin realizacji do 
30.10.2021 r. Koszt opracowania wynosi 
14.760,00 zł brutto.

Ponadto w ramach modernizacji oświetle-
nia przy współpracy ze spółką Enea Oświe-
tlenie wykonano następujące zadania oraz 
przygotowuje się kolejne realizacje :
 W  ciągu drogi powiatowej 2461P ul. 

Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. 
Dębową w m. Borowiec w obrębie istnie-
jącego przejścia dla pieszych wymieniono 
oprawy sodowe na nowe o większej mocy 
doświetlenia.

2) W miesiącu maju wymieniona została 
cała linia zasilająca oraz zamontowano 
nowe oprawy typu led w  miejscowości 
Dworzyska.
  przygotowuje się rozbudowę oświetlenia 

w ciągu ul. Piotrowskiej w m. Kamionki (do 
końca zabudowań),
  W ciągu drogi gminnej ul. Polnej w m. 

Czmoń planuje się dobudowę słupa wraz 
z oprawą oświetleniową (do końca części 
zabudowanej),
  W ciągu drogi gminnej w obrębie ul. Dol-

nej i ul. Murarskiej w m. Kamionki planuje 
się dobudowę słupa energetycznego wraz 
z oprawą oświetleniową.

W  ramach poprawy bezpieczeństwa 
pieszych  na przełomie roku 2020/2021 
zostały wykonane doświetlenia przejść dla 
pieszych w następujących lokalizacjach:
 dwa przejścia w  ciągu ul. Śremskiej 

w Bninie na wysokości pętli autobusowej, 
 w  ciągu drogi powiatowej 2461P  

ul. Poznańskiej w  rejonie skrzyżowania 
z ul. Sportową w m. Kamionki,
 w  ciągu drogi powiatowej 2461P  

ul. Poznańskiej w  rejonie skrzyżowania 
z ul. Graniczną w m. Borówiec,
 w  ciągu drogi powiatowej 2461P  

ul. Głównej w  rejonie skrzyżowania  
z ul. Borówkową w m. Borówiec,  
 w  ciągu drogi powiatowej 2461P  

ul. Głównej w  rejonie skrzyżowania  
z ul. Kurkową w m. Borówiec,
 w ciągu drogi gminnej 332008P ul. No-

wina na wysokości dz. nr ewid 322/7 w m. 
Robakowo,

 w ciągu drogi gminnej ul. Armii Krajowej 
w Kórniku (w rejonie przystanku autobu-
sowego),
 w  ciągu drogi powiatowej 2461P  

ul. Poznańskiej w  rejonie skrzyżowania  
z ul. Kwitnącą w m. Borówiec,
 w  ciągu drogi powiatowej 2461P  

ul. Poznańskiej w  rejonie skrzyżowania 
z ul. Rekreacyjną w m. Borówiec,
 w ciągu drogi powiatowej 2461P ul. Po-

znańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Na 
Skarpie w m. Borowiec,

Trwają także prace nad przygotowaniem 
do realizacji następujących zadań :
 doświetlenie w ciągu drogi powiatowej nr 

2489P ul. Mostowej w m. Kamionki przej-
ścia dla pieszych oraz zatoki autobusowej,
 doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy 

Poznańskiej w Kórniku (w ramach przebu-
dowy oświetlenia ulicznego),
 budowa przejścia dla pieszych wraz 

z  dedykowanym doświetleniem w  ciągu 
drogi powiatowej nr 2471P ul. Świerkowej 
w obrębie skrzyżowania z Os. Radosnym 
w m. Czmoń,
 budowa przejścia dla pieszych wraz 

z  dedykowanym doświetleniem w  ciągu 
drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Stokrotkową 
w m. Kamionki,
 budowa przejścia dla pieszych wraz 

z  dedykowanym doświetleniem w  ciągu 
drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Platanową 
w m. Kamionki,
 budowa przejścia dla pieszych wraz 

z  dedykowanym doświetleniem w  ciągu 
drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Łąkową w m. 
Kamionki,
 budowa przejścia dla pieszych wraz 

z  dedykowanym doświetleniem w  ciągu 
drogi powiatowej nr 2461P ul. Poznańskiej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Polną w m. 
Kamionki.

Ponadto informujemy, że po przygotowa-
niu niezbędnych dokumentacji projekto-
wych oraz uzyskaniu wymaganych zezwo-
leń, przygotowywane jest postępowanie 
przetargowe na budowę i  modernizację 
przejść dla pieszy i odcinków chodników 
na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - 
Dziećmierowo. W  ramach tego zadania 
zostanie zamontowany przy przejściu 
dla pieszych (w rejonie świetlicy) system 
sygnalizacji świetlnej spowalniający ruch 
drogowy. Szacowany koszt budowy wy-
nosi 400.000,00 zł brutto. Zakończenie 
prac planowane jest w miesiącu grudniu 
2021 roku.  

Majowa sesja rady Miasta i Gminy Kórnik, 
poza częścią absolutoryjną, miała też część 
podczas której omawiano sprawy bieżące. 
Podczas jej trwania radni:
- uchwalili Wieloletni program gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
i Gminy Kórnik w latach 2021-2025,
- określili wzór wniosku o przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego za 
okres 3 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o dodatek 
mieszkaniowy,
- wskazali wstępne miejsca lokalizacji 
nowych przystanków komunikacyjnych 
w ciągu drogi powiatowej nr 2464P – ulicy 
Rogalińskiej w  miejscowości Trzykolne 
Młyny oraz ulicy Św. Maksymiliana Kolbe 
w miejscowości Czmoniec oraz wyrazili wolę 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowa-
dzenia zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu ww. drogą powiatową,
- wskazali wstępne miejsce lokalizacji no-
wego przystanku komunikacyjnego w ciągu 
drogi powiatowej nr 2471P – ulicy Świerko-
wej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lipową 
w miejscowości Czmoń oraz wyrazili wolę 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowa-
dzenia zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu ww. drogą powiatową,
- uchwalili studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik ze zmianą dotyczącą części 
wsi Błażejewko – dla terenu i okolic dawnego 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie 
ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, 
oraz terenów położonych pomiędzy drogą 
ekspresową S11, a  osiedlem Owocowe 
Wzgórze, obręb Skrzynki, gmina Kórnik. 
Podjęli także uchwałę w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go części terenu zlokalizowanego w obrębie 
geodezyjnym Szczytniki, położonego na 

zachód od ul. Cichej,
- nadali nazwę ulicy w Kórniku obręb Bnin. 
Ul. Jaworowa ma swój początek od działki 
nr 525 i biegnie do działki nr 786/3, a  jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działka nr 617/15 i nr 617/14,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Skrzyn-
ki. Ul. Truskawkowa ma swój początek od 
działki oznaczonej nr 183/1 i biegnie do 
działki nr 181/2, a  jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działką nr 490/6,
- przyjęli uchwałę w sprawie pomników przy-
rody na terenie Gminy Kórnik ustanawiając 
tą forma ochrony nowe drzewa,
- dokonali zgłoszenia sołectw: Kamionki 
Stare i Kamionki Północne do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,
- przedłużyli termin rozpatrzenia skargi na 
dyrektora przedszkola w Kamionkach,
- zmienili uchwałę w sprawie określenia 
zasad przyznawania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i  roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
- dokonali zmiany uchwały w sprawie przy-
jęcia Regulaminu przyznawania nagród dla 
wybitnie uzdolnionych uczniów, kończących 
naukę w szkołach na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik,
- zmienili uchwałę w sprawie nagród i wyróż-
nień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla 
osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte 
wyniki sportowe.

Sesja po raz pierwszy od wielu miesięcy 
odbyła się w sposób tradycyjny, czyli radni 
obecni byli na sali obrad zamiast łączyć się 
przez Internet.

Szczegóły uchwał i sprawozdań dostępne 
są na stronie
http://kornik.esesja.pl/posiedzenie
/302b96a5-a243-4
Retransmisja dostpna na profilu rady Miasta 
i Gminy Kórnik na platformie YouTube.

Majowa sesja - sprawy bieżące

Wniosek odrzucony
◊  SK
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◊  Wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik
Bronisław Dominiak



Budowa Centrum Borowieckiej Aktyw-
ności przy ul. Gruszkowej w Borówcu.
W maju zakończyły się prace budowlane 
polegające na budowie toru rowerowo-
-rolkowego typu pumptrack przy ulicy 
Gruszkowej w  Borówcu. Inwestycja 
obejmowała budowę około 134 metrów 
bieżących toru o  konstrukcji nasypowej 
i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wy-
konano również doły chłonne do odpro-
wadzania wody deszczowej, miejsce do 
odpoczynku oraz zamontowano obiekty 
małej architektury. Wokół toru wykonano 
ścieżkę pieszą o nawierzchni kruszywowej. 
W  południowej części działki wykonano 
schody terenowe wraz z  siedziskami. 
Projektantem toru była firma Tomasz 
Kusznierów Architektura z  Poznania. 

Wykonawcą toru była firma Velo Projekt 
Sp. z o.o. z Warszawy. Całkowity koszt bu-
dowy to 286 620,75 zł. Inwestycja została 

zrealizowana w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Kórnik 2020

Nowy tor rowerowy w Borówcu

◊  Wydział Inwestycji UMiG Kórnik
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA
Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. 
Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej 
RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka 
Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.
kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu wypełniania obowiązku prawne-
go ciążącego na Administratorze w związku 
z  realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 

i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowy-
wane wieczyście (kategoria archiwalna A), 
zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczo-
wych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i  zakresu działania archiwów 
zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-

kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie 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 warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu re-
alizacji obowiązku prawnego wykonywanego 
przez Administratora. W  przypadku braku 
podania przez Państwa  niezbędnych danych, 
będzie to miało wpływ na dalsze procedowa-
nie sprawy, włącznie z pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na 
ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części obrębu 

Błażejewko – etap II, 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) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik  nr XIII/142/2015 z dnia 
23 września 2015 r., zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części 
obrębu Błażejewko – etap II, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 21 czerwca 
2021 r. do 13 lipca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  

planu dostępny będzie w  okresie wy-
łożenia 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 28 czerwca 2021 r. 
o  godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W  dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 28 czerwca 2021 r. na adres email:  
d y s k u s j e . p u b l i c z n e @ k o r n i k . p l  
w  temacie maila wpisując: BŁAŻEJEW-
KO-2. Dla zarejestrowanych osób zostanie 
wygenerowany link do spotkania, który 
zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym 
pół godziny przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w  pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać w formie pa-
pierowej lub elektronicznej w tym za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub 
platforma konsultacyjna: kornik.konsul-
tacjejst.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, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 28 lipca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

W  sezonie letnim 2021 szykujemy wiele 
nowości na „Kórnickich Błoniach”. Dotyczą 
one głównie plaży i kąpieliska, ale także 
naszego centrum rekreacji i sportu. Stara-
jąc się zapewnić wiele atrakcji nie możemy 
pominąć dobrej organizacji w  zakresie 
komunikacji i parkowania.
Od połowy czerwca uruchamiamy w no-
wej formule system parkingowy składający 
się z bezpłatnych miejsc przy ulicy Woźnia-
ka oraz parkingu płatnego obejmującego 
cały teren Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu Oaza-Błonie.
Co niezwykle istotne, zmieni się równocze-
śnie sposób samego poruszania się. Bę-
dziemy wjeżdżać na Błonie jak dotychczas 
ulicą Leśną, a następnie na teren centrum 
przez nowy parking od strony lasu. Po 
pobraniu biletu z terminala wjazdowego 
i przejechaniu pod szlabanem znajdujemy 

dla siebie wolne miejsce. Chcąc opuścić 
teren naszego obiektu w pierwszej kolej-
ności regulujemy opłatę w kasie automa-
tycznej usytuowanej przy recepcji. Potem 
już spokojnie podjeżdżamy do terminala 

wyjazdowego, aby po zeskanowaniu biletu 
i  otwarciu szlabanu pojechać ponownie 
ulicą Leśną.
Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów.

Zmiany w organizacji parkingów na Błoniach

◊  KCRiS OAZA

W dniach 21-23 maja br. odbyła się 
wycieczka mieszkańców w szlachetnym 
wieku z Kamionek do Bornego Sulinowa. 
Celem była integracja oraz odbudowanie 
relacji i znajomości po wielu miesiącach 
izolacji pandemicznej. 

Uczestnicy zostali zakwaterowani w bar-
dzo atrakcyjnym pensjonacie Marina, 
położonym nad jeziorem Pile. Pierwszego 
dnia zwiedzili Muzeum Militarnej Historii 
Bornego Sulinowa, w  którym wysłuchali 
interesującej opowieści przewodnika 
o sprzęcie wojskowym używanyn na pobli-
skim poligonie w latach 1945-92, kiedy to 
w mieście stacjonowały wojska radzieckie, 
a  następnie wojska Federacji Rosyjskiej. 
Wystawiane w muzeum czołgi, transporte-

ry, wyrzutnie, czy samochody ciężarowe są 
sprawne i okresowo uruchamiane z okazji 
zlotów miłośników sprzętu wojskowego. 
Jednym z  głównych punktów wycieczki 
w  sobotę była wizyta w  jednym z  naj-
większych w Polsce gospodarstw rolnych 
biodynamicznych Juchowo Farm. Podczas 
interesujących warsztatów seniorzy zapo-
znali się z ziarnami różnych zbóż, wypiekali 
chałki, a także zwiedzali nowoczesne obo-
ry i dojarnię hodowanych w sposób ekolo-
giczny krów. Mieli też możliwość poznania 
smaków wytwarzanych w tym gospodar-
stwie produktów: masła, pieczywa, serów, 
mleka, czy herbat ziołowych, a także zjeść 
obiad przygotowany z ekologicznych pro-
duktów gospodarstwa. W drodze powrot-
nej z Juchowa do Bornego Sulinowa odwie-

dzili cmentarz żołnierzy północnej grupy 
wojsk Federacji Rosyjskiej i członków ich 
rodzin z  Bornego Sulinowa. Natomiast 
w sobotnie popołudnie wysłuchali bardzo 
interesującej prelekcji dotyczącej historii 
miasta zaprezentowanej przez Pana 
Dariusza Czerniawskiego, twórcy Izby 
Muzealnej, której bogate i  wartościowe 
zbiory seniorzy również mogli podziwiać. 
Wydarzenie zostało sfinansowane z dota-
cji celowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
i  funduszu sołectwa Kamionki Północne 
(bilety wstępu, warsztaty ekologiczne, 
transport). 

Wycieczka do Bornego Sulinowa

◊  Anetta Prętka-Kulka
Sołtys Kamionek Północnych
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Świerk serbski, znany pod botaniczną na-
zwą Picea omorika (Pančić) Purk.), stanowi 
ciekawy element parków i ogrodów, tak 
w Polsce, jak i w wielu krajach Europy Za-
chodniej. Jego walory dekoracyjne cenione 
są także za oceanem, w Ameryce Północ-
nej. Kilka dorodnych okazów możemy 
podziwiać i  w  naszym Arboretum, prze-
chadzając się ścieżkami tuż obok zamku 
lub relaksując się w głębi parku. Tym, co 
wyróżnia go spośród innych gatunków 
świerka, czyniąc go atrakcyjnym dla miło-
śników ogrodów, jest z pewnością niepo-
wtarzalny, smukły kształt, będący efektem 
strzelistego pokroju korony (Fot. 1). Jego 
opadające ku dołowi gałęzie pokrywają 
dość gęsto płaskie, ciemnozielone, błysz-
czące igły, z dwoma białymi paskami od 
spodu (Fot. 2). Mogą one utrzymywać się na 
drzewie nawet przez 10 lat. W szczytowej 
części korony osadzone są stosunkowo 
niewielkie, początkowo fioletowe, a później 
cynamonowo-brązowe szyszki. Przeciętne 
drzewo jest zdolne osiągnąć ok. 30 m wyso-
kości, przyrastając rocznie nawet o 1 metr. 
Ten nietypowy gatunek świerka odkrył 
w drugiej połowie XIX wieku serbski bota-
nik Josif Pančić (stąd w nazwie botanicznej 
pojawia się nazwisko tego badacza). Na 
naturalnych stanowiskach Picea omorika 
pokrywa strome, wapienne stoki górskie. 
Znajdziemy go wyłącznie na niewielkim ob-
szarze w środkowym biegu rzeki Driny, na 
granicy pomiędzy Serbią, Bośnią i Hercego-
winą oraz w pasmie górskim Tara w Serbii. 
Tak ograniczony zasięg występowania był 
przesłanką do zaliczenia go do gatunków 
endemicznych, czyli takich, które spotkać 
możemy wyłącznie w określonym regionie 
świata. Stąd w swoim naturalnym zasięgu 
geograficznym został on objęty ochroną 
gatunkową i możemy go tam podziwiać 
w obrębie utworzonego rezerwatu.   
Obecnie drzewka świerka serbskiego, przez 
wzgląd na walory estetyczne, produkuje 
się w wielu krajach na plantacjach drzew 
iglastych w gospodarstwach szkółkarskich. 
Przeznaczone są one na choinki, pojedyn-
cze solitery bądź do nasadzeń grupowych. 
Doskonale sprawdzają się w formie szpa-
lerów czy żywopłotów, zapewniając sku-
teczną ochronę przed wiatrem i śniegiem. 
Jednym z bardziej finezyjnych zastosowań 
jest wykorzystanie drzewek do formowania 
bonsai. Oprócz wartości dekoracyjnych 
Picea omorika posiada też inne zalety, 
o których warto powiedzieć, a które tym 
samym wyróżniają go spośród pozostałych 
gatunków świerka. W porównaniu ze świer-
kiem pospolitym (Picea abies), który rośnie 
naturalnie w polskich lasach, jest drzewem 
mniej wymagającym pod kątem uprawy. 
Znacznie lepiej znosi mróz, a w dodatku 

jest świerkiem o  najwyższej odporności 
względem różnego rodzaju zanieczyszczeń 
środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o kwa-
śne deszcze. Toteż, obok świerka kłującego 
(Picea pungens), chętnie sadzi się go na 
terenach miejskich, w zieleni osiedlowej 
i w prywatnych ogrodach. Dla przykładu 
w Estonii drzewa świerka serbskiego sta-
nowią stały komponent zieleni przydrożnej. 
Stosuje się je tam również w pasach zieleni 
okalających miasta. Zarówno w  Estonii, 
jak i w Finlandii, został uznany za drzewo 
wartościowe dla produkcji leśnej jako ga-
tunek szybko rosnący i odporny na zimno. 
W przeszłości, gdy drewno Picea omorika 
było dostępne na większą skalę, stosowano 
je w ciesielstwie. 
Ciekawostką jest, że świerk serbski to 
relikt trzeciorzędowy. Oznacza to, iż 
w przeszłości jego zasięg geograficzny był 
znacznie szerszy niż współcześnie. W okre-
sie od 65 do 2,5 mln lat temu drzewo to 
rosło w  borealnych regionach Azji oraz 
Europy. Fascynujące, że badania profe-
sora Władysława Szafera z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego potwierdziły jego dawną 
obecność również na ziemiach polskich, 
w okolicy Krościenka nad Dunajcem (woj. 
małopolskie, powiat nowotarski). Globalne 
ochłodzenie klimatu, które miało miejsce 
pod koniec trzeciorzędu, przyczyniło się 
jednak do wycofania świerka serbskiego na 
niewielki obszar w regionie Bałkanów. A co 
dzieje się z nim dzisiaj? Jaki wpływ na losy 
tego wyjątkowego drzewa mają bieżące 
zmiany klimatyczne? Otóż okazuje się, że 
niestety jest on znacznie bardziej zagro-
żony na tle innych gatunków drzew, które 
zostały dotknięte zamieraniem wskutek 
globalnego ocieplenia. Zjawisko to wraz 
z antropopresją (wycinka lasu, pożary) i ze 
zwiększoną podatnością drzew na choroby 
doprowadziło do tak wielu niekorzystnych 
zmian w obrębie naturalnych populacji Pi-

cea omorika, że gatunek ten został oficjalnie 
ujęty w 2018 roku na Czerwonej Liście Ga-
tunków Zagrożonych (IUCN). Na szczęście 
w  przeszłości, krótko po odkryciu przez 
serbskiego badacza, zapoczątkowano 
przenoszenie świerka poza jego naturalny 
zasięg, traktując go w kategoriach drzewa 
ozdobnego. Pierwsze plantacje Picea omo-
rika powstały w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 
Estonii oraz Danii. Kolejne założono w la-
tach 30. XX w. na terenie Finlandii i Czech. 
Dzisiaj w  obliczu nieuchronnych zmian 
klimatu poszukiwane są nowe stanowiska, 
na których świerk ten byłby mniej narażo-
ny na suszę. Oprócz tego, aby zachować 
rodzime populacje tego gatunku drzewa 
w miejscu jego naturalnego występowania, 
naukowcy z  Uniwersytetu w  Belgradzie 
rozpoczęli w  latach 90. XX w. badania 
nad opracowaniem wydajnych metod 
rozmnażania, w oparciu o technikę kultur 
in vitro (w  warunkach laboratoryjnych). 
Specjaliści ufają, że podejmowane przez 
nich działania pozwolą na zachowanie 
świerka serbskiego tak w jego naturalnym 
zasięgu, jak i poza nim. Badania nad udo-
skonaleniem metody rozmnażania świerka 
serbskiego in vitro prowadzimy również 
w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii 
Nauk, wykorzystując nowoczesne metody 
badawcze z  zakresu fizjologii, biochemii 
i genetyki roślin. Naszym pierwotnym za-
mierzeniem było wypracowanie skutecznej 
metody mikrorozmnażania Picea omorika 
jako świerka ozdobnego na potrzeby 
szkółkarstwa. Jednak w  obecnej sytuacji 
liczymy, że wyniki naszych badań będą 
miały większe znaczenie i będą stanowiły 
pewien wkład w ocalenie tego niezwykłego 
gatunku świerka dla przyszłych pokoleń.
 

Świerk serbski – nie tylko dla ozdoby

Fot. 1 Smukłe drzewa Picea omorika.  
Fot. Teresa Hazubska-Przybył

◊ Teresa Hazubska-Przybył
Instytut Dendrologii PAN

Fot. 2 Igły z charakterystycznymi 
białymi paskami od spodu.  

Fot. Teresa Hazubska-Przybył

Cypryśnik błotny z kórnickiego 
arboretum 
– portret kandydata w konkursie 
Drzewo Roku 2021

W centralnej części Arboretum na brzegu 
wilgotnej łąki rośnie jedno z najsłynniej-
szych drzew naszego Arboretum – cypry-
śnik błotny. Jest to gatunek naturalnie 
występujący w  południowo-wschodniej 
Ameryce Północnej, gdzie rośnie na 
bagnach, w  dolinach rzek, na terenach 
zalewowych. Rosnąc w bagnistej glebie, 
wytwarza tzw. pneumatofory, korzenie 
oddechowe wyrastające z ziemi pod jego 
koroną, służące do wentylowania syste-
mu korzeniowego zanurzonego często 
w wodzie. Jak więc cypryśnik znalazł się 
w  Kórniku? Za sprawą Tytusa Działyń-
skiego – twórcy nie tylko przebogatej 
biblioteki kórnickiej ale również kolekcji 
drzew i krzewów. Tytus Działyński, który, 
jak wynika z  jego listów, bardzo lubił 
cypryśniki błotne, sprowadził w 1845 r. 
ten gatunek do Kórnika. Posadził [być 
może osobiście] w  tym okresie kilka 
drzew cypryśnika. Do naszych czasów 
pozostały tylko dwa, z których jeden stał 
się najsłynniejszym drzewem Arboretum 
i wykształcił widoczne od strony wilgot-
nej łąki pneumatofory – przypominające 
„pniaczki” korzenie oddechowe. Nie-
którzy wierzą, że korzenie te przynoszą 
szczęście i spełnienie marzeń, szczególnie 
tych matrymonialnych… 
Młodszych okazów cypryśników mamy 
w  Kórniku więcej, już sami Działyńscy 
sprowadzali je aż 14 razy, ale ten rosnący 
na głównej łące jest szczególnie piękny 
i okazały. Jest to najstarszy i największy 
okaz tego gatunku w Polsce, liczy sobie 
około 176 lat! Opisywany był już prawie 
sto lat temu, w czasie pierwszej inwentary-

zacji parku kórnickiego, wtedy (w 1926 r.) 
 jego obwód wynosił 293 cm, obecnie już 
515 cm. Jest to drzewo iglaste, o  igłach 
sezonowych, które jesienią pięknie prze-
barwiają się na rudo, a później opadają. 
Drzewo zostało zgłoszone do konkursu 
Drzewo Roku 2021 i znalazło się w fina-
łowej szesnastce kandydatów do tego 
tytułu. Zwycięzcę wyłoni głosowanie 
internautów, każdy może oddać głos, 
zachęcamy więc by wesprzeć naszą lo-
kalną dendrologiczną dumę, zwłaszcza 
że cypryśnik jako jedyne drzewo z terenu 
naszego województwa zakwalifikował się 
do finału.

Zagłosuj na kórnicki cypryśnik
Zachęcamy do głosowania na kór-
nickiego cypryśnika błotnego, który 
zakwalifikował się do finału tego-
rocznej edycji  konkursu DRZEWO 
ROKU 2021.

Konkurs Drzewo Roku jest częścią 
prowadzonego od 2003 roku progra-
mu edukacji ekologicznej Klubu Gaja 
„Święto Drzewa”, który zachęca do 
działań na rzecz sadzenia i  ochrony 
drzew. 
Jest to już 11. edycja konkursu. Jak 
twierdzą organizatorzy: „Nie szuka-
my drzew najstarszych, najwyższych, 
najgrubszych, najpiękniejszych, ani 
najrzadszych. Szukamy drzewa naj-
bardziej kochanego, drzewa z  opo-
wieścią, drzewa, które pobudza 
wyobraźnię i jednoczy ludzi.”
Spośród zgłoszonych drzew wybra-
nych zostało szesnastu finalistów, 
w tym kórnicki cypryśnik, jako jedyny 
reprezentant z naszego województwa.

Każdy mieszkaniec Kórnika i okolic 
zna to drzewo będące niewąt-
pliwym symbolem kórnickiego 

arboretum. 

Głosujmy 
– wszystko w naszych rękach!

Więcej informacji na stronie: 
www.klubgaja.pl 

oraz www.drzeworoku.pl

Jak głosować?
• Wejdź na stronę: www.drzeworoku.
pl
• Wybierz drzewo, na które chcesz od-
dać swój głos i kliknij przycisk „Głosuj”.
• Pojawi się okno dialogowe, w którym 
należy zaakceptować regulamin kon-
kursu i kliknąć OK.
• Podaj adres e-mail, na który zostanie 
wysłana wiadomość z  linkiem, który 
należy kliknąć aby zatwierdzić głos.
• Po kliknięciu w link pojawi się strona, 
na której należy zaznaczyć pole „Nie 
jestem robotem” (tzw. Captcha) i klik-
nąć przycisk „Zatwierdź głos”.
• Po akceptacji głosu zostanie on 
automatycznie dodany do wyników 
głosowania na stronie konkursu.
• Jeżeli nie otrzymasz wiadomości 
e-mail z linkiem sprawdź w katalogu 
SPAM swojej poczty.
Głosowanie trwa od 1 do 30 czerwca.

◊  Pracownicy Arboretum



19 maja  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kór-
niku odbył się Koncert Młodych Talentów, 
organizowany już od wielu lat przez nauczy-
cielkę muzyki, panią Lidię Jakubowską. Choć 
przez pandemię Covid-19 zorganizowano 
go przez internet, to i tak nie zabrakło miłej 
atmosfery i pięknie grających uczniów.
Jako pierwsza wystąpiła Emilia Bąk z klasy 
1b. Zagrała na pianinie dwa utwory: „Na 
Nowej Górze” i  „Cotillion Polka”. Mimo 
bardzo młodego wieku, Emilia wypadła 
wspaniale. Drugą uczestniczką była Zuzan-
na Matuszkiewicz z  tej samej klasy, która 
również grała na pianinie. Wykonała dwie 
przepiękne melodie: „Spring Morning” 
oraz „W murowanej piwnicy”. Z klasy 1d 
Aleksandra Śniegocka zadebiutowała na 
fortepianie utworami: „The Juggler” oraz 
„Pojedziemy na łów”. Następną utalen-
towaną uczennicą była Urszula Tomalak 
z klasy 2b, która zagrałana fortepianie dwie 
piosenki: „Above and Beyond” i „Lollypop”. 
Utwory wykonała przepięknie, z ogromnym 
zaangażowaniem. Po Uli wystąpiła Karina 
Ostroróg, uczennica klasy 3c. Na fortepianie 
zagrała radosne melodie: „This Old Man” i  
„Lost Bone”. Aleksandra Gielniak z klasy 4b 
zaprezentowała na pianinie różne w nastro-
jach utwory; „Whirling leaves” i „Someday”. 
Przepięknym występem zaskoczyła kolejna 
uczestniczka Koncertu Młodych Talentów - 
Zofia Tomalak z klasy 4b. W jej wykonaniu 
na fortepianie usłyszeliśmy melodie: „On my 
way” i „City express”. Umiejętnością gry na 

gitarze pochwaliła się Julia Urbaniakz klasy 
6b. W niezwykły sposób zagrała dwie pio-
senki: „Let her go” oraz „I see fire”. Kolejną 
wyjątkowo utalentowaną uczennicą okazała 
się Luiza Ostroróg z klasy 6e. Spod jej rąk 
pięknie wybrzmiały utwory: „Stegosaurus 
Stomp” i  „Dialogue”. Ciekawym punktem 
koncertu był występ duetu: Zuzanny Raź-
niewskiej z klasy 6e i Natalii Łopińskiej z kla-
sy 7a. Dziewczynki najpierw grały i śpiewały 
piosenkę „Miłość rośnie wokół nas” z filmu 
„Król lew”, a następnie wystąpiły solo. Zu-
zanna niezwykle wzruszająco zagrała na 
gitarze i zaśpiewała piosenkę „Ocean Eyes”. 
Natomiast Natalia pięknie wykonała na 
ukulele piosenkę „Wspaniały Świat” z filmu 
„Alladyn”. Wszystkich słuchaczy swoim od-
ważnym wykonaniem zadziwiła natomiast 
Wiktoria Grzybowska z  klasy 7e, która 
w brawurowy sposób zaśpiewała piosenki 
Sanah - „2:00” i „No sorry”. Ostatnią uczest-
niczką majowego koncertu była uczennica 
klasy 7e - Ida Zygmanowska. Na wysokim 
poziomie zagrała na pianinie dwa utwory: 
„Valse, Op.34, No 2” - Fryderyka Chopin 
i „Copsticks - Traditional”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
wspaniałe widowisko oraz mnóstwo wzru-
szeń i radości. Zapraszamy na kolejny Kon-
cert Młodych Talentów w listopadzie. Mamy 
nadzieję, że już w murach naszej szkoły.

Koncert młodych talentów w Jedynce

◊  Natalia Kubot i Wiktoria Zielińska
Melomanki z klasy 4a
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Wielkim sukcesem zakończył się udział 
uczestników ŚDS „Gościnni” w konkursie 
„Albertiana”, który odbywał się on-line ze 
względu na sytuację epidemiczną i bezpie-
czeństwo. Finał 21. Ogólnopol-
skiego Festiwalu Twórczości Te-
atralno-Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie „Al-
bertiana” miał miejsce 17 maja 
w malowniczym Ojcowskim Par-
ku Narodowym. Uczestnicy ŚDS 
zgłosili swój udział w nagranym 
filmie pt. „Pan Józef – człowiek 
zadowolony ze wszystkiego”. 
Prezentacja uzyskała 3. miejsce 
w konkursie w regionie V (woje-
wództwa: dolnośląskie, lubuskie 
i wielkopolskie). W  trakcie gali 
prezentowało się 15 zespołów 
i  5 solistów. Zespoły zostały 
podzielone na pięć regionów. 
Uczestnicy przygotowali występy, które 
nawiązywały do tematu przewodniego „Na 
ziemi pełnej cudów”. Organizatorami gali 
były Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszyst-
ko” oraz Fundacja im. Brata Alberta.

Galę prowadziły Anna Dymna i  Lidia 
Jazgar. W ciepłych słowach przedstawiły 
etiudę „Gościnnych” oraz biorących w niej 
udział aktorów.

„Józef Grzegorz, główny bohater etiudy jest 
prawdziwy. Urodził się w 1943 roku, miesz-
ka w Kórniku od urodzenia i nie ma osoby, 
która by nie znała Pana Józefa. Jest lubiany, 
szanowany przez wszystkich mieszkańców, 

a od 2012 roku uczęszcza do Środowisko-
wego Domu Samopomocy «Gościnni», 
gdzie spotyka się z przyjaciółmi. Bardzo lubi 
wszystkie zajęcia prowadzone w Gościnnych, 

ma ogromny talent aktorski, jest 
zdyscyplinowany, pracowity, 
pogodny i  bardzo rozmowny. 
Realizuje się w wielu dziedzinach 
– pomimo swojego wieku dla 
Pana Józefa nie ma ograniczeń, 
wielu mogłoby się uczyć od 
niego pogody ducha i  praco-
witości. W  etiudzie wystąpili 
także: Paulina Pawlik, Agnieszka 
Siejak, Karol Tomczak, Hubert 
Piechowiak, Dawid Kusik, Mał-
gorzata Grzegorowska, Łukasz 
Alter, Piotr Banaszak, Karina 
Kominek. Pan Józef – człowiek 
zadowolony ze wszystkiego...”. 
Tak jak my – dodały na końcu 

pani Ania i pani Lidia.
ŚDS „Gościnni” zaprasza serdecznie na FB 
Gościnnych, gdzie można obejrzeć całą galę.

Sukces „Gościnnych” w „Albertianie”

◊  Robert Wrzesiński

D O  R O L N I K Ó W ,  S A D O W N I K Ó W , 
OGRODNIKÓW I DZIAŁKOWCÓW
„PSZCZOŁA = PRZYJACIEL = PRZYSZŁOŚĆ”

Koło Pszczelarzy w Kórniku zwraca się z ni-
niejszym apelem do wszystkich rolników, 
sadowników, ogrodników i działkowców, 
którzy przeprowadzają chemiczną ochronę 
roślin. 
Drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy i dział-
kowcy – przestrzegajcie terminów oprysków 
i okresów prewencji po zastosowaniu środ-
ka, kiedy człowiek i zwierzęta nie powinny 
się z nim stykać. Dobierajcie odpowiednie 
preparaty, dozujcie środki zgodnie z instruk-
cjami stosowania.
Przez niewłaściwie wykonywane opryski 
giną pszczoły, które są głównymi zapylacza-
mi roślin i to od nich zależy wielkość plonów 
oraz przyszłość ludzkości. 
Ryzyko zatrucia pszczół można zmniejszyć 
przez m.in. niestosowanie środków ochrony 
roślin bardzo toksycznych i  toksycznych 
w czasie kwitnienia, nieopryskiwanie upraw, 
w których są kwitnące chwasty, dobieranie 
preparatów mało toksycznych dla pszczół 
oraz przestrzeganie okresów prewencji. 
Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zatrucia 
pszczół zabieg należy wykonywać późnym 
wieczorem po zakończeniu lotów przez 
pracujące pszczoły.

Kwestie oprysków reguluje Ustawa o ochro-
nie roślin, zgodnie z którą środki ochrony 
roślin można stosować wyłącznie w  taki 
sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Chrońmy pszczoły dla wspólnego dobra 
nas wszystkich!

Miesiąc maj w przedszkolu Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie był pełen wyda-
rzeń. Zaczęliśmy 10 maja od obchodów 
Dnia Optymizmu, do którego zaprosiło 
nas Przedszkole Cztery Pory Roku w 
Bninie. Był to dzień, w którym uśmiech 
nie schodził nam z twarzy. Świętowanie 
rozpoczęliśmy od przygotowania pysz-
nych, wesołych kanapek. Przygotowaliśmy 
plakaty z optymistycznymi hasłami, kolo-
rowe prace plastyczne wykonane różnymi 
technikami m.in. stemplowaniem, odbi-
janiem, malowane farbami, kredkami i 
pisakami. Rodzice otrzymywali karteczki 
z optymistycznymi rysunkami i hasłami. 
Przedszkole ozdobiliśmy kolorowym 
balonami i wstążkami. To był naprawdę 
wesoły dzień.
 Maj to miesiąc, w którym przyroda raczy 
nas cudownymi widokami, zapachami i 
odgłosami. Realizując projekt „Zrówno-
ważony rozwój” dzieci wybrały się na po-
bliskie łąki, aby podziwiać piękną naturę. 
Na „Wędrówki Małego Odkrywcy” wzięły 
lupy i lornetki, aby móc jeszcze lepiej ob-
serwować otaczający nas świat. Poznawali 

owady i rośliny napotkane w naturalnym 
środowisku. To była lekcja przyrody, którą 
zapamiętają na zawsze.
 W naszym przedszkolu dzieci mają oka-
zję grać na różnych instrumentach. W 
ostatnim czasie z inicjatywy pani dyrektor 
uczyły się grać na solfonkach, kolorowych 
dzwonkach. Muzyka rozbrzmiewała w każ-
dej sali. Już od najmłodszych lat rozwijamy 
dziecięcą wrażliwość muzyczną. 
W maju każda grupa przygotowała występ 
z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci powta-
rzały wiersze, piosenki, tańce i grę na 
instrumentach, aby pięknie wystąpić dla 
rodziców. Wielkie wzruszenie i zadowole-
nie wywołał zaprezentowany film z tego 
wydarzenia, który rodzice otrzymali od 
swoich pociech. Dzieci wykonały własno-
ręcznie upominki dla rodziców m.in. ma-
lowały obrazy, które zostały oprawione w 
ramki. W naszym przedszkolu, w każdym 
tygodniu mają miejsce działania skiero-
wane na wszechstronny rozwój dzieci, tak 
aby zaowocowały w przyszłości. 

Wieści z Kolorowego Świata

◊  Dorota Strojna ◊  Stanisław Duszczak
Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku

Apel
pszczelarzy



Po długiej przerwie spowodowanej 
pandemią, nareszcie spotkaliśmy się 
bezpośrednio. Okazją było wspólnie 
świętowanie Dnia Dziecka.
Pojawiła się kończąca swe dwuletnie pa-
nowanie Biała Dama 2019/2020 - Wiktoria 
Zielska oraz kierowniczka działu Promocji 
UM w Kórniku - Magda Matelska. Obu 
podziękowania za znakomitą współpracę 
złożył dyrektor KOK Sławek Animucki. KOK 
przygotował moc atrakcji tym razem na 
Placu Browarowym. Można było poskakać 
i pofikać w dmuchanym zamku. Spragnieni 

artystycznych przeżyć podziwiali występy 
baletowe Skarbnicy Talentów, laureatów 
Konkursu Piosenki dziecięcej i Młodzie-
żowej gminy Kórnik. Kórnicka Orkiestra 
Dęta pod batutą nowego dyrygenta Jacka 
Kortylewicza zaprezentowała się z nowym 
programem. Adepci tejże orkiestry uczący 
się od roku gry na instrumentach dętych 
blaszanych oraz perkusyjnych pod okiem 
pedagogów Marka Galubińskiego i Bartka 
Krawczaka wystąpili po raz pierwszy publicz-
nie. Senioritki przypomniały się śpiewająco 
wnukom, a Teatr Barnaby rozbawił dużych 

i małych widzów baśnią „O rycerzu bez 
konia”. Rozdano także nagrody finalistom 
IV edycji Konkursu guzik z pętelką oraz zor-
ganizowano warsztaty tkaniny artystycznej 
pod kierownictwem Karoliny Kapustki. Z 
kolei Sylwia Grabarczyk - instruktor z KOK 
- przeprowadziła warsztaty plastyczne dla 
najmłodszych. Piękna pogoda oraz uśmie-
chy dzieci i rodziców pozwoliły zapomnieć o 
pandemii i z radością spojrzeć w przyszłość.

◊ Sławomir Animucki

KOK na Dzień Dziecka
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Elizeusz Cieslik - artysta-fotograf 
(1931-2021).

Dnia 22 maja zmarł wybitny artysta fo-
tograf, zamieszkały w  Bninie. Od 2014 
r. związany był z  Kórnickim Ośrodkiem 
Kultury i Izbą Pamiątek Regionalnych.  

Urodził się w 1931 r. w Kaliszu gdzie zdo-
był wyksztalcenie technika mechanika 
i  przez wiele lat kierował pracą tkalni. 
W 1964 r. przeprowadził się i podjął pracę 
w  zarządzie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. W 1976 r. związał się z Po-
znańskim Towarzystwem Fotograficznym, 
gdzie pełnił funkcję członka zarządu, oraz 
kierownika sekcji przyrodniczej. Od 1 
stycznia 1996 r. był członkiem Związku 
Polskich Fotografów Przyrody. W 2002 r. 
został członkiem rzeczywistym Fotoklubu 
RP – Stowarzyszenie Twórców, uzyskując 
tytuł Artysty Fotografa. W 2007 r. założył 
prężną grupę fotograficzną „Sześciokąt”. 
Jego prace znajdują się w kolekcjach w Pol-
sce, Szwajcarii. Niemczech, Danii, Holandii, 
Ukrainie, Bułgarii i  USA. Jest autorem 
albumu fotograficznego Rogaliński Park 
Krajobrazowy i twórcą diaporamy o tym 
tytule. Od 2014 r. zorganizował zajęcia 
fotograficzne w  szkołach gminy Kórnik. 
Współpracował z  Izbą Pamiątek Regio-
nalnych w  Kórniku-Bninie, uczestniczył 
w organizacji Galerii Fotograficznej „Prze-
chowalnia” w budynku Zakładu Doświad-
czalnego PAN. Przez całe swoje życie nie 
rozstawał się z aparatem fotograficznym. 
W fotografii osiągnął wyżyny artystyczne. 
Zorganizował wiele wystaw, w tym o po-

nad 20 w ostatnich latach. Kontynuował 
pracę wydawniczą i wystawienniczą w ca-
łej Wielkopolsce.
Władysław Nielipiński, autor monogra-
ficznego opracowania pt. ‘Wielkopolskie 
kluby i  stowarzyszenia fotograficzne na 
początku XXI wieku (Poznań 2019) pracy 
klubu „Sześciokąt” poświęcił kilka stron.
Elizeusz Cieślik przygotował wystawę  
w Galerii „Przechowalnia” pt. „Rogaliński 
Park Krajobrazowy. Przygotował również 
wydanie albumu o tym samym tytule ze 
zdjęciami kórnickiego Zamku i  Ratusza 
w Bninie.
Pozostawił nam wiele wskazówek dotyczą-
cych fotografii i zawartego  w niej posłan-
nictwa umiłowania natury, umiłowania 
książki, umiłowania piękna. 
Decyzją Kapituły Federacji  Międzynarodo-
wej Sztuki Fotograficznej z okazji 75-lecia 
swojej twórczości, dnia 21 września 2017 
r. otrzymał złoty medal  „Za zasługi dla 
rozwoju twórczości fotograficznej”.
Mam nadzieję, ze Jego uczniowie a przede 
wszystkim syn Paweł będą kjontynuować 
rozpoczęte przez Elizeusza dzieło fotogra-
ficzne. Cześć Jego pamięci.
     
 

Wspomnienie

◊  Kazimierz Krawiarz

Źródło: https://www.wbp.poznan.pl/

Działając od 2007 roku, Stowarzyszenie 
Teatralne „Legion” upamiętnia dawnych 
właścicieli Kórnika. Ukazuje życie codzien-
ne znamienitych włodarzy majątku kórnic-
kiego, będące dziś faktem historycznym, 
poprzez sztukę teatralną odgrywaną przez 
aktorów amatorów na deskach Zamku 
Kórnickiego i nie tylko. 
Tych „faktów historycznych” można było 
już obejrzeć kilkanaście. Powstały one 
dzięki współpracy stowarzyszenia z Biblio-
teką Kórnicką PAN. 
Obecnie z racji obchodów 160 rocznicy 
śmierci Tytusa hrabiego Działyńskiego na 
„warsztat teatralny” wzięte zostało jego 
życie i twórczość w spektaklu pt. „Głowa 
rodziny”. Uzupełniając swój projekt, sto-
warzyszenie wydało niedużą, ale jakże 
bogatą historiograficznie pozycję rów-
nież pod tym samym tytułem autorstwa 
Anny Łazuki-Witek. Sztuka składająca 
się z sześciu scen, oprawiona muzyką 
fortepianową, reżyserowana przez Annę 
Łazukę-Witek, a odgrywana przez 12 ak-
torów-amatorów pomaga nam, widzom 
przenieść się do zamierzchłych czasów 
hrabiego ponad 150 lat temu.
Ten wybitny mecenas sztuki, kultury pol-
skiej i zagranicznej, uczestnik powstania 
listopadowego, bibliofil, społecznik, wzor-
cowy organizator i gospodarz ziem wielko-
polskich jest ponadczasowym przykładem 
dobrego ojca, męża, patrioty, Polaka. Wi-
dziany oczami najbliższych oraz poprzez 
własne zapiski i listy do rodziny – bogate 
materiały historiograficzne przechowy-
wane w zamkowej bibliotece dały asumpt 
członkom stowarzyszenia do tworzenia 

kolejnych scen teatralnych. Przytaczane 
cytaty ze wspomnień o nim i fragmenty 
korespondencji przechowywane w biblio-
tece zamkowej rzucają świeże światło na 
jego postać, cechy charakteru, stosunek 
do najbliższych, obowiązki względem oj-
czyzny i zmagania z codziennością. 
Boga, honor, ojczyznę i rodzinę zawsze 
stawiał na pierwszym miejscu. Wydawać 
by się mogło, iż wielokrotnie musiał być 
rozdarty wewnętrznie, gdyż ciężko było 
mu pogodzić tak istotne aspekty życia. 
Bowiem łatwo da się zauważyć z zapisków, 
iż troskę Działyńskiego o losy swoich 
włościan, jak również o rację bytu swojej 
rodziny stawiał niemal na równi. Od siebie 
wymagał bardzo dużo. Był niezwykle kry-
tyczny względem swoich zasług dla kraju, 
które traktował jako czystą powinność. Żył 
z rodziną bardzo skromnie. Priorytetem 
było dla niego odpowiednie wykształce-
nie dzieci. Ciekawym zagadnieniem jest 
scalanie się jego małżeństwa z Celestyną 
w szarudze codzienności. Żona była mu 
opoką, jego doskonałym partnerem we 
wszystkich działaniach. W tamtych czasach 
miała wiele (jako kobieta) do powiedzenia 
– była swego rodzaju doradcą w sprawach 
na własnym podwórku domowym oraz na 
polu biznesowym.
Tytus hrabia Działyński przeżył tylko 65 lat, 
a zdziałał tak wiele. Fragment wspomnień 
córki Anny Potockiej z domu Działyńskiej: 
(…) Po pogrzebie Ojca zeszło się młodzieży 
wiele i starszych, już ukończonych księży, 
profesorów w jednem towarzystwie i między 
nimi rzucił ktoś z obecnych zapytanie: czy 
też jest choć jeden, który by Ojcu memu coś 

nie zawdzięczał? I cóż powiecie? Nie znalazł 
się ani jeden daje nam, czytelnikom jasny 
przekaz.
W podsumowaniu wybranych fragmen-
tów zapisków rodzinnych autorka pyta też 
odbiorcę, parafrazując córkę Tytusa Dzia-
łyńskiego, Annę, czy jest choć jeden, który 
by Działyńskiemu coś nie zawdzięczał? 
W tym momencie każdy z nas musi sobie 
na to pytanie odpowiedzieć sam.
Wszystkie powyższe informacje o słynnym 
rodzie Działyńskich na tle zawirowań hi-
storycznych naszego kraju w przystępny 
sposób poprzez scenę i omawianą przeze 
mnie pozycję da się przyswoić. Projekt ten 
ma na celu uświadomienie nam – obywa-
telom XXI wieku – o uzmysłowieniu sobie 
przeszłości, jak ona się kreowała, by umieć 
znaleźć się w przyszłości i budować ją w 
należyty sposób. W myśl starej maksymy: 
„Our future is in our past” (nasza przy-
szłość jest w naszej przeszłości). Wiele 
osób w dzisiejszych „szybkich czasach” o 
tym zapomina. Jednak każdy szanujący się 
członek naszego społeczeństwa powinien 
pamiętać słowa marszałka Józefa Piłsud-
skiego: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej 
przeszłości, nie jest godzien szacunku 
teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” 
Serdecznie namawiam Państwa do za-
poznania się z koncepcją stowarzyszenia 
teatralnego poprzez przedstawienie (w 
postaci cyfrowej) lub na kartach książki, 
by móc poznawać swoją przyszłość odbi-
tą w przeszłości i wyciągać wnioski przy 
budowaniu teraźniejszości.

Nowy projekt teatru myśli i idei Legionu

◊  Irena Fogel



Drodzy Czytelnicy, zanim przejdę do tak 
wspaniałych, typowo rodzinnych uroczysto-
ści jak Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka, 
jest mi niezmiernie miło poinformować, 
iż Zarząd Spółki Gospodarowania Odpa-
dami, z siedzibą w Jarocinie – organizator 
konkursu „Region czysty na 6” – wyróżnił 
nasze przedszkole oraz przyznał nagrodę 
finansową na zakup dowolnego sprzętu 
elektronicznego do dyspozycji placówki. 
Nasze przedszkole zebrało największą ilość 
surowców w gminie Kórnik.
Również bardzo miło jest nam Państwa 
poinformować, iż otrzymaliśmy certyfikat 
uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie 
edukacyjnym „Zabawa Sztuką”, w tym pro-
pagowanie sztuki w korelacji z kompeten-
cjami kluczowymi i zgodnie z założeniami 
pedagogiki freblowskiej.

W naszym przedszkolu odbyły się jakże waż-
ne uroczystości rodzinne. Pierwsza z nich 
z okazji Dnia Mamy i Taty, a druga z okazji 
Dnia Dziecka. Mamy to duże szczęście po-
siadać obszerną aulę przedszkolną, która 
umożliwia nam zachowanie bezpiecznej 
odległości i organizowanie tych ważnych 
zarówno dla dzieci, jak i  ich rodziców dni. 
Ze względu na pandemię mogliśmy zaprosić 
po jednym rodzicu od dziecka i świętować 
uroczyście Dzień Mamy i Taty niestety bez 
tradycyjnego poczęstunku. Przedszkolaki 
ze wszystkich grup sumiennie przygoto-
wywały się do występów. Oprócz tradycyj-
nych wierszy i piosenek, była także gra na 
instrumentach oraz taniec. Urokowi uro-
czystości dodawały barwne stroje tancerek 
oraz piękne, galowe ubiory, przygotowane 
przez rodziców. Na zakończenie wszyscy 
rodzice zostali obdarowani własnoręcznie 

zrobionymi przez dzieci prezentami. Był to 
dzień pełen niezapomnianych wrażeń i nie-
jednemu rodzicowi łezka w oku się kręciła 
ze wzruszenia.

Dzień Dziecka u Misia Uszatka w tym roku 
obchodzony był bardzo hucznie. Atrakcje 
dla naszych milusińskich zorganizowane 
były aż przez dwa dni – od 31 maja (ponie-
działek) aż po 1 czerwca ( wtorek). W ponie-
działek zaraz po śniadaniu czekały na nas 
trzy dmuchańce. Podzieleni na dwie grupy 
wiekowe korzystaliśmy z tych atrakcji już od 
samego rana. Oprócz wesołych zabaw na 
dmuchańcach były także zabawy muzyczno-
-ruchowe z animatorem oraz pyszna wata 
cukrowa. Dzień 1 czerwca natomiast powitał 
nas występem iluzjonisty w auli naszego 
przedszkola. Co ciekawe, niektórzy z nas 
mogli być asystentami iluzjonisty podczas 

pokazu. Oprócz pyszności, o jakie zadbała 
nasza kuchnia, w postaci arbuza, koloro-
wych galaretek, popcornu, frytek, a nawet 
drobiowych kotlecików, były także lody 
o smakach śmietankowym i truskawkowym, 
ufundowane przez tatę jednego z naszych 
dzieci, za które serdecznie dziękujemy. 
Ten pyszny deserek serwowano u nas po 
zupie. Po południu były zabawy muzyczno-
-ruchowe oraz praca plastyczna w czterech 
grupach wiekowych pt. „Mój wymarzony 
Dzień Dziecka”. To był kolejny, pełen pozy-
tywnych wrażeń i emocji dzień.

Koniec roku szkolnego już coraz bliżej. Był 
to rok niełatwy, pełen różnych trudnych, 
podyktowanych pandemią decyzji. Miejmy 
nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam już 
na świętowanie bez obostrzeń. 

Wieści z Przedszkola Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska
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Wycieczka krajoznawcza „Dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe Kórnika i Bni-
na - Kórnik mniej znany”

W  dniu 29 maja odbyła się wycieczka 
członków i  sympatyków Oddziału Po-
znańskiego Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego. Program zakładał pokazanie 
gościom miejsc mniej popularnych, a jak 
się okazało często zupełnie nieznanych. 
Grupa liczyła 30 osób, a przewodnikami 
byli Iwona Hildebrandt-Radke, Kazimierz 
Krawiarz oraz Ilona Potocka. 

O godzinie 10.15 grupa wyruszyła sprzed 
nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Kór-
niku-Bninie [1] by udać się na Półwysep 
Szyja. Pierwszym przystankiem była 
plebania oraz plac u  nasady Półwyspu, 
gdzie do 1942 roku stał gotycki kościół 
pw. św. Wojciecha [2]. Po wysłuchaniu 
opowieści oraz obejrzeniu tablic infor-
macyjnych ze zdjęciami archiwalnymi, 
grupa przeszła w miejsce mało popularne 
wśród przyjezdnych, a będące świadkiem 
najstarszych dziejów tego terenu, czyli 
na Półwysep Szyja [3]. Tam przewodnicy 
opowiedzieli o genezie krajobrazu przy-
rodniczego oraz o osadnictwie pradziejo-
wym i grodzie wczesnośredniowiecznym. 
W  trakcie całej wycieczki przewodnicy 
pokazywali zdjęcia archiwalne, by zapre-
zentować zwiedzającym, jak zmieniało się 
miasteczko przez ostatnie sto lat.

Kolejnym punktem programu była wizyta 
w  bnińskim ratuszu, w  Izbie Pamiątek 
Regionalnych i Izbie Szymborskich [4]. Ku-
stosz miejsca, pan dr Kazimierz Krawiarz 
przybliżył grupie zbiory regionaliów oraz 
rodzinę Szymborskich. Oprócz ciekawych 
opowieści był to też czas na odpoczynek 
przy ciepłych napojach i domowych wy-
piekach. 

Następnie grupa udała się Promenadą 
w kierunku Prowentu, po drodze mijając 
dawny kościół ewangelicki, obecnie kościół 
katolicki pw. św. Wojciecha [5]. Spacer nad 
jeziorem ukazał w pełni piękno kórnickiej 
przyrody - jeziora, przybrzeżnej roślinności 
(zachwyt nad kosaćcami) i ptactwa wod-
nego. Obowiązkowym przystankiem były 
zabudowania folwarku zamkowego [6] oraz 
ławeczka Wisławy Szymborskiej, patronki 
kórnickiej trasy spacerowej. 

W planie wycieczki był również rejs statkiem 
Anna Maria po wodach Jeziora Kórnickiego 
[7]. W  tym czasie można było wysłuchać 
opowieści płynącej z głośników stateczku, 
delektować się widokiem panoramy miasta, 
a także zapoznać się z dystansu z bazą spor-
towo-rekreacyjną kórnickich Błoni. 

Następnie mijając sztandarową atrakcję 
Kórnika - Zamek [8], grupa przeszła przez 
Arboretum do Kuźni na Piaskach oraz Kór-
nickiego Wehikułu Czasu [9], by zapoznać się 
z ekspozycją pamiątek kórnickich cechów 
rzemieślniczych oraz wyposażeniem Izby 
Porodowej, która funkcjonowała na Pro-
wencie do 1975 roku. 

Będąc na terenie Instytutu Dendrologii, 
w miejscu zwanym kiedyś Kierkowem, gdzie 
do II wojny światowej znajdował się kirkut, 
przewodnicy wprowadzili w tematykę kór-
nickich Żydów, która kontynuowana była 
na rynku w Kórniku. Po przejściu na plac 
Niepodległości, krótkiej opowieści o urba-
nistyce tego miejsca oraz o Kolegiacie pw. 
Wszystkich Świętych, uznanej wraz z Zam-
kiem i Arboretum za Pomnik Historii, goście 
udali się przed Ucho Igielne [10]. Tutaj czekał 
na nich pan Łukasz Fogel, by w ciekawy spo-
sób opowiedzieć o Żydach zamieszkujących 
Kórnik i pokazać fragmenty macew zgro-
madzonych w tym pamiątkowym miejscu 
prowadzącym do nieistniejącej już synagogi. 

Zwiedzanie zakończyło się na Placu Browa-
rowym o godzinie 17.00 [11]. Tym sposobem 
w kilka godzin grupa pasjonatów związana 
z Polskim Towarzystwem Geograficznym 
miała okazję poznać Kórnik i Bnin mniej 
znany, lecz - jak przyznali na zakończenie 
goście - nie mniej ciekawy. 

„Kórnik mniej znany“

◊  Ilona Potocka, 
Iwona Hildebrandt-Radke



Wyrazy współczucia i szczere kondolencje
dla Małgorzaty Dziubek, Jolanty Kijak i Genowefy Sznury
z powodu śmierci 

składają

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

 Ojca i Teścia

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

Emily Dickinson
Pani Katarzynie Zimnej
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

składają

Mamy
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  
w Robakowie

Pani  Aleksandrze Kowalskiej  
wyrazy szczerego  współczuciaz powodu śmierci

składają

Burmistrz  Miasta i  Gminy Kórnik Przemysław Pacholski 
oraz Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

 Teścia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci 

Wieloletniego Członka Rady Nadzorczej 
Banku Spółdzielczego w Kórniku. 
W tych smutnych chwilach Rodzinie oraz bliskim zmarłej 
wyrazy szczerego współczucia 
składają

śp. Teresy Zimnej

Zarząd oraz Pracownicy  
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Z głębokim żalem żegnamy

Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku.
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia
składa

śp. Teresę Zimną

Rada Nadzorcza 
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wieloletniego Prezesa ROD im. A. Wróblewskiego w Mościenicy 
oraz długoletniego pracownika 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy  
szczerego współczucia

Burmistrz  Miasta i  Gminy Kórnik Przemysław Pacholski 
oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 

śp. Teresy  Zimnej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
informację o śmierci  
naszego kolegi

długoletniego kapitana  
drużyny piłkarskiej Kotwicy,  
legendy kórnickiego futbolu. 
Najbliższym zmarłego  
składamy wyrazy  
serdecznego współczucia

Przyjaciele z boiska

 śp. Stanisława  
            Gramsza

Serdeczne podziękowania  
za udział w ceremonii pogrzebowej 

księżom z parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku za sprawowanie 
liturgii pogrzebowej, firmie pogrze-
bowej Orlewicz, rodzinie, krewnym, 
sąsiadom, znajomym i wszystkim 
obecnym 
składa

pogrążona w smutku rodzina

śp. Ewy i Stefana 
                 Łakomy

Druhnom i druhom z OSP Kórnik  
z komendantem Andrzejem Szycem 
na czele, wyrazy podziękowania za 
uczestnictwo w ostatniej drodze

składa

pogrążona w smutku rodzina

śp. Stefana 
            Łakomego
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Niewiele osób wie, że rajska wyspa, perła 
Oceanu Indyjskiego, Madagaskar, to jedno 
z najuboższych państw na świecie. W nie-
chlubnym rankingu najbiedniejszych krajów 
zajmuje 9 miejsce. Aż 80% społeczeństwa 
żyje w skrajnym ubóstwie za mniej niż $1,8 
dziennie, 60% populacji to analfabeci, 50% 
dzieci poniżej 5 roku życia jest niedożywio-
na. Dodatkowo aktualnie Czerwona Wyspa 
mierzy się z największą od 40 lat suszą, 
która niesie za sobą ryzyko głodu i kryzysu 
humanitarnego…
Na Madagaskar wyjechałam w 2018 roku 
w ramach misji charytatywnej współorga-
nizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu na zaproszenie Fundacji Ankizy 
Gasy. Celem naszych działań była ocena 
stanu odżywienia dzieci i walka z ich nie-
dożywieniem poprzez edukację i pomoc 
rzeczową w postaci przywiezienia ze sobą 
setek kilogramów tzw. żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego, odżywek dla 
niemowląt, suplementów diety i środków 
higieny. Nasz pobyt trwał 3 tygodnie i był 
tylko początkiem mojej przygody z Czerwo-
ną Wyspą. Z jednej strony wszechobecne 
ubóstwo i głód, z drugiej strony uśmiech-
nięte dzieci i ich radość z małych rzeczy. 
Nie potrafiłam rozstać się z Madagaskarem 
z jeszcze jednego powodu. Kilka miesięcy 
przed wyjazdem moi rodzice zdecydowali 
się wesprzeć dziecko w ramach Programu 
Adopcji na Odległość organizowanego przez 

Fundację. Będąc na miejscu miałam okazję 
poznać 6-letnią wówczas Florentine i jej 
rodzinę, odwiedzić ją w domu, pobawić się 
z nią, a nawet wyprawić jej pierwsze w życiu 
przyjęcie urodzinowe. Od tej pory po powro-
cie do kraju zaczęłam aktywnie działać jako 
wolontariuszka i ambasadorka Fundacji. 
Starałam się pozyskać nowych sponsorów 
poprzez opowieść o moich wrażeniach z 
pobytu na Czerwonej Wyspie, a dziś już jako 
pracownik Fundacji chciałabym przybliżyć 
Wam naszą działalność. 
 
Polska Fundacja Ankizy Gasy (co po mal-
gasku znaczy Dzieci Madagaskaru) stara 
się dawać malgaskim dzieciom szansę na 
normalne dzieciństwo i na lepszą przyszłość. 
Założona w 2011 roku przez dwie Polki: 
Patrycję Malik i Katarzynę Białous już od 10 
lat poprawia warunki życia na Czerwonej 
Wyspie. Fundacja buduje i remontuje szkoły, 
prowadzi program dożywiania w przyszkol-
nych stołówkach, oferując dzieciom ciepły 
posiłek – często jedyny dostępny w ciągu 
całego dnia. Fundacja prowadzi również 
Program Adopcji na Odległość, pod opieką 
którego jest aktualnie ponad 400 dzieci oraz 
organizuje etyczny wolontariat międzynaro-
dowy. Ponadto zajmuje się także edukacją 
społeczeństwa polskiego w zakresie pro-
blemów dotyczących Krajów Globalnego 
Południa i niesienia mądrej pomocy. 
Wspólnie możemy dać dzieciom szansę na 

edukację, zabawę i rozwój! Wierzymy, że 
każdy mały mieszkaniec wyspy zasługuje na 
szczęśliwe dzieciństwo i ma prawo do edu-
kacji, dającej szansę na lepsze życie. Jedną 
z form pomocy jest Adopcja na Odległość.

Zaadoptuj dziecko z Madagaskaru
Dzięki Twojej wpłacie, będziemy mogli dać 
wsparcie konkretnemu dziecku i zapewnić 
mu edukację, która na Madagaskarze choć 
obowiązkowa, jest płatna. Będzie ono mogło 
uczęszczać do szkoły oraz otrzyma przybory 
szkolne i mundurek oraz, co bardzo ważne, 
codzienne śniadanie i obiad w szkolnej 
stołówce, który nierzadko jest jedynym 
gorącym posiłkiem w ciągu dnia. Na ten 
moment Fundacja umożliwia trzy formy 
wsparcia w postaci Adopcji na Odległość: 
adopcję pełną, częściową oraz stypendium 
dla studentów. 
Więcej informacji na temat działalności 
Fundacji, Programu Adopcji na Odległość, 
wolontariatu i innych form wsparcia Dzieci 
Madagaskaru znajdziecie na naszej stronie 
www.dziecimadagaskaru.pl oraz na Face-
booku @ankizygasy

 
Autorka: Rodowita kórniczanka – z Mada-
gaskarem i Fundacją Ankizy Gasy związana 
od 2018 roku. W razie dodatkowych pytań 
zachęca do kontaktu: 
juliaankizygasy@gmail.com

Zaadoptuj dziecko z Madagaskaru

◊  Julia Kłosowicz



„Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które 
czekamy” – śpiewał niegdyś Marek Grechu-
ta. My właśnie się tych chwil doczekaliśmy.
W dniach 22-23 maja juniorki młodsze UKS 
Radzevia Radzewo rywalizowały w Gdańsku 
w wielkim finale Mistrzostw Polski w uniho-
keju. Już sam awans do grona 6 najlepszych 
drużyn w kraju traktowaliśmy jako sukces. 
Po turniejach eliminacyjnych oraz półfinale 
czuliśmy się jednak mocni i wierzyliśmy, że 
medal jest w naszym zasięgu. A jak wiadomo 
wiara niejedne góry potrafi przenosić. Nie 
było lekko, łatwo i przyjemnie. W pierwszym 
dniu zagraliśmy trzy kapitalne spotkania. 
W meczu otwarcia zremisowaliśmy z  Je-
dynką Trzebiatów 4:4. Zwycięstwo było na 
wyciągnięcie ręki. W kolejnym meczu poszli-
śmy za ciosem. Naprzeciwko połączone siły 
Spartakusa Sicienko oraz Feniksa Kramarzy-
ny – zespołu, z którym mieliśmy rachunki do 
wyrównania. Zagraliśmy jeden z najlepszych 
meczów w  tym sezonie i  zwyciężyliśmy 
pewnie 6:0. W trzecim meczu ulegliśmy tym, 
którzy zdominowali cały turniej – pierwsze-
mu zespołowi Olimpii Osowa Gdańsk, gdzie 
występują zawodniczki grające już na co 
dzień w kategorii seniorek. Przegraliśmy 
0:10, ale trzeba odnotować, że wcześniej ża-
den inny zespół nie stracił tak mało bramek 
z przyszłymi Mistrzyniami Polski… Drugi 
dzień zmagań był dla nas bardzo ciężki. 
We znaki dawało się zmęczenie. Pierwszy 
niedzielny pojedynek stoczyliśmy z drugim 
zespołem z Gdańska, zwycięzcami jednego 
z  turniejów półfinałowych. Po trudnym 
meczu i heroicznej walce mogliśmy sobie 
dopisać do konta kolejne trzy bezcenne 
punkty. Wygraliśmy 4:3. Do postawienia 

została nam już tylko kropka nad i w wyrazie 
podium. Rywalem Jedynka Orzysz, która 
przegrała wszystkie wcześniejsze mecze. Nie 
była to jednak drużyna, którą można lekce-
ważyć. W każdym z meczów stwarzała wiele 
groźnych sytuacji. Nie inaczej było w meczu 
z naszym zespołem. Niestety nie graliśmy 
z takim polotem i finezją jak dzień wcześniej 
i mecz był bardzo wyrównany. Mieliśmy 
trochę szczęścia i ostatecznie zwyciężyli-
śmy 3:2. Stało się jasne, że zdobędziemy 
medal Mistrzostw Polski. Nie wiedzieliśmy 
tylko, jakiego koloru, bo swojego ostatnie-
go meczu nie rozegrała jeszcze drużyna 
z Trzebiatowa. Niespodzianki jednak nie 
było i na naszych szyjach zawisły medale za 
trzecie miejsce w Polsce. Ten brąz smakował 
jednak jak złoto. To drugi rok z rzędu, kiedy 
zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji 
końcowej Mistrzostw Polski. W ubiegłym 
roku nie mogliśmy jednak świętować tego 
na boisku, bo rozgrywki przerwała pande-
mia koronawirusa. Teraz już było tak, jak 
być powinno. Dokonaliśmy wielkiej rzeczy, 
jesteśmy szczęśliwi. Najlepszą bramkarką 
turnieju finałowego została wybrana Rok-
sana Bazanowska. Najlepszą strzelczynią 
mistrzostw okazała się Zofia Brylewska. 
Obie zawodniczki znalazły się w pierwszej 
szóstce All Stars, wybieranej przez trenerów 
wszystkich klubów. Pozostałe cegiełki do 
tego sukcesu dołożyły: kapitan Zuzanna Ba-
necka, Julia Marciniak, Wiktoria Przybylska, 
Amelia Konarska, Weronika Oźminkowska, 
Monika Fiedorczyk, Klaudia Rumińska, Oli-
wia Wojnowska, Weronika Tomaszewska 
i Wiktoria Dziel. Pomocą drużynie przez 
cały czas służyli: Karolina Brylewska, Natalia 

Sznura oraz Tomasz Konarski. Po powrocie 
do Radzewa czekało na nas huczne przyjęcie 
przygotowane przez pękających z dumy 
rodziców. Z całej Polski popłynęła lawina 
gratulacji. O dziewczynach w samych po-
chlebnych słowach wypowiadali się i trene-
rzy innych drużyn i czynni unihokeiści oraz 
unihokeistki. Po mistrzostwach na uroczyste 
spotkanie zaprosił nas burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik – pan Przemysław Pacholski, 
który pogratulował nam sukcesu. Wszak to 
przecież świetna promocja naszej gminy w  
kraju. Dzięki transmisjom na kanale YouTu-
be o Radzewie i gminie Kórnik dowiedziało 
się wiele osób. Nie będziemy ukrywać, że 
czas spijania śmietanki po tym sukcesie 
bardzo nam się podoba. Chciałoby się, żeby 
to nasze pięć minut trwało jak najdłużej. 
Ciężki trening i  systematyczna, wytrwała 
praca przyniosła efekt, piękny efekt. 
Dziękujemy wszystkim, którzy nam kibi-
cowali. Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wspierają. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do naszego wyjazdu na finał 
Mistrzostw Polski, a byli to: Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik, Tomasz Duszczak, Kowacz 
Marcin Publiczny Transport Ciężarowy, Łu-
kasz Słabolepszy, Łukasz Nowak, Maciej Ma-
tysiak, Domo Łukasz Sobkowiak, Walerczyk 
Paweł Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
wo-Transportowe, Tomasz Latanowicz, Pro-
duct Plus Kozanecki, Słabolepszy Sp. jawna 
oraz firma „Konar – solidnie i niezawodnie, 
spółka z nieograniczonymi możliwościami”. 
Dziękujemy także kierowcy Krzysztofowi 
z firmy Wawrzynowicz za bezpieczną podróż 
i niezawodność w trakcie turnieju.

Unihokeistki – medalistki

◊  Trener KN
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W  bezpośredniej bliskości Skansenu 
Miniatur w Pobiedziskach rozpoczęły się 
tegoroczne zmagania w łucznictwie na to-
rach zewnętrznych. W pierwszym turnieju 
o  Puchar Burmistrza Pobiedzisk, który 
odbył się 25 kwietnia, wzięła udział niemal 
cała młodzieżowa czołówka łuczniczej 
Wielkopolski. Klub UKS – Jedynka Kórnik 
reprezentowało 9 zawodników. Najlepiej 
z  tego grona wypadł Olivier Zieliński, 
zajmując w kat. młodzik 2 miejsce. W kat. 
młodziczka o oczko niżej uplasowała się̨ 
Zosia Kmiecik, a na czwartej pozycji Nadia 
Jańczak. 
W  juniorkach młodszych 3 miejsce wy-

strzelała Paulina Bukczyńska. W kategorii 
seniorka 3 miejsce zdobyła Marzena Bry-
lewska. Warto dodać,́ że warunki były bar-
dzo trudne – silny, zimny i zmienny wiatr 
wyraźnie przełożył się na ilość́ zdobytych 
punktów; jeden z najsilniejszych podmu-
chów wywrócił połowę mat i  w  efekcie 
połamał kilkadziesiąt tkwiących w  nich 
strzał, w  czyn wprowadzając łucznicze 
pozdrowienie „połamania strzał”! 
W okrojonym składzie oraz utrudniającym 
strzelanie wiatrem strzelaliśmy jeszcze 
w niedzielę, 23 maja w I rundzie Pucharu 
Wielkopolski, która odbyła się w  Pobie-
dziskich.

Okrojony skład to efekt przygotowań 
ośmioklasistów do egzaminów; mimo to 
pozostali zawodnicy spisali się bardzo 
dobrze. Najlepiej zaprezentowały się 
młodziczki: Zosia Kmiecik wystrzelała 
srebro, a  Nadia Jańczak brąz. Młodzicy 
wypadli odrobinę gorzej: Olivier Zieliński 
był piąty, a Jędrzej Brylewski szósty. Przed 
nami przygotowania do kolejnych startów 
w tym w czerwcu do Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików we Wrocławiu. 
Dziękujemy Miastu i  Gminie Kórnik za 
wsparcie finansowe naszych działań. 

Podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców w Taekwondo Olimpijskim,, 
które odbyły się w Warszawie w dniach 28-
30 maja 2021 r. zawodnicy UKS TKD Kórnik 
odnieśli spore sukcesy. Oto najważniejsze 
wyniki:
- Mistrzyni Polski Juniorów Tatiana Tomczak
- Mistrzyni Polski Juniorów Julia Szpak
- Wicemistrzyni Polski Młodzieżowców Ce-
lestyna Siejak
- Wicemistrzyni Polski Juniorów Milena 
Michałowska
- brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów 
Kacper Glista
- Mistrzem Polski Młodzieżowców został 
także Łukasz Nowak, który od stycznia re-
prezentuje barwy AZS AWF Warszawa.
W klasyfikacji drużynowej kobiet zajęliśmy 
I miejsce w kraju.
Wielkie brawa dla Zawodników i Trenerów 
klubowych oraz Trenerów z SMS i AZS AWF 
Warszawa, za ciężką pracę włożoną w ten 
wynik.

Worek medali UKS TKD Kórnik

◊  TN

Łuczniczy sezon otwarty

◊  MB



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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

nr 11/202130

 Prężnie rozwijająca się firma 
w  branży stolarskiej z  siedzibą 
w Kórniku pilnie zatrudni wykwa-
lifikowanych  stolarzy oraz osoby 
z branży do przyuczenia. Tel. 690 
424 862
 Panią do pomocy w pracach do-

mowych i ogrodowych 2 razy w ty-
godniu, poszukuję. Tel. 691 863 975
 Dziewczyna podejmie się sprzą-

tania domu lub mieszkania.  
Tel. 510 516 240
 Jestem emerytką, mam dużo 

wolnego czasu, zajmę się dzieckiem 
lub osobą starszą, również w week-
endy. Tel. 784 605 101
 Oferujemy pracę na stanowisku 

specjalista magazynowy w  Robako-
wie - szczegóły www.clippergroup.pl 
(zakładka kariera)
 Szukam pracownika do Sklepu 

Ogrodniczego w  Kórniku, w  peł-
nym wymiarze godzinowym.  
Tel. 602 467 654
 Zatrudnię panią do opieki nad 

osobą niepełnosprawną w week-
endy, sobota 2h, niedziela 2h.  
Tel. 605 354 948
 Zatrudnię Stolarza lub osobę, 

która ma chęci do pracy z prawem 
jazdy kategorii B. Więcej szczegółów 
pod nr. tel. 693 067 105
 Zatrudnię traktorzystę. Praca 

sezonowa. Tel. 608 507 641
 Zatrudnię do zbioru borówek 

amerykańskich, lipiec, sierpień. 
Konarskie. Mile widziani również 
seniorzy, osoby na urlopach.  
Tel. 519 128 087 
 Zakład Ogólnobudowlany Robert 

Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmie 
uczniów w  zawodach: monter 
zabudowy i  robót wykończenio-
wych w  budownictwie, murarz.  
Tel. 606 894 973
 Zakład Ogólnobudowlany Robert 

Walkowiak Kórnik-Bnin przyjmie 
pracowników. Tel. 606 894 973

 Sprzedam stojak do transportu 
okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Sprzedam dom w  szeregowej 

zabudowie 150 m2 plus mieszkanie 
2 pokojowe 45 m2 w Kórniku, sprze-
daż w całości. Tel. 501 645 939
 Sprzedam dom w Borówcu, wy-

kończony, rok budowy 2019, pow. 
domu 75 m2, pow. działki 291 m, za-
budowa bliźniacza. Tel. 601 592 707
 Posiadam ładny warsztat ogrzewa-

ny 100 m2. Oczekuję kreatywnego 
pomysłu na działalność (może 
być autogaz serwis lub inny).  
Tel. 503 582 788
 Sprzedam dom jednorodzin-

ny o  pow. 220 m2 w  Jeziorach 
Wielkich, działka o pow. 1335 m.  
Tel. 783 702 863
 Sprzedam dom o pow. 140 m2 

w  Jeziorach Wielkich, pow. działki 
1113 m2. Tel. 606 517 283
 Usługi budowlane, ocieplanie 

budynków, układanie płytek ce-
ramicznych i  kostek brukowych.  
Tel. 606 517 283
 Sprzedam starą dachówkę cera-

miczną. Tel. 606 517 283
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Zapraszam do nowo otwarte-

go gabinetu masażu Lawenda,  
ul. Poznańska 79B w  Kórniku.  
Tel. 888 689 196
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Sprzedam sukienkę nową bez 

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

 Do prac na działce potrzebna do-
chodząca osoba (pielenia wycinanie 
iglaków). Tel. 503 582 788
 Sprzedam drewno opałowe 50 zł 

mp. Tel. 509 599 866
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

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

i masażer stojący. Tel. 602 214 931
 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 ręka-
wami, 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 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
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wysokość: 20, 25, 
30 cm, długość: 250 cm. Więcej 
informacji pod nr. tel. 572 386 490

 Sprzedam kalosze chłopięce, 
rozm. 31/32, kolor niebieski we 
wzorki, stan b. dobry, cena 30 
zł. Letnie buciki mokasyny Zara 
oraz adidasy puma, rozm. 22/23, 
stan b. dobry, cena 35-40 zł.  
Tel. 503 959 966
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam 3-częściową, rozkła-

daną  drabinę, prod. FARAONE. 
Ilość szczebli 3x12. Maksymal-
na wysokość robocza 8,84 m.  
Tel. 730 052 245
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Usuwanie os i   szerszeni .  
Tel. 662 866 462
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 Oddam ziemię za darmo w Bier-

natkach. Załadunek i transport we 
własnym zakresie. Tel. 606 662 136
 Przyjmę ziemię w  dzierżawę.  

Tel. 665 026 044
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam lampy przednie “Kse-

non” do Forda Mondeo MK-3 cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 798 502
 Kupię ziemię. Tel. 790 243 896
 Sprzedam dom w zabudowie bliź-

niaczej, wykończony, rok budowy 
2019, pow. 75 m2, działka 300 m2, 
cena 459 tys. zł. Tel. 601 592 707
 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

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

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
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