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Informacje 
burmistrza

Nowy sprzęt dla policji i sM

Miasto i  Gmina Kórnik zakupiła nowe 
alkomaty oraz alkogogle i narkogogle dla 
Policji w  Kórniku oraz kórnickiej Straży 
Miejskiej.

Podczas spotkania, które odbyło się 28 
stycznia, w którym uczestniczyli: komen-
dant Policji Paweł Michalski, komendant 
Straży Miejskiej Tomasz Haremza oraz 
pełnomocnik do spraw uzależnień Bożena 
Kiełtyka, burmistrz Przemysław Pacholski 
przekazał funkcjonariuszom zakupiony 
sprzęt. 

wydział KoMuNiKacji w KórNiKu?

28 stycznia burmistrz Przemysław Pachol-
ski spotkał się z wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim. Omawiano możliwość utwo-
rzenia w Kórniku filii Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Bra-
ne są pod uwagę trzy lokalizacje – Stara 
Gazownia, budynek Ośrodka Zdrowia 
w Kórniku lub OSP Kórnik.
4 lutego odbyła się wizja lokalna obiektów, 
której dokonali dyrektor Wydziału Komu-
nikacji i  Transportu Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu Małgorzata Kaniewska 
oraz wiceburmistrz Bronisław Dominiak. 

rozMowy w sprawie odpadów

Również 28 stycznia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły spotkał się z  proboszczem 
parafii p.w. MB Królowej Rodzin z Borówca 
Waldemarem Twardowskim. Omówiono 
m.in. sprawy gospodarowania odpadami 
komunalnymi z terenów parafialnych. 

rozMowy z Goap

20 stycznia burmistrz Przemysław 
Pacholski i  wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się z  dyrektorem biura 
Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dr 
Andrzejem Springerem i przewodniczą-
cym zgromadzenia ZM GOAP Tomaszem 
Zwolińskim (wiceburmistrzem Swarzę-
dza). Dyskutowano na temat ewentual-
nego wejścia Miasta i Gminy Kórnik do 
ZM GOAP. Ustalono, że ze względu na 
rozstrzygnięte już przetargi, trwający 
projekt związany z budową spalarni oraz 
konieczność rozmów i  porozumienia 
z innymi gminami, członkami GOAP, bę-
dzie to możliwe najwcześniej w styczniu 
2024 roku. 
W marcu burmistrz spotka się z preze-
sem ZM GOAP Bartoszem Gussem, by 
omówić możliwości współpracy i  okre-
ślić drogę ewentualnego wstąpienia do 
Związku. 

współpraca z KaNcelarią

21 stycznia burmistrz Przemysław 
Pacholski i  wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się z  mecenasem Ma-
ciejem Kiełbusem z  Kancelarii Prawnej 
dr Krystian Ziemski & Partners. Omó-
wiono współpracę z  kancelarią, w  tym 
w zakresie przygotowania przetargu na 
odbiór odpadów na lata 2022-23, który 
jest obecnie opracowywany.

poszerzą ul. szKolNą

22 stycznia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał akt notarialny w sprawie 
wykupu gruntu (683 m²) pod poszerzenie 
ul. Szkolnej w Borówcu. 

spotKaNie z dyreKtor „dwójKi”

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły wraz z zastępcą kierownika 
Wydziału Oświaty i  Polityki Społecznej 
UMiG Kórnik Anetą Weber spotkali się 
z  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku (Bninie) Zofią Talarczyk. Roz-
mawiano na temat organizacji placówki, 
rekrutacji uczniów na rok przyszły oraz 
spraw bieżących.

projeKtują węzeł przesiadKowy

Tego samego dnia wiceburmistrz Broni-
sław Dominiak oraz pracownicy Wydziału 
Inwestycji: kierownik Joanna Grzybowska 
i Joanna Ogierman spotkali się z przedsta-
wicielami biura projektującego węzeł prze-

siadkowy Gądki. Omówiono zastosowane 
rozwiązania i zaawansowanie prac. 

spotKaNie z zarządeM zGo

29 stycznia z prezesem zarządu ZGO Sp. 
z o.o. w  Jarocinie Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu Witosławem Gibasiewiczem 
i wiceprezesem Jarosławem Warczygłową 
spotkali się burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
i wiceburmistrz Bronisław Dominiak. Roz-
mawiano na temat bieżących spraw doty-
czących gospodarki odpadami i przejęcia 
przez gminę administrowania Punktem 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w Czołowie. Poruszono także 
sprawę wysokości upustu wobec cen za po-
szczególne frakcje, jaki wynika z faktu przy-
należności do ZGO i przekazywania całego 
strumienia odpadów do Jarocina (całkowity 
upust za 2020 rok to około 1,4 mln zł). 
Przedstawiciele ZGO poinformowali o dzia-
łaniach związanych z pozyskaniem 40 mi-
lionów złotych na rozwój zakładu.  

KolejNe spotKaNie  
w sprawie przetarGu

Także 29 stycznia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, radca prawny Maciej Łakomy, in-
spektor Aneta Nowak-Flaczyńska z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska i Rolnictwa i główny 

cd. na str. 4



Szanowni Mieszkańcy!

Tegoroczny 29. Finał WOŚP dobiegł końca.
Finały zorganizowane w naszej gminie przez 
Sztab #2571 oraz Sztab #5075 zapewniły 
wiele atrakcji.
Sztab #2571 podczas Finału w  Kórniku 
wspierali:
 Wypiekarnia oraz Sołectwa, które zapew-

niły moc „słodkich” atrakcji,
 Mad Dogs MC Poland na swoich mo-

tocyklach w  towarzystwie zabytkowego 
„Malucha”,
 Kórnicka Rzeczodzielnia,
 OSP Kórnik,
 ZHP Kórnik,
 Urząd Miasta i Gminy,

 Sztab #5075 podczas Finału w Koninku 
wspierali:
 Szkoła Podstawowa w Kamionkach,
 OSP Kamionki z  akcją „Grochówka od 

strażaka, wrzutka dla Owsiaka”,
 OSP Szczytniki,

Dziękuję wszystkim wolontariuszom i oso-
bom zaangażowanym w organizację Finałów 
WOŚP w Gminie Kórnik 

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Przy ul. Żniwnej w Radzewie wybudowano 
pierwszą w naszej gminie lampę zasilaną 
z paneli fotowoltaicznych (2x270 W) i turbiny 
wiatrowej (400W). 
Wykonawcą lampy jest firma ELTRANS Sta-
nisława Stachowicza z Gniezna.

Inwestycja wraz z nadzorem kosztowała 
20.464,50  zł.

Na budynku Szkoły Podstawowej w Radze-
wie zamontowano defibrylatora AED. 
Przygotowaniem miejsca i montażem zajęła 
się firma PROFGEN Damiana Kozłowskiego 
z Czapur. 

Sprzęt wraz z montażem kosztował      
15.298,50 zł.

Z  budżetu gminy sfinansowano zakup 
i montaż  specjalnego słupa struno-beto-
nowego (wirowego) i przeniesienie na niego 
bocianiego gniazda, które znajdowało się 
dotychczas na suchej akcaji przy strażnicy 
OSP Kamionki. 
Miejmy nadzieję, że na wiosnę bociany za-
siedlą nowe, bezpieczniejsze lokum. 

Inwestycje

◊  ŁG
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27 stycznia 2021 roku odbyła się w trybie 
zdalnym Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
W czasie jej trwania radni:
- uchwalili „Wieloletni program gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Miasta                   
i Gminy Kórnik w latach 2021-2025”,
- podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwi-
dacji Punktu Przedszkolnego w Radzewie,
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej w formie dotacji celowej 
dla Miasta Poznania na dofinansowanie 
oferty edukacyjnej w obszarze samorządo-
wego szkolnictwa podstawowego,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiąz-
ku przetargowego i zawarcie umowy uży-
czenia nieruchomości położonej w Kórniku,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogą powiatową 
nr 2468P w  zakresie dotyczącym budo-
wy odcinka chodnika oraz przystanków 
autobusowych wraz z peronami w ciągu 
drogi powiatowej nr 2468P w miejscowości 
Biernatki,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogą powiatową 
nr 2472P w zakresie dotyczącym budowy 

chodnika w  ciągu drogi powiatowej nr 
2472P  - prawostronnego od skrzyżowa-
nia ul. Długiej i  Huby w  Konarskiem do 
przystanku autobusowego (odjazdowego) 
w kierunku wsi Radzewo oraz od przystanku 
autobusowego (przyjazdowego) z kierunku 
wsi Radzewo do ul. Leśnej w Czołowie,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogą powiatową 
nr 2478P w zakresie dotyczącym remontu 
i budowy odcinka chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2478P w miejscowości Ra-
dzewo przy ul. Dworzyskowej,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 
publicznego zarządzania drogą powiatową 
nr 2471P w zakresie dotyczącym budowy 
odcinka chodnika w ciągu drogi powiato-
wej nr 2471P w miejscowości Czmoń, przy 
ul. Świerkowej od Os. Radosnego do ul. 
Lipowej,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w Dachowie, w rejonie 
ulic Nowina i Chabrowa,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie geodezyjnym Czmoniec w rejonie 

ulic Modrakowej i Konwaliowej,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębach geodezyjnych Szczytniki i Ko-
ninko, w rejonie ulic: Mostowej, Jeziornej 
i Lazurowej, 
- zmienili uchwałę nr V/32/2019 Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2019 
r. w sprawie określenia kryteriów branych 
pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszko-
li, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych dla których 
Miasto i Gmina Kórnik jest organem pro-
wadzącym,
- uchylili uchwałę nr XXVIII/320/2012 Rady 
Miejskiej w  Kórniku z  dnia 28 listopada 
2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy 
na sektory.
Szczegóły podjętych uchwał dostpne są na 
stronie 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/116626
Obrady sesji ogladac można na kanale Rady 
Miasta i Gminy Kórnik na portalu YouTube.

Radni uchwalili...

◊  SK

specjalista Violetta Górczak-Mieloch 
z  Wydziału Pozyskiwania Funduszy i  Za-
mówień Publicznych UMiG Kórnik odbyli 
wideokonferencję z  radcami prawnymi 
Maciejem Kiełbusem i  Konradem Różo-
wiczem z Kancelarii Prawnej dr Krystian 
Ziemski & Partners. Omawiano zagadnie-
nia związane z przygotowaniem kolejnego 
przetargu na odbiór i transport odpadów 
z terenu naszej gminy na lata 2022-2023.  

Goście z radzevii

1 lutego gośćmi burmistrza Przemysława 
Pacholskiego byli Karol Niemier i  Rafał 
Węglarz reprezentujący klub sportowy 
Radzevia Radzewo. Rozmawiano na temat 
sukcesów młodych sportowców, ale także 
przekazano podziękowania za wsparcie 
finansowe ze strony urzędu dotyczące 
zakupu band unihokejowych.

KolejNe iNwestycje w robaKowie

Także 1 lutego burmistrz Przemysław Pa-
cholski i wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkali się z przedstawicielami firmy JLL, 
z  którymi omawiano współpracę zwią-
zaną z  budową kolejnych powierzchni 
magazynowych w Robakowie (okolice ulic 
Stachowskiej i Szkolnej).

zbiórKa tworzyw sztuczNych 

W dniach 1-5 lutego odbywała się akcja 
zbiórki tworzyw sztucznych powstałych 
w  związku z  produkcją rolną na terenie 
naszej gminy. Do dwóch lokalizacji: Jagrol 
w Pierzchnie i PSZOK w Czołowie rolnicy 
dostarczali odpady według ustalonego 
harmonogramu. Prace koordynował wi-
ceburmistrz Sebastian Wlazły z Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

rozMowy ze strażaKaMi

W dniu 2 lutego burmistrz Przemysław Pa-
cholski rozmawiał z reprezentantami OSP 
Czmoń: prezesem Tadeuszem Koziczem, 
naczelnikiem i wiceprezesem Pawłem Kudłą 
oraz drugim wiceprezesem Rafałem Banec-
kim, a także prezesem gminnym OSP Jerzym 
Rozmiarkiem i  komendantem gminnym 
Andrzejem Szycem. Poruszono zagadnienia 

związane z  procedurą wejścia jednostki 
OSP Czmoń do Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego, która ma zakończyć się 
w 2023 roku, przy okazji jubileuszu stulecia 
jednostki. 
Tego samego dnia burmistrz spotkał się 
z prezesem OSP Kamionki Leszkiem Walko-
wiakiem. Rozmawiano na temat umorzonej 
pożyczki na zakup pojazdu bojowego, której 
beneficjentem było OSP. Omówiono także 
plany rozbudowy remizy o  nowy garaż. 
Projekt ma być gotowy w bieżącym roku, 
a jego realizacja ma nastąpić w 2022 roku. 

współpraca z id paN

3 lutego burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z  prof. Andrzejem Jagodziń-
skim, dyrektorem Instytutu Dendrologii 
PAN w  Kórniku. Omówiono możliwości 
współpracy przy utrzymaniu drogi grun-
towej przebiegającej przez Zwierzyniec.  

w sprawie rozbudowy 

Tego samego dnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa Sławomir Za-
krzewski i  z-ca kierownika Krzysztof Ra-
tajczak spotkali się z Mariuszem Koprem 
naczelnym inżynierem Sokołów-Service 
Sp. z  o.o.. Dyskutowano na temat uwa-
runkowań środowiskowych w  związku 
z rozbudową zakładu w Robakowie. 

cd. ze str. 3

◊  red.
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Za nami 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, ale licznik nadal bije. 
Suma jaką do tej pory  uzbieraliśmy wynosi: 
173.335,24 zł.  
W puszkach, oprócz złotówek była walu-
ta obca tj. 101euro, 900 koron czeskich,  
5 dolarów oraz 5 funtów brytyjskich. 
Ponieważ prowadzimy  aukcje internetowe 
na Allegro, kwota zbiórki jeszcze wzrośnie. 
O  ile? Będziemy wiedzieli 14 lutego, gdy 
skończą się licytacje. 
Dlatego prosimy - zaglądajcie i licytujcie na 
rzecz WOŚP!      
Strona:  
https://allegro.pl/uzytkownik/szatann1981
W sztabie 2571 Kórnik pracowało 90 wo-
lontariuszy kwestujących do puszek. Zbie-
raliśmy także do 16 puszek stacjonarnych, 
które pojawiły się: w czterech  oddziałach  
BS Kórnik, w przedszkolach Kórnika, Bnina, 
Szczodrzykowa, w salonie kosmetycznym 
Styl i Piękno, w salonach  fryzjerskich Atelier  
Kórnik, Fryzjer w  Środzie Wlkp., w sklepie 
KM Partner, SKR, DH Tęcza, kórnickiej Rze-
czodzielni, w firmie Sowińskie Finanse Po-
znań oraz w  Lena Lighting w Środzie Wlkp. 
Wszystkim dziękujemy.
Wyrazy podziękowania przekazujemy 
właścicielom restauracjom: Nestor, Oskar 
i Podzamcze w Kórniku oraz  Wielkie Nieba 
w Bninie za ciepłą herbatę i nie tylko a takze 
wszystkim, którzy wspierali naszych wolon-
tariuszy w jakiejkolwiek formie.
Dziękujemy sołectwom: Dachowa, Runowo, 
Pierzchno, Dębiec, Szczodrzykowo, Dzieć-
mierowo, Kromolice, Konarskie, Radzewo 
Skrzynki, Mościenica. 
Dziękujemy  Magdzie  Pawlaczyk i  Basi 
Miarze za słodkie wypieki. Specjalne podzię-
kowanie kierujemy do  Kórnickiego Bractwa 
Rowerowego, do Urzędu Miasta i Gminy, do 
panów  burmistrzów, do ZHP Hufiec Kórnik, 
OSP Kórnik. Dziękujemy  Firmie TFP, KPA 
Kombus, KCRiS OAZA, firmie reklamowej 
Produktion Bartosz Kasprzyk, klubowi Mad 
Dogs MC za pomoc.  
Gorące podziękowania wszystkim Wolon-
tariuszom  i opiekunom grup w szkołach. 
Serdeczne podziękowanie dla p. Grzegorza 
Błaszaka za złote serduszko. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które odważnie  licy-
towały na  YouTube. Dziękujemy p. Natalii 
Balickiej I Wicemiss Polski 2020  za  wizytę 
w naszym  sztabie i pomoc w prowadzeniu 
licytacji. 
Dziękujemy mieszkańcom gminy za udział 
i wpłaty.
W  następnym numerze Kórniczanina 
zamieścimy kolejne informacje na temat 
tegorocznego Finału WOŚP. 

Sie ma !  sztab 2571

Ponad 173 tys., a licznik nadal bije...

◊ K. Janicka 
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów 
położonych pomiędzy drogą S11 
a osiedlem Owocowe Wzgórze, obręb 
Skrzynki, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XXII/280/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych pomiędzy drogą 
ekspresową S11 a osiedlem Owocowe 
Wzgórze, obręb Skrzynki, gmina Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. 
do 8 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległo-
ści, 62-035 Kórnik. Projekt  planu dostęp-
ny będzie w okresie wyłożenia również 
na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Ak-
tualności” w zakładce ,,projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 
2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą 
środków porozumiewania się na od-
ległość (online), na platformie ZOOM. 
W dyskusji online będzie można wziąć 
udział po wcześniejszym zgłoszeniu do 
godz. 12:00 dnia 22 lutego 2021 r. na ad-
res email: dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: SKRZYNKI-1. 
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 projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: 
kornik@kornik.pl lub platforma kon-
sultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 marca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefo-
niczne.

Witamina D przeciw COVID-19
W czasie pandemii szczególnie ważne jest 
utrzymanie wysokiego poziomu odporności 
organizmu na wirusy.
Jak wskazują badania naukowe, wśród wielu 
ważnych czynników odpowiedzialnych za 
stan naszych naturalnych mechanizmów 
obronnych, bardzo ważną rolę odgrywa 
poziom obecności w organizmie witaminy 
D. Okazuje się, że jest to tym bardziej istotne 
w kontekście zachorowań na COVID-19. Nie-
stety, jak podają niektóre źródła, niedobór 
witaminy D dotyczyć może aż 90 % Polaków.

Trochę historii
Amerykański biochemik Elmer V. McCollum, 
badając okoliczności występowania krzy-
wicy u dzieci i sposoby jej leczenia,  wykrył 
w tranie (substancji, która sprzyjała walce 
z  chorobami kości) istnienie nieznanego 
składnika. W 1921 roku po latach badań Mc 
zdefiniował nową, nieznaną dotąd witami-
nę. Ponieważ odkryto wcześniej trzy (A, B 
i C), określił ją kolejną literą alfabetu. 

Ważna dla odpornosci i nie tylko
Jak wskazują naukowcy, witamina D wpływa 
na wiele ważnych dla zdrowia procesów:
• utrzymuje właściwe stężenie wapnia we 
krwi, zwiększając wchłanianie w  jelitach 
wapnia i fosforu i hamując ich nadmierne 
wydalanie,
• jest niezbędna do optymalnego formowa-
nia układu szkieletowego,
• wpływa pozytywnie na system nerwowy 
i pracę układu mięśniowego,
• wspiera działanie układu odpornościo-
wego,
•  zmniejsza stany zapalne skóry.

Skąd ją brać?
Witamina D ma dwie główne odmiany. 
• D2 (ergokalcyferol) występująca w organi-
zmach roślinnych i grzybach,
• D3 (cholekalcyferol) występującą w or-
ganizmach zwierzęcych, która powstaje 
w wyniku syntezy skórnej pod wpływem 
promieniowania słonecznego UVB (długość 
fali 290–315 nm.).
Jeśli więc często przebywamy na słońcu, 
w naszej skórze wytwarza się „słoneczna 
witamina” przez co mamy szansę wzmocnić 
odporność naszego organizmu. Od późnej 
wiosny do wczesnej jesieni, gdy możemy 
odsłonić więcej skóry na działanie promieni, 
organizmy większości z nas wyprodukują 
wystarczającą ilość tego ważnego składnika. 
Nadmiar witaminy D wytworzonej pod wpły-
wem promieniowania słonecznego maga-
zynowana jest w tkance tłuszczowej. Zapas  
uwalniany jest  przez około dwa miesiące. 
Zimą warto jest pomyśleć o dostarczeniu 
naszym organizmom witaminy D w  inny 
sposób. Można to zrobić stosując odpo-
wiednią dietę lub spożywając suplementy 
zawierające ten ważny składnik.  

Bogatym źródłem witaminy D są ryby, szcze-
gólnie te tłuste, a  także żółtka jaja, masło 
i pełnotłuste produkty mleczne. 

Zapytaj lekarza...
O tym, czy nasz organizm ma wystarczającą 
ilość tego eliksiru zdrowia, dowiedzieć mo-
żemy się poprzez badanie krwi. Warto więc 
poprosić lekarza o odpowiedni przekaz do 
laboratorium. Najlepiej też, by lekarz po-
mógł nam dobrać odpowiednią dla naszego 
wieku, wagi i trybu życia dawkę witaminy D, 
gdybyśmy musieli ją przyjmować w postaci 
suplementu. 

Badania i obserwacje naukowców wskazu-
ją, że niedobór witaminy D w organizmie 
zwiększa ryzyko zachorowania na CO-
VID-19, a odpowiedni poziom tego skład-
nika u osoby, która zaraziła się wirusem  
SARS-CoV-2 w dużym stopniu zmniejsza 
ryzyko powikłań, hospitalizacji lub zgonu.

Co za dużo to niezdrowo
Z witaminą D nie warto jednak przesadzać. 
Opierając się na wpływie słońca i naturalnej 
diecie raczej jej nie przedawkujemy. Jeśli 
jednak sztucznie dostarczymy organizmowi 
czterokrotnie więcej witaminy niż nam po-
trzeba, może dojść do zatrucia organizmu 
oraz odkładania się wapnia w  tętnicach, 
nerkach oraz sercu. To może prowadzić do 
poważnego zaburzenia pracy serca, układu 
nerwowego, krwionośnego i wydalniczego.

Apel do samorządowców i lekarzy w spra-
wie poprawy odporności starszych ludzi 
poprzez profilaktykę w zakresie poziomu 
witaminy D w organizmie skierował miesz-
kaniec naszej gminy Krzysztof Kukliński. Jego 
propozycje wraz z odnośnikami do opra-
cowań naukowców znajdziecie Państwo 
na stronie https://antrejka.pl/category/
profilaktyka-zdrowotna/.

Zachęcamy Państwa do dbania o odporność 
i do kontroli poziomu witaminy D. Odżywiaj-
my się też zdrowo, korzystajmy z ruchu na 
świeżym powietrzu i unikajmy stresów.
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Jak przebiegają szczepienia przeciw 
COVID-19 w punktach na terenie naszej 
gminy?
Wysłaliśmy kilka konkretnych pytań do 
wszystkich pięciu przychodni, które zostały 
zakwalifikowane do prowadzenia szczepień. 
Trzy z nich: Kormed, Medheart i Centrum 
Medyczne Medkam przesłały redakcji in-
formacje podsumowujace dotychczasowy 
przebieg akcji.
Wynika z nich, że pierwsze partie szcze-
pionek (30 dawek na placówkę) dotarły do 
punktów 25 i 26 stycznia. 
W dwóch punktach szczepienia rozpoczęto 
więc 26 stycznia, a w jednym 27 stycznia.
W żadnej placówce nie ma już wolnych ter-
minów na szczepienie do końca marca br. 
Do tego czasu w każdej z placówek będzie 
zaszczepionych po około 300 pacjentów 
80+ i 70 +.  
System rejestracji terminów szczepień nie 
przewiduje możliwości umawiania pacjen-
tów na terminy po 31 marca tego roku. 
Jednak niektóre punkty zbierały deklaracje 
od wszystkich pacjentów zainteresowanych 
zaszczepieniem. Dla przykładu do bnińskie-
go Medheartu zgłosiło się 180 osób w wieku 
80+ i około 1500 osób 70+. 
Pacjenci, którzy nie otrzymali jeszcze  termi-
nu zabiegu, wpisani są na listę rezerwową 
lub oczekujących na termin. 
Jeśli osoba z wyznaczonym terminem nie 
stawi się na szczepienie lub nastąpią prze-
ciwwskazania do szczepienia zapraszane są 
osoby z listy rezerwowej. W chwili obecnej 
nie wiadomo, kiedy ruszy rejestracja na 
kwietniowe terminy.

Przedstawiciele placówek medycznych 
wyrażają zaniepokojenie wobec informacji 
o ograniczeniach w dostawach szczepionek. 
Z  drugiej strony deklarują, że są gotowi 
zwiększyć ilość zabiegów, gdy tylko zwięk-
szone zostaną  cotygodniowe dostawy.  

Seniorzy dobrze przygotowani
Należy podziękować wszystkim osobom zgła-
szającym się do nas w celu szczepienia, za 
odpowiedzialność w wykonywaniu poleceń 

personelu, przygotowanie i  punktualność 
– podsumowano w  jednej z przychodni. 
W drugim ośrodku potwierdzono tę opinię 
– Po pierwszym tygodniu szczepień musimy 
pochwalić naszych seniorów. Byli dobrze przy-
gotowani do szczepienia i przede wszystkim 
zorganizowani. Wcześniej zapoznali się ze 
wszystkimi materiałami na stronach rządo-
wych i na stronie przychodni. Do placówki przy-
chodzili na z góry umówioną godzinę (tak aby 
nie tworzyć niepotrzebnego tłoku). Większość 
miała już ze sobą ankietę (oczywiście nasz 
personel służył pomocą w jej wypełnieniu na 
miejscu). Wyznaczony koordynator szczepień 
nadzorował ruch pacjentów, tak aby zachować 
wszystkie wymogi sanitarne i  te wynikające 
z procesu szczepienia oraz aby każdy z pacjen-
tów czuł się komfortowo i bezpiecznie. 

Przypominamy jak przygotować się do 
szczepienia: 
- jeśli to możliwe osoby młodsze mogą 
pomóc w pobraniu i wypełnieniu kwestiona-
riusza wstępnego wywiadu przesiewowego. 
Formularz dostępny pod adresem: https://
www2.kornik.pl/Image/files/kwestio-
nariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem.
pdf (jest też dostępny w formie papierowej 
w każdej z wymienionych przychodni lub na 
stronach przychodni). 
- zaleca się by do szczepienia ubrać się tak by 
można było sprawnie odsłonić (najczęściej 

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

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

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

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

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

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

Pierwsi seniorzy zaszczepieni

lewe) ramię, 
- zaleca się  przygotowanie i zabranie do 
przychodni listy przyjmowanych leków, 
- warto zapoznać się z informacjami umiesz-
czanymi na stronach internetowych punk-
tów szczepień. 

Organizacją transportu dla osób, które 
posiadają aktualne orzeczenie o  nie-
pełnosprawności w  stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 
z  w/w  schorzeniami lub mających trud-
ności z  dostępem do punktu szczepień 
(np. osoby starsze bez możliwości samo-
dzielnego dojazdu do punktu szczepień) 
zajmuje się Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Kórniku –  Agnieszka Mie-
loch. Zapotrzebowanie na transport do 
punktu szczepień można zgłaszać na 
numer +48 790 775 410 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-15:00
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nr 3/2021 5 lutego 2021 r.10 11

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego na działce 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 
621 oraz na części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 453 w obrębie 
geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr VI/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na 
działce oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 621 oraz na części działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 453 w obrębie 
geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 
marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 
Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie 
www.kornik.pl w  dziale ,,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 1 marca 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 1 marca 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w  temacie maila wpisując: BŁAŻEJEW-
KO-1. 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 
papierowej lub elektronicznej w tym za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.
pl lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 marca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części 
obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie 
ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, 
gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 
r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik nr X/109/2019 z dnia 
26 czerwca 2019 r., zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu geo-
dezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, 
Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 
marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 
Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie 
www.kornik.pl w  dziale ,,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 25 lutego 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 25 lutego 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w  temacie maila wpisując: BNIN-1. Dla 
zarejestrowanych osób zostanie wygene-
rowany link do spotkania, który zostanie 
przesłany w e-mailu zwrotnym pół godzi-
ny 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 elektronicz-
nej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.kon-
sultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny 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 23 marca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PROCEDURA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych, 
Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego 
dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych 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 miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego/studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz 
podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów 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 podej-
mowanie 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 prze-
twarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu 
realizacji obowiązku prawnego wykonywa-
nego przez Administratora. W przypadku 
braku podania przez Państwa  niezbędnych 
danych, będzie to miało wpływ na dalsze 
procedowanie sprawy, włącznie z pozosta-
wieniem wniosku 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 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy 
Czereśniowej i Malinowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XLIX/668/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w ob-
rębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie 
ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 15 lutego 
2021 r. do 8 marca 2021 r. w  siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  
planu dostępny będzie w okresie wyło-
żenia 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 4 marca 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 4 marca 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: BORÓWIEC-1. 
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 elektronicz-
nej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.kon-
sultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny 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 23 marca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy 
Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, 
gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 
r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik nr L/696/2018 z dnia 
26 września 2018 r., zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy 
Świętego Mikołaja, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 marca 
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.kor-
nik.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 3 marca 2021 r. 
o  godzinie 16:00 za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 3 
marca 2021 r. na adres email: 
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: RADZEWO-1. 
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 elektronicz-
nej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.kon-
sultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny 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 23 marca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
terenu zlokalizowanego w  obrębie 
geodezyjnym Szczytniki, położonego 
na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 
U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XLVII/631/2018 z dnia 30 maja 2018 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części terenu zlokalizowanego w obrębie 
geodezyjnym Szczytniki, położonego na 
zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 15 lutego 2021 r. do 8 
marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostępny 
będzie w okresie wyłożenia również 
na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Ak-
tualności” w zakładce ,,projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 8 marca 
2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą 
środków porozumiewania się na od-
ległość (online), na platformie ZOOM. 
W dyskusji online będzie można wziąć 
udział po wcześniejszym zgłoszeniu do 
godz. 12:00 dnia 8 marca 2021 r. na ad-
res email: dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: SZCZYTNI-
KI-1. Dla zarejestrowanych osób zosta-
nie 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 projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: 
kornik@kornik.pl lub platforma kon-
sultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 marca 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefo-
niczne.
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Lutowe święto zakochanych stanowi 
doskonały pretekst, by przypomnieć 
kilka wspaniałych historii miłosnych.  
Pora zatem na niezwykłą wycieczkę 
wokół Poznania szlakiem romantycz-
nych uniesień, płomiennych romansów, 
a nawet… małżeńskich intryg i zbrodni.

W tym największy jest ambaras, żeby dwoje 
chciało naraz. W przypadku szwedzkiego 
oficera i szlachcianki z Pożegowa on chciał, 
ona – nie. Tragiczna historia zakończyła 
się w wodach jeziora Skrzynka w Wielko-
polskim Parku Narodowym, gdzie można 
dziś dostrzec zjawy obojga topielców. Zde-
cydowanie lepiej ułożyły się losy innej pol-
sko-szwedzkiej pary. Lars von Engeström 
przybył do Polski jako dyplomata w misji 
matrymonialnej, a później niespodziewanie 
pozostał, odnajdując w Rozalii Chłapow-
skiej miłość swojego życia. Szczęśliwym 
małżonkom zawdzięczamy pałac w  Jan-
kowicach – pierwszą w regionie budowlę 
w stylu klasycyzmu romantycznego.

Młodzieńcze porywy serca
Chłopak pochodził ze zubożałej szlachty 
z  Głuszyny. Wybranką jego serca była 
Adyna Turno. Ich miłość rozkwitła w pa-
łacu w Objezierzu. Ojciec dziewczyny był 
przeciwny, więc młodzieniec próbował 
ukochaną… uprowadzić. Plan udaremnio-
no, a niedoszły porywacz, czyli Paweł Ed-
mund Strzelecki, rozpoczął barwną karierę 
podróżnika. W czasie swych egzotycznych 
wojaży korespondował z ukochaną, a  jej 
imieniem nazwał jedną z  gór w  dalekiej 
Australii. Nieudane porwanie miało miejsce 
w parku w Więckowicach. Nieopodal, nad 
Jeziorem Niepruszewskim, stoi tajemniczy 
krzyż upamiętniający samobójczą śmierć 
młodych zakochanych, którzy nie uzyskali 
zgody rodziców na ślub. Identycznie zakoń-
czyło się życie dwojga kochanków, którzy 
zasłynęli jako Romeo i Julia z Puszczy Zie-
lonki. Historię ich miłości opowiada tablica 
Szlaku Legend Puszczy Zielonki stojąca na 
uroczysku Maruszka. Wydawało się, że rów-
nież uczucie pilota Kazimierza Kosińskiego 
i Aleksandry Unrug z dworu w Mełpinie 
nie doczeka się szczęśliwego finału, ale 
ostatecznie młodzi dopięli swego, a ich losy 
przedstawia quest O Zakochanym lotniku 
i niejednym pomniku.

Na ślubnym kobiercu
Zdjęcia to idealna pamiątka ślubu. Jednym 
z  najczęściej wybieranych plenerów na 
sesję ślubną są urokliwe zakątki Arbore-
tum Kórnickiego. Stamtąd blisko do Lasu 
Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych 
Nadleśnictwa Babki, gdzie młodzi mogą 
wspólnie posadzić pamiątkowe drzewo. 
Młodą parę wypada uhonorować ślubnym 
prezentem. Pięknym przykładem takiego 
upominku jest... romantyczny zameczek na 

wyspie Jeziora Góreckiego, który Klaudyna 
i Bernard Potoccy otrzymali w darze od 
Tytusa Działyńskiego, brata panny młodej.

Miłość niejedno ma imię

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

Romantyczne legendy
Na szczycie Dziewiczej Góry stoi tablica 
Szlaku Legend Puszczy Zielonki, która 
opisuje miłość pięknej Anny i  rycerza za-
klętego w niedźwiedzia. W kolejnych trzech 
historiach pojawiają się duchy. Pierwszym 
z nich jest Czarna Księżniczka krążąca po 
parku w Szamotułach. Ta postać to Halszka 
Ostrogska więziona przez męża w baszcie 
zamkowej, stanowiącej część Muzeum 
Zamku Górków. W Kórniku straszy Biała 
Dama, czyli duch Teofili Działyńskiej, 
posądzanej w legendzie o liczne, skanda-
lizujące romanse: z księdzem, pastorem, 
a nawet ogrodnikiem. Obyczajowy skandal 
towarzyszył również Czarnej Damie, czyli 
Felicji Potockiej. O jej tragicznym romansie 
opowiada quest Pałac w Będlewie i historia 
z dreszczykiem. 

Różne oblicza miłości
Poszukując przykładów miłości altruistycz-
nej, warto zajrzeć do Muzeum imienia Ojca 
Mariana Żelazka w Chludowie, by poznać 
działalność jego patrona, misjonarza 
niosącego pomoc trędowatym w Indiach. 
Z  podobnej strony dał się poznać także 
Edmund Bojanowski, opiekun chorych na 
cholerę i  założyciel ochronek dla dzieci, 
którego pomnik-ławeczka stoi w Luboniu. 
O patriotyzmie i miłości do ojczyzny świad-
czą pomniki, ale również mniej oczywiste 
obiekty, na przykład mural powstańczy 
w Buku. Śladów rozmaitych uczuć można 
szukać na płótnach ze zbiorów Galerii Ma-
larstwa w Rogalinie takich jak „Uwodziciel-
ka (Czarodziejka Zeineb)”, „Spór małżeński 
Gryfiny z Leszkiem Czarnym” czy „Pokusa”. 
A gdzie wybrać się na romantyczny spacer? 
Idealną scenerię zapewni niezwykła Wyspa 
Miłości w parku w Jankowicach albo Zaką-
tek Zakochanych w Arboretum Kórnickim, 
który podobno był już miejscem niejednych 
zaręczyn.

Baszta Halszki w Szamotułach 
(fot. Archiwum Muzeum 
Zamku Górków w Szamotułach)

Krzyż nad Jeziorem Niepruszewskim 
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Dopiewo)

Romantyczny zameczek na wyspie 
Jeziora Góreckiego (fot. Archiwum 
Urzędu Miejskiego w Mosinie)

1 Wyspa Miłości w Jankowicach 
(fot. Adam Michta)

Obraz Jana Matejki 
Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem Czarnym 
(fot. domena publiczna)

W pierwszym tegorocznym numerze Kórni-
czanina opublikowaliśmy treść interpelacji 
poselskiej posła Franciszka Starczewskiego 
w  sprawie konieczności wprowadzenia  
zmian w prawie dotyczącym gospodarowa-
nia odpadami.
Interpelacja była m. in. owocem apelu jaki 
w listopadzie wystosowała do parlamenta-
rzystów Rada Miasta i Gminy Kórnik.
Radni Anna Maria Andrzejewska i Jerzy Wal-
czyk, współinicjatorzy apelu poinformowali 
Redakcję o odpowiedzi, jaką do Marszałek 
Sejmu w imieniu Ministra Klimatu i Środo-
wiska wystosował Sekretarz Stanu Jacek 
Ozdoba. 

Czytamy w niej miedzy innymi:
Minister Klimatu i Środowiska jest otwarty na 
wszelkie formy dialogu i przesłane postulaty 
dotyczące funkcjonowania rynku gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, zostaną 
poddane analizie w kierunku wykorzystania 
ich przy ewentualnych pracach legislacyjnych.
(...)
W roku 2019 Minister Klimatu i Środowiska 
zaproponował rozwiązania (w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw, Dz. U. poz. 1579 z późn. 
zm.). mające na celu ograniczenie wzrostu 
cen za przetwarzanie odpadów komunalnych 
oraz zapewnienie dodatkowych możliwości 
w  zakresie ich zagospodarowania tj.: znie-
sienie konieczności przekazywania odpadów 
komunalnych do instalacji w ramach regionu, 
co powinno podnieść konkurencyjność i wy-
eliminować praktyki monopolistyczne, w tym 
ograniczenie ryzyka dokonywania zmowy 
cenowej, możliwość stosowania przez gminy 
łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki 
opłat, zwalnianie w części z opłat za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
właścicieli nieruchomości posiadających 
przydomowe kompostowniki i  zagospoda-
rowujących w nich bioodpady, zwiększenie 
zachęty do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w szczególności przez urealnie-
nie różnicy między stawką opłaty za odbieranie 
odpadów zebranych selektywnie i stawką opła-
ty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego 
zbierania odpadów nie jest realizowany (osoby 
segregujące będą płacić co najmniej dwa razy 
mniej). Ponadto informuję że w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska kontynuowane są prace 
nad zapowiadanym Programem „Czystość 
Plus” (tj. projektem zmian do ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach i innych 
ustaw). Zaproponowane w Programie zmiany 
mają na celu przede wszystkim ograniczenie 
wzrostu cen za gospodarowanie odpadami, 
a także przez zaostrzenie kar – przeciwdziała-
nie niewłaściwemu postępowaniu z odpada-
mi. Projekt zakłada m.in. zmianę wysokości 
minimalnej stawki opłaty dla nieruchomości 
niezamieszkałych, oraz sposobu ewentualnego 

wyłączania się właścicieli tych nieruchomości 
z systemu gminnego. Z Programu powinni sko-
rzystać zarówno mieszkańcy (właściciele nieru-
chomości), jednostki samorządu terytorialnego 
jak i przedsiębiorcy. Z uwagi na fakt,że część 
zmian należy wdrożyć w bieżącym roku rozwią-
zania z Programu są procedowane w ramach 
dwóch projektów ustaw, dzięki czemu możliwe 
będzie efektywniejsze ich uzgadnianie i szybsze 
wdrożenie. Pierwszy z projektów (projekt usta-
wy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw) został uchwalony na posiedzeniu 
Sejmu RP w dniu 17 grudnia br. Drugi projekt 
(bardziej kompleksowy) znajduje się na etapie 
prac rządowych (uzyskał wpis do wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 
pod numerem UD 163).
Ministerstwo Klimatu i  Środowiska pracuje 
również nad projektem ustawy o  zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw – UC43, który dotyczy systemu gospo-
darowania odpadami.
(...)
Ponadto, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
pracuje nad projektem ustawy wdrażającym 
zmiany w  systemie rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta (ROP) dla opakowań. 
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w  sprawie odpadów, 
która m.in. wprowadza nowe wymagania dla 
systemów ROP, producenci produktów, w tym 
w opakowaniach, będą mieli obowiązek finan-
sowania zbierania, transportu i przetwarzania 
odpadów powstałych z  ich produktów na 
poziomie wymaganym co najmniej do osią-
gnięcia celów w zakresie recyklingu. W związku 
z powyższym planowany jest wzrost poziomu 
finansowania działalności w zakresie gospoda-
rowania odpadami powstałymi z produktów, 
w tym z opakowań, przez producentów pro-
duktów objętych systemem ROP.
Jednym z celów ww. regulacji jest ograniczenie 
wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkań-
ców w ramach gminnych systemów gospoda-
rowania odpadami komunalnymi.
(...) Wstępnie przewidywaną datą wejścia odpo-
wiednich  zmian w życie jest 1 stycznia 2022 r.
Reasumując informuję, że obecnie toczą się 
prace ukierunkowane na ograniczenie wzrostu 
opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Te prace obejmują (oprócz opisanych 
powyżej Programu „Czystość Plus” i pakietu 
odpadowego) wdrożenie koncepcji gospodarki 
obiegu zamkniętego, co w efekcie powinno 
skutkować zmniejszeniem się ilości odpadów, 
w szczególności tych, które trudno jest prze-
tworzyć oraz zmianę zasad rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta (tzw. ROP), w efekcie 
których, planowany jest wzrost poziomu 
finansowania gospodarowania odpadami na 
poszczególnych etapach przez producentów 
produktów objętych systemem ROP.

Odpowiedź na interpelację

Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
informuje, że od dnia 01.02.2021 r. do 

dnia 10.02.2021 r. 
w skutek awarii sieci wodociągowej 

wyłączona z ruchu pozostaje 
ulica Okrężna w miejscowości Dachowa.

 

W związku z tym autobusy, które wykonują 
dowozy i odwozy dzieci do szkół podstawo-
wych w Szczodrzykowie i Robakowie będą 
zatrzymywały się w obrębie skrzyżowania ul. 
Poznańskiej i ulicy Klonowej w miejscowości 
Dachowa.

W styczniu rozstrzygnięto kierowane do 
organizacji pozarządowych konkursy ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych 
przez Miasto i Gminę Kórnik w roku 2021.
Wszystkie wnioski, a złożono ich aż 82, opie-
wały w sumie na kwotę 1 575 340 zł

W poszczególnych działach rozdysponowa-
no następujące kwoty:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej (43 wnioski złożone) - 724 580,00 zł.
2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego (21 wniosków 
złożonych) - 64 000,00 zł.
3. Wypoczynek dzieci i młodzieży (6 wnio-
sków złożonych) - 34 000,00 zł.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych (3 wnioski 
złożone) - 13 000,00 zł.
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
(4 wnioski złożone) - 24 400,00 zł.
6. Działalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych (3 wnioski złożone) - 30 000,00 zł.
7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie (1 wniosek złożony) 
- 2 000,00 zł.
8. Ratownictwo i ochrona ludności (1 wnio-
sek złożony) - 3 000,00 zł.

Szczegóły znaleźć można na stronie inter-
netowej: https://www2.kornik.pl/miasto/
aktualnosci/Wyniki_otwartego_konkursu_
ofert_na_wsparcie_realizacji_zadam_pu-
blicznych_Miasta_i_Gminy_w_roku_2021/

Konkursy 
rozstrzygnięte

◊  ŁG

Awaria!
Uwaga objazd! 
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Praca w Instytucie Dendrologii PAN wiąże się 
również z koniecznością pracy w terenie. Nie 
jest tajemnicą, że Instytut dysponuje potęż-
nym zapleczem badawczym w postaci arbo-
retum, Lasu Doświadczalnego „Zwierzyniec” 
czy powierzchni doświadczalnych zlokalizo-
wanych w najróżniejszych zakątkach Polski. 
Jednak w poszukiwaniu roślin rosnących 
w specyficznych warunkach, bądź gatunków 
owadów żerujących na konkretnej roślinie, 
często musimy szukać innych miejsc, gdzie 
można znaleźć interesujący nas obiekt. 
Dlatego ten artykuł chciałbym poświęcić 
pewnemu jakże urokliwemu miejscu, znaj-
dującemu się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Kórnika. Choć w  artykule skupię się na 
jego walorach przyrodniczych, miejsce to 
jest również wyborem wprost idealnym na 
spokojną przejażdżkę rowerem, do biegania 
czy po prostu na spacer. W dobie COVID-19 
kolejnym walorem jest fakt, iż rzadko na tej 
trasie mijamy innych ludzi. 
Wychodząc z  Kórnika ulicą Dworcową 
i skręcając w prawo w ulicę Polną, ukazuje 
się naszym oczom polna droga, która dla 
wielu może się wydawać zwykłą, mało 
atrakcyjną nitką biegnącą wśród pól. Jednak 
gdy przyjrzymy się jej uważniej, zauważymy 
jakieś „zwykłe drzewa”, których przecież 
wszędzie jest w  bród. Po co więc pisać 
o czymś tak mało istotnym? Chciałbym ją 
jednak przedstawić jako bramę do miejsca, 
które w  realiach naszego kraju i  Europy 
zachodniej staje się coraz większą rzad-
kością. W podróż do tego świata zaprasza 
nas stara czereśnia, która nie wydaje się 
niczym szczególnym. Jednak dla wielu 
gatunków zwierząt jest całym światem. 
Wiosną, podczas kwitnienia, jej biały welon 
przyciąga do siebie liczne gatunki owadów 
zapylających, latem owoce są pokarmem 
dla ptaków, owadów oraz drobnych ssaków, 
a pień całorocznie schronieniem dla licznych 
organizmów, które kryją się w jej wnętrzu. 
Gdy nasz wzrok skierujemy na pobocze, 
nasze oko może dostrzec niebieskie kwiaty 
cykorii podróżnik (Cichorium intybus). Ta 
lecznicza roślina, z której listki mogą nam 
posłużyć do sporządzenia sałatki, a korze-
nie do wytworzenia np. kawy zbożowej, 
utwierdza nas w przekonaniu, że wybranie 
właśnie tej drogi było bardzo dobrą decy-
zją. Po krótkim wstępie napisanym przez 
naturę, po naszej lewej stronie ukazuje się 
ściana z drzew i krzewów, która może się 
kojarzyć z półkami w supermarkecie. Jest 
to dość specyficzny sklep. Prócz artykułów 
spożywczych możemy znaleźć również leki 
bez recepty, trucizny czy rośliny magiczne, 
które niegdyś pozwalały przejść duszy zmar-
łego na „drugą stronę”.
Rośliną, którą możemy zobaczyć (a  także 
i „usłyszeć”) podczas całej naszej wycieczki 

jest głóg (Crataegus sp.). Gdy opadną już 
liście, z daleka widać jego małe czerwone 
owoce. Są one pożywieniem dla licznych ko-
sów i drozdów. Właśnie te ptaki powodują, 
że krzew ten „słyszalny” jest z daleka. Dzieła 
dopełniają liczne stada wróbli, które swoim 
ćwierkaniem zdradzają nam, gdzie rośnie 
ta roślina. Wiosną zaś jego gałęzie obsiane 
białymi kwiatami są miejscem, gdzie zlatują 
się liczne owady. Gdy podejdziemy bliżej, 
możemy usłyszeć szelest ich skrzydeł. Głóg 
ma również właściwości uspokajające. Dzia-
łają tak nie tylko przyjemne dźwięki, które 
wydają jego „goście”. Zarówno kwiaty, jak 
i owoce podane w postaci naparu lub nalew-
ki stosuje się przy nadciśnieniu, nerwicach, 
bezsenności oraz jako środek uspokajający. 
Dojrzałe owoce, podobnie jak rosnącej obok 
dzikiej róży (Rosa canina), nadają się na 
dżemy i wina. Właśnie dzika róża może być 
stosowana jako świetne źródło witaminy C. 
Zawiera ona około dziesięć razy więcej tego 
związku niż czarna porzeczka. Niegdyś była 
stosowana do leczenia wścieklizny. Stąd jej 
angielska nazwa dog-rose (psia róża). 
Między czerwonymi owocami róży i głogu 
nasze oczy dostrzec mogą drobne czarne 
kuleczki ligustru pospolitego (Ligustrum vul-
gare). Jest to roślina bardzo często sadzona 
przy domach w formie żywopłotów. Niegdyś 
stosowana była przy leczeniu chorób jamy 
ustnej i gardła. Wykorzystywano ją również 
do produkcji barwników w kolorach: żół-
tym, niebieskawozielonym, purpurowym, 
zielonym oraz czarnym. Roślinę tę możemy 

wykorzystać również jako biologiczny filtr 
powietrza. Jej liście mają zdolność wychwy-
tywania związków dwutlenku siarki. Idąc 
dalej mijamy niepozorny krzew trzmieliny 
(Euonymus europaeus). Jej czerwono-różowe 
owoce i małe nasionka w pomarańczowych 
osnówkach w blasku słońca wyglądają bar-
dzo apetycznie. Jednak biada temu, kto skusi 
się zjeść ten zakazany owoc. Spożycie wiąże 
się z dreszczami, zaburzeniami w pracy ser-
ca, paraliżem, a nawet śmiercią. Z trzmieliny 
można wytwarzać gutaperkę, stosowaną 
jako wypełniacz w leczeniu kanałowym zę-
bów. Można więc powiedzieć, że roślina ta, 
choć piękna w wyglądzie, została stworzona, 
aby kojarzyć się z bólem. 
Po przejściu połowy trasy warto zrobić 
sobie krótki odpoczynek przy kasztanow-
cu (Aesculus hippocastanum). Ta roślina 
również ma wiele zastosowań. Od paszy 
dla zwierząt, poprzez źródło skrobi, klej do 
papieru czy budulec do zabawek dla dzieci 
(np. ludziki z kasztanów), po lek na żylaki, 
maści na różnego rodzaju bóle itp. Jednak 
aby opisać wszystkie zastosowania drzew 
rosnących wzdłuż tego małego fragmentu 
drogi, artykuł musiałby zajmować cały nu-
mer „Kórniczanina”. Drzewo to jest dobrym 
sygnałem, aby przejść z „supermarketu” do 
świata magii i wierzeń ludowych. Przecież 
to właśnie mały brązowy kasztan noszony 
w kieszeni miał przynosić szczęście, chronić 
przed szkodliwym promieniowaniem i zapo-
biegać artretyzmowi. Kwiaty tego drzewa 
stosowano jako afrodyzjaki. 

Urokliwy spacer do Runowa Podczas odpoczynku pod tym drzewem 
naszym oczom ukazują się wielkie modrze-
wie (Larix sp.). Podobno nazwano je tak na 
znak ich mądrości. Jako jedno z nielicznych 
drzew iglastych, chcąc spokojnie „przespać” 
zimę, zrzuca swoje igły, aby te nie marzły 
zimą. Drzewa te mają dwojaką naturę. 
Wierzono, że właśnie w  nich mieszkają 
dusze ludzi, którzy zmarli w nienaturalny 
sposób, a te zostały potępione przez Boga. 
Dowodem tego miał być skrzypiący dźwięk 
wydawany przez to drzewo podczas je-
siennych wiatrów i  trzaski, z  jakimi łamią 
się jego gałęzie. Z drugiej strony gałązki 
modrzewiowe zabrane do domów miały 
zapewniać mieszkańcom młodość i urodę. 
Przystrojenie domu weselnego miało dawać 
młodej parze szczęście na nowej drodze 
życia oraz zapewniać trwałość ich związku.
Po krótkim odpoczynku możemy ruszać 
dalej. Już po chwili naszym oczom ukazuje 
się „tunel” utworzony przez topole (Populus 
sp.). Jesienią ich żółte, opadłe liście tworzą 
na drodze złoty dywan. Jako że najliczniej 
rosną przed samym Runowem, wędrówka 
może się kojarzyć z wyprawą po mityczne 
złote runo. Z topolą osiką wiążą się również 
ludowe wierzenia. Jako że jej listki trzęsą 
się na wietrze, mówiono, że właśnie na niej 
lubi przesiadywać diabeł. Dlatego drzewo 
to trzęsło się ze strachu przed siłą nieczystą. 
Kołków z jej drewna używano do zabijania 
czarownic i  wampirów. Powalona przez 
wiatr, zapowiadała śmierć. W zależności od 
wieku drzewa – młoda zabierała ze sobą 
dziecko, stara – człowieka dorosłego. Aby 
mieć pewność, że zmarły nie zabierze ze 
sobą nikogo na tamten świat, właśnie jej 
drewnem zabijano wieko trumny. Choć te 
drzewa mogą kojarzyć się źle, warto na chwi-
lę zatrzymać się między nimi. Szczególnie we 
wietrzne dni, gdy po polach hula wiatr, dają 
one naturalną osłonę przed jego zimnymi 
podmuchami. Gdy sypie śnieg lub gdy wiatr 
zawiewa z pola tumany kurzu, między drze-
wami jest spokojniej i przyjemniej. W tym 
momencie możemy zdać sobie sprawę, że 
wszystkie drzewa i krzewy rosnące wzdłuż 
tej drogi pełnią nie tylko funkcje estetycz-
ne, lecz również zapobiegają zamieciom, 
dają cień, owoce, nektar czy schronienie 
dla zwierząt. Są naturalną oazą, ostoją 
bioróżnorodności wśród coraz częstszych 
monokultur rolnych i  jednogatunkowych 
nasadzeń przydrożnych wykonanych ręką 
człowieka. 
Mijając ten naturalny tunel wychodzimy na 
drogę asfaltową prowadzącą do „centrum” 
Runowa. Skończyła się nasza wyprawa, 
kończy się ten artykuł. Jednak nie jest to 
opis wszystkich gatunków rosnących wzdłuż 
omawianej drogi. Ze swojej strony mogę 
zagwarantować, że każdy spacer odkryje 
przed nami kolejny ciekawy okaz, który 
chętnie opowie nam swoją interesującą 
historię, gdy tylko znajdziemy chwilę, żeby 
jej wysłuchać. 

◊ Dawid Adamczyk
Instytut Dendrologii PAN

Drzewo Franciszka opiera się na mocnych 
korzeniach – tradycji związanej z  pełną 
troski o ojczystą przyrodę postawą Włady-
sława Zamoyskiego i jego franciszkańskich 
inspiracjach duchowych. Jednocześnie 
realizowany przez Fundację Zakłady Kór-
nickie program ekologiczny przemawia 
do odbiorców za pomocą nowoczesnych 
narzędzi komunikacyjnych. Do konkursu, 
magazynu i konferencji regionalnych do-
łączył właśnie portal drzewofranciszka.pl, 
który ruszył z końcem grudnia 2020 roku. 
Z redaktorem naczelnym portalu, Andrze-
jem Stachurą, rozmawia Danuta Podolak.

DP: Czy poszczególne elementy Progra-
mu Drzewo Franciszka są wobec siebie 
komplementarne, jakie miejsce wśród 
nich zajmuje portal? Jakie najważniejsze 
zadania przed nim stoją?
AS: Elementy Programu Drzewo Franciszka 
rzeczywiście wydają się wzajemnie wspie-
rać i uzupełniać. Ich komplementarność, 
o której Pani wspomniała, wyraża się nie 
tylko w formie, ale przede wszystkim w ad-
resatach, do których każdy z nich dociera. 
Do dzieci i młodzieży szkół podstawowych 
docieramy poprzez ogólnopolski konkurs, 
do uczniów szkół średnich – przez hasłowe 
wpisy na portalach społecznościowych, 
treści publikowane na portalu w  formie 
artykułów, pisane przez samych studen-
tów, trafiają do społeczności akademickiej. 
Magazyn Drzewo Franciszka i filmy adreso-
wane są natomiast do osób, które szukają 
bardziej rozbudowanej treści do przemy-
ślenia. Z kolei konferencje, planowane na 
wiosnę, kierujemy do samorządowców 
w całym kraju. Sam portal dzięki swoim 
możliwościom spaja wszelkie pozostałe 
działania Programu – to swoiste centrum 
informacyjne, także o  innych przedsię-
wzięciach.

DP: Do kogo skierowany jest portal?
AS: Sam portal właściwie kierowany jest do 
każdego, komu bliskie są sprawy ekologii, 
szczególnie w kontekście kultury łacińskiej, 
choć oczywiście nie tylko.

DP: Jakiego rodzaju treści będzie można 
na nim znaleźć? Które z nich zapowiadają 
się najatrakcyjniej? 
AS: Portal ma zaledwie jeden miesiąc i wiele 
może się zmienić. Obecnie mamy artykuły 
i filmy z dziedziny ekologii, ciekawostki eko-
-chrześcijańskie, przykłady dobrych praktyk 
samorządowych. Można też pobrać Maga-
zyn w wersji pdf, znaleźć opisy polecanej 
literatury, a  także konkretne informacje 
dotyczące innych elementów Programu.

DP: Zarówno Drzewo Franciszka, jak i inne 
projekty Fundacji Zakłady Kórnickie, mają 
szczęście do ludzi, dla których powierzone 
zadania związane są z ich życiowymi pa-
sjami i pragnieniem działania misyjnego 
w obszarach istotnych społecznie – czy tak 
jest i w przypadku redaktora naczelnego 
nowego portalu? 
AS: Rzeczywiście, zaczynając pracę w Fun-
dacji i  poznając ludzi, którzy tu pracują, 
zorientowałem się, że dobry duch wielkie-
go człowieka, jakim był hrabia Zamoyski, 
bardzo starannie dobrał osoby, naprawdę 
nietuzinkowe, które kontynuują jego dzieło. 
Sam mam wiele pasji, ale tu niezwykłe jest 
co innego – czytając historię postaci, jakimi 
byli czy hrabia Zamoyski, Jadwiga Zamoyska 
czy wcześniej – Tytus Działyński, poznając 
ich niezwykłą determinację i poświęcenie 
własnych dóbr dla swoich rodaków, zupeł-
nie niespotykane w dzisiejszych czasach, 
odczuwa się jakąś nieopisaną potrzebę rze-
telnej, ciężkiej czasem pracy, aby sprostać 
choć małą cegiełką spuściźnie tak wielkiego 
dziedzictwa. To się po prostu czuje. 

DP: Dlaczego czytelnicy „Kórniczanina” 
powinni zaglądać na drzewofranciszka.pl?
AS: Po pierwsze ten portal jest bardzo żywy, 
w każdym tygodniu przybywa kolejnych kil-
ka artykułów, a co wtorek –  film. Po drugie 
– portal, a przede wszystkim Program, znany 
już przecież na całą Polskę, jest dzieckiem 
Kórnika, to tu się narodził i  chcemy, aby 
mieszkańcy Kórnika, czytelnicy „Kórnicza-
nina”, mogli być dumni z projektu, który 
tak się rozwija.

DP: Dziękuję za rozmowę.

Portal – Forum Drzewo Franciszka współ-
finansowany jest przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków Progra-
mu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 
lata 2013-2030 oraz ze środków własnych 
Fundacji Zakłady Kórnickie.

Forum Drzewo Franciszka
- z tradycją w nowoczesność

◊  Rozmawiała Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Dnia 13 stycznia, w wieku 21 lat  
zmarł niespodziewanie mieszkaniec 
Kórnika  Stanisław Kowalski,  
Wódz 6 Poznańskiej Gromady Zuchów 
„Wilczęta”. 

I.
Zamarłem z przerażenia! Światło dnia nie 
pomaga oddalić obaw. W uszach huczy głos 
tysięcy żołnierzy Batu-Chana. Korytarz leśny 
niesie go w  każdy zakątek – «U-ha, u-ha, 
u-ha». – Jest nas garstka, ale nasi są gotowi 
do walki, pragną bronić kraju. Przed nami 
mongolska horda. Nie widzą nas, przy-
czajonych w  krzakach. Serce bije, niczym 
bęben wojenny – «du duum duduum». Tak! 
Już  idą w kierunku polany! Nie wiedzą, że 
są w pułapce. Dajemy znak. Jak dobrze, że 
sojuszniczą armią dowodzi wielki wódz. 
Na czele swojej gromady rusza z bojowym 
okrzykiem! Do boju! Jego serce pełne nadziei 
zagrzewa dzielne Wilczęta do walki. Nie 
trzeba ich prosić. Razem ze swoim wodzem 
dzielnie stają w szrankach. «Trutu – tuuu!» 
Wódz przegrupowuje żołnierzy. Ostatni 
atak. Już na trawie rozległej polany leżą 
poturbowani wrogowie ojczyzny.

To nie rozdział książki przygodowej, 
ale opowieść o  Stanisławie. Jeszcze go 
widzę, panowie, co to był za człowiek – tak 
o swoim dziadku śpiewał jego ojciec. Dziś 
ja tak mówię o moim przyjacielu. O Sta-
nisławie Michale Marii Kowalskim. Był 
wodzem gromady zuchów, a przytoczona 
przeze mnie historia opowiada o jednej 
z przygód, którą przeżyli. Uczył tego, co 
najlepsze i… bawił się z nimi. Po prostu się 
z nimi bawił! To nasza – zuchmistrzów – 
metoda na wychowanie, ale w co i jak się 
bawić? Śmiem twierdzić, że nikt tego nie 
potrafił tak, jak on.  Nie musiał się wysilać. 
Umiał bawić się jak chłopiec i  zuchy go 
naśladowały. Zapalał ich, a oni poznawali 
świat inny od komputera. Wpajał ducha 
rycerskiego, na jego zbiórkach postacie 
i zdarzenia ożywały, chłopcy z wypiekami 
na twarzy poznawali tajniki historii. Jego 
pasji wielu chłopców zawdzięcza dzie-
ciństwo. Uchronił je przed marazmem 
i brakiem ruchu.

II.
Ale do rzeczy! Przecież piszę do Was, by 
wyjawić Wam sekret: Stanisław Michał 
Maria Kowalski to był prawdziwy rycerz, 
rycerz herbu Korab! Nie wierzycie? Zaraz 
wam to wyłuszczę:
Primo, rycerz musi komuś służyć, tak i on 
służył – swym życiem Jedynemu Bogu. 
Miłował Go, dbał o dobrą z Nim relację. 
Od młodego wieku przystępował do sa-
kramentów. 
Secundo, Stanisław był człekiem uczci-
wym i poczciwym. Myślisz, że zależało mu 

na tym, by komuś na złość zrobić? Starał 
się mówić o  ludziach prawdę i  nieraz 
przedłużał, żeby być dokładnym.
Tertio, był prawy, niektórzy mówili, że do 
przesady. Wyznawał niezłomnie zasadę, 
że prawa trzeba przestrzegać.
Quarto, brzydził się kłamstwem, kochał 
prawdę i  szukał prawdy. Za swój obo-
wiązek uważał jej obronę. A  że prawda 
jest często niepopularna, zdarzało mu 
się bronić jej samotnie. Nie zawsze miał 
rację, ale nie myli się tylko ten, któremu 
prawda jest obojętna. 
Quinto, był radykalny. Dobro wspierał, 
tępił zło. A  choć doskonały nie był, to 
walczył nawet z małym grzechem. Wiem 
o  tym z  naszych wspólnych rozmów 
i dyskusji. 
Sexto, jak na rycerza przystało, stawał 
w obronie słusznej sprawy: 
– Bronił Boga, wiary i  Kościoła – Jego 
Imienia, bo jest święte, Jego chwały, bo Go 
miłował i wiernie Mu służył. Przyznawanie 
się do wiary nieraz stygmatyzuje, mimo 
to Stanisław odważnie wyciągał O naśla-
dowaniu Chrystusa, stawał w  pierwszej 
ławce, na głos się modlił. Zgodnie ze 
słowami św. Piotra: Pana zaś Chrystusa 
miejcie w  sercach za Świętego i  bądźcie 
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, 
kto domaga się od was uzasadnienia tej 
nadziei, która w was jest (1 P 3,15). Walczył 
o dusze dla nieba, pogłębiał swoją wiedzę 
i wdawał się w dyskusje. 
– Bronił ojczyzny: dbał o jej dobre imię, 
przejmował się jej losem, rozmawiał dużo 
o niej. Miał swoje poglądy polityczne i gło-
sił je otwarcie. Był znakiem, że ojczyzna 
jest ważna. 
– Bronił od zapomnienia to, co prze-
minęło. Historia przenikała jego życie, 
a  on dzielił się nią z  nami. Pisał, czytał, 
propagował. Popularyzował stare pieśni. 
Marzyła mu się trasa po zamkach krzy-

żackich, a raz dopiął swego i całą drużynę 
zabrał tropem Konfederacji Barskiej, 
której był wielkim orędownikiem. 
– Nie sposób nie wspomnieć, że bronił 
ziemi – swojej ziemi rodzinnej. Był bardzo 
przywiązany do rodziny. Lubił opowiadać 
o niej, interesował się nią i wiedział dużo. 
Wiem, że Kórnik jest podzielony w spra-
wie promenady. Nie tu oceniać racji. 
Ważne dla niego były sprawiedliwość 
i pamięć. Wiedział, że jego działanie jest 
niepopularne i  że nie będzie miał łatwo, 
ale nie dbał o to. Był wierny.
Septimo, żył pięknem i sztuką. Otrzymał 
dar lektorski i aktorski, a jego głowa pełna 
była pomysłów. Ten jego talent odkryłem 
na jednym z obozów harcerskich. Kiedy 
zasiedliśmy z kolegą do plecenia hamaka, 
Stanisław nagle zaczął nam głośno czytać. 
Po chwili powiedzieliśmy: To ty nie pracuj! 
Tylko nam czytaj. Kiedy indziej wcielił się 
w postać Mistrza Krystiana, który opowia-
da Historię o  Persewalu. Potem zafascy-
nował nas Pieśnią o Rolandzie i podczas 
wędrówek czytaliśmy ją sobie wszyscy 
na głos. Zachwycaliśmy się jej pięknem. 
A on interpretował i modulował głos na 
swój charakterystyczny sposób. Nigdy nie 
zapomnę, jaka to przyjemność pracować 
w towarzystwie książki czytanej na głos 
przez Stacha. Wreszcie sam tworzył, na 
przykład sztukę o dziurze w płocie mię-
dzy wrogimi liceami św. Marii Magdaleny 
a Ósemką. A swoje zainteresowania umiał 
przelać na innych. 

III.
Odnoszę wrażenie, że był bardzo szczę-
śliwy tu, na ziemi. Cieszył się życiem 
– z dwóch powodów. Po pierwsze, miał 
w  miarę czyste sumienie; w  wierze od-
najdywał swój sens życia, żył więc wiarą 
i  wiedział, że Bóg obiecuje mu niebo; 
starał się być cały czas gotowy, a  więc 
nie musiał się bać śmierci; posilał się 
sakramentami i żył w sposób prawy. Po 
drugie, kochał i lubił to, co robi; nie dążył 
za tym, co inni uważali, że powinien robić; 
nie koncentrował się na karierze, czy 
posiadaniu – omijał go cały stres. On żył 
pasjami i głowa jego pełna była nowych 
projektów, które chciał realizować.

Dokonał żywota i podążył na sąd przed 
tron Tego, któremu służył. Niech w nas 
zostanie pamięć o  Rycerzu Stanisławie 
z  Kórnika, niech piszą o  nim poematy 
i śpiewają o nim pieśni. Bo warto go na-
śladować. Jak rycerz, nie odszedł bez po-
wodu, a jego śmierć będzie służyć wielu.

Stanisław Kowalski in memoriam

◊  Adam Barszczewski

◊  Opiekun EuroPasji
Barbara Rozmiarek

Z głębokim żalem  przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 
długoletniego pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
Skarbnika Miasta i Gminy Kórnik 
w latach 1990-1999

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy 
szczerego współczucia

śp. Barbary 
Matuszewskiej

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

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wia-
domość o śmierci

długoletniego pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy 
szczerego współczucia

śp. 
     Teresy Dezor

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

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wia-
domość o śmierci

długoletniego pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy Kórni

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy 
szczerego współczucia

śp. 
  Romana Jurka

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

Z głębokim żalem i smutkiem 
 przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej koleżanki

pracującej w latach 1973 - 2000  
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Na zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci, jako osoba skromna i pra-
cowita. Rodzinie zmarłej składamy 
wyrazy szczerego współczucia.
Żegnamy Cię Basiu

śp. Basi 
Matuszewskiej

Koleżanki i koledzy

                 
Annie i Jackowi Kowalskim 
składamy wyrazy  
naszego współczucia 
z powodu odejścia do Pana 

śp. Stanisława
Kowalskiego

Stowarzyszenie 
Teatralne  
Legion

                  „Śmierć przychodzi cicho.  
Niezapowiedziana, nieproszona.  

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej 
chwili, jest zawsze gościem  

nie na czas...”
Koleżance  Wioletcie Wójkiewicz  
wyrazy głębokiego współczucia i sło-
wa wsparcia w  trudnych chwilach 
po śmierci 

składają

Mamy

Dyrektor i cała Społeczność  
Przedszkola nr 2  
„Cztery Pory Roku”  
w Kórniku- Bninie

Uczymy dzieci i  młodzież dla życia, nie 
dla szkoły. Co za tym idzie, od naszych 
absolwentów mamy prawo oczekiwać nie 
tylko jak najlepszych wyników w nauce, 
lecz również - a może przede wszystkim 
- dojrzałości u  progu dorosłego życia. 
Dojrzałość ta to między innymi bycie 
świadomym swych praw obywatelem, 
zorientowanym w realiach otaczającego 
świata, otwartym na jego różnorodność 
i tolerancyjnym (przy jednoczesnym przy-
wiązaniu do własnych korzeni). Warto 
zatem kreować warunki, w których młodzi 
ludzie mogą rozbudzić swoje zaintereso-
wania związane z krajem ojczystym oraz 
innymi kulturami, językami, obyczajami 
i religiami. A jeśli przy okazji można po-
zwolić im doskonalić komunikację w języ-
ku obcym - korzyści wydają się oczywiste.

W bieżącym roku szkolnym grupa uczen-
nic klas 7 Szkoły Podstawowej nr 1 
w  Kórniku - Maja, Natalia, Martyna, 
Maja, Sandra i Noemi - zapoczątkowała 

istnienie grupy EuroPasja. Od września 
pogłębiamy wspólnie wiedzę o  krajach 
Starego Kontynentu na spotkaniach 
warsztatowych online, a  także dzielimy 
się tą wiedzą ze społecznością szkolną 

za pomocą strony internetowej i gazetki. 
Planujemy spotkania z  podróżnikami 
oraz politykami, którzy pomogą nam 
zgłębić realia funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej i miejsce Polski w tejże. Ponadto 
nawiązujemy kontakty z uczniami euro-

pejskich szkół (np. z Hiszpanii, Norwegii) 
i doświadczamy za sprawą wymienianej 
korespondencji nie tylko przyrostu umie-
jętności językowych, lecz także spotkania 
z odmiennością kulturową (co nierzadko 
powoduje nasze zdumienie i uśmiech, ale 
jest też pouczające).

Wydaje się, że w obecnym czasie, kiedy 
mobilność nas wszystkich jest tak ogra-
niczona przez pandemię, działania klubu 
EuroPasja mogą stać się dla jego uczest-
ników oraz całej społeczności szkolnej 
„Jedynki” wspomnianym w tytule oknem 
na świat, wirtualną podróżą do krajów, 
do których być może za jakiś czas się 
wybierzemy. A  wtedy, z  naszą wiedzą 
i kontaktami, będziemy super-turystami.

Szkolny Klub „EuroPasja“
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Policjanci Komisariatu Policji w Kórniku 
zachęcają do wzięcia udziału w konkur-
sie plastyczno-filmowym na zilustrowa-
nie Dekalogu Reguł Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą 
„Śnieżny Dekalog”.

 Konkurs adresowany jest do dzieci 
i  młodzieży. Organizatorem konkursu 
jest Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie 
Instruktorów i  Trenerów Narciarstwa 
Polskiego Związku Narciarskiego, Pol-

ski Związek Narciarski, Stowarzyszenie 
Instruktorów i  Trenerów Snowboardu 
oraz Fundacja PZU. W konkursie mogą 
wziąć udział prace wykonane indywidu-
alnie lub zespołowo (max. do 3 osób) 
w dwóch kategoriach wiekowych:
a. kategoria I – wiek 5-10 lat,  
b. kategoria II – wiek 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w  konkursie 
jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy 
konkursowej – rysunek, plakat lub spot 
filmowy oraz przesłanie jej na adres 

Biura Prewencji 
Komendy Głównej Policji 
ul. Puławska 148/150, 
02-624 Warszawa 

wraz z  wypełnioną kartą zgłoszenia 
podpisaną przez opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 
marca 2021 r. Zapraszamy do udziału. 
Na laureatów czekają atrakcyjne na-
grody.

Konkurs Śnieżny Dekalog

21 i 22 stycznia zawsze obchodzimy w przed-
szkolu bardzo ważne święta – Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. Mało kto wie, że to święto 
przywędrowało do nas ze Stanów Zjedno-
czonych. W  Polsce pomysł obchodzenia 
Święta Babci pojawił się w tygodniku „Kobie-
ta i Życie” w 1964 r. W 1981 r. ustanowiono 
również Dzień Dziadka. To babcia i dziadek 
są dla swoich wnuków trochę rodzicami, 
trochę nauczycielami, a trochę najlepszymi 
przyjaciółmi. 
W tym roku z uwagi na pandemię koronowi-
rusa obchodziliśmy ten dzień trochę inaczej 
niż w latach poprzednich. Do przedszkola 
nie można było zaprosić gości, więc dzieci 
nie miały okazji złożyć dziadkom życzeń 
osobiście. Dlatego zrodził się pomysł spo-
tkania offline. Panie wychowawczynie na-
grały filmiki z krótkimi występami wnuków 
z  podziękowaniem dla wszystkich babć 
i dziadków za troskę, opiekę, przekazaną 
wiedzę oraz miłość, a następnie udostępniły 
je do obejrzenia.
W  grupie Śnieżynki przedszkolaki cały 
tydzień rozmawiały na temat swoich dziad-
ków, wymieniały ich imiona oraz wypowia-
dały się o sposobach wspólnego spędzania 

wolnego czasu. Podczas występu, odświęt-
nie ubrane, zaprezentowały piosenki „Dla 
Babci i Dziadka” i  „Moja Babcia” oraz wy-
recytowały wiersz „Dwa Słowa”. Wykonały 
również przepiękne kalendarze dla swoich 
babć i dziadków. 
Podobnie pozostałe grupy: Listeczki, Kwiat-
ki, Słoneczka, Jagódki, Promyczki, Motylki 
poprzez wiersze i  piosenki przekazały, 
jak bardzo kochają swoich dziadków. We 
wszystkich grupach dzieci samodzielnie 
wykonały dla nich prezenty.
Trochę brakowało w przedszkolu fizycznej 
obecności tych miłych gości, którzy zawsze 
doceniają występy swoich wnuków i szcze-
rze za nie dziękują. Lubimy z nimi rozmawiać 
i ich zapraszać. 
Z  okazji Dnia Babci i  Dziadka życzymy 
wszystkim zdrowia oraz samych radosnych 
chwil spędzanych w gronie swoich wnu-
cząt. A po poznańsku „Ryczka, hyćka, pyra, 
papcie niech nam żyją wszystkie Babcie! 
Mni minusów, wincy plusów oraz bejmów 
wuchte z ZUS-u.”

Wychowanie dobrych patriotów jest procesem 
długotrwałym, który powinien zaczynać się już 
w wieku przedszkolnym. Od tego, jaki obraz 
ojczyzny ukształtuje się w dziecku, zależeć bę-
dzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome 
swojej tożsamości regionalnej i narodowej.

W ramach rozwijania kompetencji obywa-
telskich w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory 
Roku” w Kórniku-Bninie nasze najmłodsze 
przedszkolaki w grudniu 2020 r. uczestniczy-
ły w V edycji ogólnopolskiej akcji tworzenia 
kartek świątecznych dla kombatantów pt. 
,,Serce za odwagę”.
Akcja polegała na przygotowaniu kartek 
świątecznych z życzeniami i wysłaniu ich do 
kombatantów II wojny światowej, którym 
zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę.
W ten symboliczny sposób złożyliśmy 
podziękowania za wielką odwagę, jaką 
odznaczyli się bohaterowie w czasie wojny. 
Oddaliśmy hołd osobom, dzięki którym na 
co dzień, bez przeszkód, możemy się bawić, 
malować, śpiewać, tańczyć i poszerzać swoją 
wiedzę w wolnej Polsce. 
W styczniu 2021 r. grupa Listeczki z Przed-
szkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-
-Bninie otrzymała podziękowania za udział 
w tym wydarzeniu.

Dzień Babci i Dziadka 
w „Czterech Porach Roku“ 

„Serce 
za odwagę“

◊  Katarzyna Szmechel 
i Anna Kaczmarek ◊  Elżbieta Rzepczyńska

Szkolenie sportowe zawodników wymaga 
ciągłego przygotowania fizycznego. Wie-
dzą o  tym zawodnicy oraz szkoleniowcy 
z UKS Oaza Kórnik. W dniach od 10 do 17 
stycznia w Karpaczu realizowali oni szeroki 
program sportowy dla dzieci i młodzieży 
posiadających licencję Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego. Wśród wszyst-
kich 55 uczestników szkolenia, w  wieku 
od 7 do 18 lat, z kórnickiego klubu było 
18 zawodników. Oprócz nich pojawili się 
także zawodnicy z klubów: UKS Taekwondo 
Pleszew, KS Rapid Śrem, UKS Taekwondo Ja-
rocin oraz Kuk-Son Pawłowice. Tygodniowy 
plan zakładał realizację zajęć sportowych 
zarówno na profesjonalnej hali, która miała 
szerokie możliwości szkolenia, jak i na sali 
w  miejscu zakwaterowania. Odbyło się 
również wiele zajęć biegowych w terenie, 
w górskim klimacie i przy pięknym krajo-
brazie, gdzie uczestnicy bardzo szybko się 
zaaklimatyzowali. Dopełnieniem treningu 
było wejście na Strzechę Akademicką oraz 
do Świątyni Wang. Starsi zawodnicy po raz 
pierwszy skorzystali z suchego morsowania 
jako elementu odnowy biologicznej oraz ze 
SPA dostępnego w obiekcie hotelarskim, 
co przy zamkniętych basenach było dużą 
atrakcją dla zawodników. Treningi i zajęcia 
sportowe odbywały się w trzech grupach za-

awansowania, aby każdy ćwiczący miał kom-
fort treningu z zawodnikiem o podobnych 
umiejętnościach i warunkach fizycznych. 
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu tych ferii 
sportowych. Udało nam się zrealizować plan 
w 100%. Obóz szkoleniowy jest pierwszym 
etapem przygotowania zawodników do 
rozpoczętego sezonu sportowego 2021 – 
od lutego nasi zawodnicy będą startować 
w Pucharach Polski i Mistrzostwach Polski.
Dzięki profesjonalnemu sportowi młodzież 
miała wyjątkową okazję spędzić czas na 
wyjeździe w czasie ograniczeń związanych 
z pandemią, wśród kolegów i  koleżanek 

z różnych miast, którzy dzielą tę samą pasję 
– taekwondo olimpijskie.
Należy również podkreślić, że jesteśmy 
jedynym klubem sportowym, który podjął 
się realizacji szkolenia i wyjechał na ferie 
sportowe. Cieszymy się, że jesteśmy w sta-
nie zapewnić zawodnikom ciągłość trenin-
gów i poprawiać dzięki temu ich kondycję, 
odporność i zdrowie.
Od poniedziałku, 18 stycznia, wracamy do 
szkolenia klubowego. Zapraszamy dotych-
czasowych, jak i nowych zawodników.

Ferie sportowe z taekwondo

◊  ZM
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W  niedzielę 17 stycznia, zakończył się 
pobyt na zgrupowaniu sportowym 
w  Borowicach koło Karpacza młodych 
licencjonowanych zawodników UKS TKD 
Kórnik. W  trakcie minionego tygodnia 
trenowaliśmy i  sparowaliśmy razem 
z  zawodnikami z  klubów Spartan Ro-

kietnica, AZS AWF Wrocław, Taekwon-
do Zgorzelec, Gorwa Team, Pomorze 
Świnoujście.Oprócz treningów był też 
czas na zwiedzanie okolicy, nie zabrakło 
również kuligu oraz ogniska, a przede 
wszystkim śniegu.

Troje zawodników UKS TKD Kórnik 
powołanych do Kadry Narodowej 
PZTO
Miło nam poinformować, że Polski Zwią-
zek Taekwondo Olimpijskiego powołał 
do szkolenia w  ramach reprezentacji 
Juniorów i Młodzieży U21 PZTO w roku 
2021 trójkę zawodników naszego klubu:
Julię Szpak – junior
Tatianę Tomczak – junior
Łukasza Nowaka – młodzieżowiec

UKS TKD na zgrupowaniu

◊  UKS TKD Kórnik

W  II turnieju eliminacyjnym Mistrzostw 
Polski w  kategorii juniorek młodszych 
unihokeistki UKS Radzevia Radzewo zajęły 
2 miejsce. Zawody odbyły się 23 stycznia 
w Zbąszyniu. Dziewczęta dzielnie walczyły 
i grały w każdym meczu z maksymalnym 
zaangażowaniem. Tym razem dało nam to 
remis i zwycięstwo w dwóch pierwszych 
meczach. Na początek 3:3 z gospodarzami 
zawodów, a  następnie 4:2 z  Kębłowem. 
W decydującym o zwycięstwie spotkaniu 
z  Kramarzynami/Sicienkiem zabrakło 
trochę szczęścia i  sił. W  efekcie ponie-
śliśmy pierwszą porażkę w  tym sezonie 
(w ósmym meczu). Cieszymy się jednak, 
bo dzięki świetnej postawie w dwóch tur-
niejach jesteśmy w  półfinale Mistrzostw 
Polski!!! Awans wywalczyły: Zuzanna 
Banecka (kapitan), Roksana Bazanowska, 
Zofia Brylewska, Julia Marciniak, Wiktoria 
Przybylska, Monika Fiedorczyk, Amelia 
Konarska, Aleksandra Wróbel i Weronika 
Oźminkowska. Półfinał w marcu.

Unihokeistki w półfinale Mistrzostw Polski

◊  KN



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

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

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

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

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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

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

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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Ogłoszenia drobne 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:

 Stuertz Polska zatrudni monterów 
urządzeń mechanicznych. Miejsce 
pracy: hala w Dziećmierowie. Kon-
takt biuro@stuertz.pl, tel. +48 61 
649 20 02
 Rencista podejmie pracę chałupni-

czą. Tel. 791 629 856
 Zakład ogólnobudowlany z oko-

lic Kórnika przyjmie pracow-
nika. Głównie prace murarskie.  
Tel. 606 931 232, 514 080 116

 Sprzedam grzejnik płytowy z pod-
łączeniem V, wym. 100x60x10,5 cm. 
Tel. 609 666 689
 Kupię stare zegarki, pocztów-

ki, monety, srebro - sztućce, cu-
kiernice, książki i  inne starocie.  
Tel. 602 719 124
 Rower damski nowy sprzedam, 

koła 26. Tel. 513 697 520
 Wykończenia wnętrz: szpachlo-

wanie, malowanie, tynk-beton art, 
kładzenie płytek (format do 120 cm) 
prace murarskie. Tel. 661 455 915
 Sprzedam jaja wiejskie 0,80 gr.  

Tel. 534 222 103
 Naprawa pralki, zmywarki.  

Tel. 537 394 398

 Poszukujemy modeli do darmowe-
go strzyżenia i  trymowania brody. 
Usługa wykonywana przez ambit-
nego ucznia. Zapraszamy Studio 
Atelier, Kórnik, ul. Dworcowa 2a/1. 
Tel.  883 767 479
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723  882 617
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Po więcej informacji - kontakt 
tel. 505 006 319
 Sprzedam w pełni sprawną zmy-

warkę, klasa energetyczna A+, mo-
del AEG F5502PM0. Cena 200 zł.  
Tel. 602 689 548
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu w  Kórniku lub okolicy.  
Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany
 Usługi remontowe: malowa-

nie, szpachlowanie, tapetowanie, 
zabudowy, nida, montaż paneli.  
Tel. 504 501 703

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

cena 2000 zł oraz fotel z  funkcją 
relaks cena 500 zł. Tel. 602 214 931
 Wynajmę mieszkanie w Kórniku, 

ul. Staszica (parter, 3 pokoje – 56 m2, 
piwnica). Tel. 665 889 134
 Wydzierżawię magazyn 120 m2 

+ biura 40 m2 w Runowie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 61 8170 393
 Oddam w wynajem mieszkanie 

o pow. 55 m2 firmie wykonującej 
usługi lub obywatelom Ukrainy, 
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939 
 Sprzedam Opel Zafira 2013 rok, 

2.0, 7-osobowa, cena 31 500 zł.  
Tel. 606 576 661
 Usługi sprzątania biur, klatek 

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny!  
Tel. 508 795 439
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Sprzedam SAAB 95, 20T Auto-

mat, rok 2000, w  całości lub na 
części. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 791 629 856

 Firma sprzątająca nawiąże współ-
pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Sprzedam Renault Clio 2 na 
części. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 791 629 856
 Sprzedam silnik Lublin 2 2,4 Tur-

bo Diesel. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 791 629 856
 Sprzedam silnik i skrzynię biegów 

Fiat 126p. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 791 629 856
 Sprzedam piec centralne ogrze-

wanie z  dmuchawą na drewno 
i  węgiel. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 791 629 856
 Oddam w wynajem pokój w Kórni-

ku z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 501 645 939
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939
 Zapraszam do nowo otwartego 

salonu pielęgnacji psów „Chwila 
dla Pupila” ul. Reja 2 w  Kórniku.  
Tel. 669 481 020

praca




