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Informacje 
burmistrza

wych dopłat do komunikacji zbiorowej, ze 
względu na zmniejszone wpływy z biletów 
w 2020 roku spowodowane pandemią. 

Pomogą olusiowi

9 lutego burmistrz Przemysław Pacholski 
zorganizował spotkanie w sprawie pomo-
cy dla mieszkańca naszej gminy, Olusia 
– dziecka chorego na neuroblastomę IV 
stopnia z przerzutami. 
O  różnych możliwościach pomocy Olu-
siowi rozmawiał z kierownikiem Wydziału 
Promocji Gminy Magdaleną Matelską-Bo-
gajczyk, prezes Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej Krystyną Janicką oraz 
przedstawicielami służb mundurowych: 
Policji i  Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Ustalono, że będą prowadzone zbiórki 
środków finansowych, które zostaną 
przekazane rodzinie. 
Ponadto podczas tego spotkania bur-
mistrz przekazał na ręce przedstawicieli 
poszczególnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych laptopy zakupione 
przez gminę na potrzeby realizacji celów 
statutowych OSP oraz ewidencji środków 
trwałych. Laptopy trafiły do: OSP Kórnik, 
OSP Czmoń, OSP Kamionki, OSP Radzewo, 
OSP Szczytniki.

Pomoc dla branży 
gastronomicznej

9 lutego burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak oraz Koor-
dynator Współpracy Międzywydziałowej 
Iwona Pawłowicz-Napieralska spotkali się 
online z restauratorami oraz właścicielami 
lokali świadczących usługi gastronomiczne 

nowi członkowie związku

4 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w obradach Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników ZGO Spółka 
z o.o. w Jarocinie Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu. W poczet członków przyjęto 
dwie kolejne gminy - Mosinę i  Koźmin 
Wielkopolski. Obecnie w związku zrzeszo-
ne są 22 samorządy. Dokonano również 
zmian w radzie nadzorczej. Nowym człon-
kiem został adwokat Jacek Bargieł. 

Plany żłobka i Przedszkola 
w kamionkach

Także 4 lutego wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły odwiedził żłobek Hocki Klocki 
i  przedszkole w  Kamionkach. Omówił 
plany organizacyjne na rok przyszły z re-
prezentantami placówek, w  tym m.in. 
z dyrektor żłobka Małgorzatą Walkowiak 
oraz wicedyrektor przedszkola Małgo-
rzatą Nowak-Płaczek oraz zapoznał się 
z  wykonanymi inwestycjami. Rozmowa 
dotycząca przedszkola w  Kamionkach 
kontynuowana była dnia 9 lutego, gdy 
dyrektor przedszkola Agnieszka Askutja 
odwiedziła kórnicki ratusz. 

o monitoringu 
jakości Powietrza

8 lutego wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły oraz kierownik Sławomir Zakrzew-
ski i  Magdalena Andryszak z  Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa spotkali 
się z  Natalią Urbaniak Project Manager 
reprezentującą firmę Syngeos. 
Syngeos administruje systemem urządzeń 
mierzących zanieczyszczenie powietrza, 
w tym pięcioma czujnikami usytuowany-
mi na budynkach szkół w naszej gminie. 
Rozmawiano na temat wykorzystania 
gromadzonych danych dotyczących stanu 
powietrza. 

sPotkanie z ztm 
w sPrawie doPłat

8 lutego wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak wziął udział w  spotkaniu przedsta-
wicieli gmin, dla których organizatorem 
transportu publicznego jest Zarząd 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. Dysku-
towano na temat zasadności i możliwości 
formalno-prawnych wniesienia dodatko-

na terenie gminy Kórnik. Przedstawiono 
kilka propozycji wsparcia tej grupy przed-
siębiorców:
- możliwość zwolnienia z opłaty należnej 
w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
- możliwość umorzenia zaległego podatku 
od nieruchomości;
- możliwość dołączenia do akcji promują-
cej lokalne usługi gastronomiczne.
Jeżeli prowadzą Państwo działalność 
w  zakresie świadczenia usług gastrono-
micznych na terenie gminy Kórnik, a nie 
mogli Państwo wziąć udziału w spotkaniu, 
zapraszamy do kontaktu mailowego:
- koordynator@kornik.pl,
- bip@kornik.pl.

zgromadzenia w sPółkach

10 lutego miało miejsce zgromadzenie 
spółki Kombus, podczas którego zatwier-
dzono plan finansowy na 2021 rok oraz 
cele zarządu na rok bieżący. Analogiczne 
zgromadzenie dotyczące spółki Sater Kór-
nik odbyło się 16 lutego. Miasto i Gminę 
Kórnik, jako właściciela spółek reprezen-
tował burmistrz Przemysław Pacholski.

o Planach szkoły w radzewie

12 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z Krystyną Kiełpińską dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza 
w Radzewie oraz Anetą Weber zastępcą 
kierownika Wydziału Oświaty i  Polityki 
Społecznej.  Dyskutowano m.in. na temat 
organizacji pracy szkoły w  nowej części 
obiektu, a  także poruszono kwestię od-
działów przedszkolnych 4, 5 i 6 latków. 

cd. na str. 4



Przy ulicy Stachowskiej, wiodącej z Żernik do 
Robakowa, powstają nowe obiekty magazy-
nowe. Droga, którą wybudowano przed kil-
koma laty z wykorzystaniem pożyczki, miała 
w założeniu stanowić dojazd do nowych 
terenów inwestycyjnych. Tak też się stało. 
Tereny przyległe do niej od strony południo-
wej już zapełniają się zabudową. Północna 
strona jest wielkim placem budowy. 

W latach 2016-2020 powierzchnia budyn-
ków związanych z działalnością gospodarczą 
prowadzoną przez osoby prawne na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik wzrosła o 280,5 tys. m² 
(ponad 30%).  W zeszłym, trudnym dla 
gospodarki roku, przybyło około 60 tys. m². 
Każdy kolejny obiekt tego typu to kolejne 
wpływy podatkowe do gminnego budżetu. 

◊  ŁG
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OGŁOSZENIE 
O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA 
OSP W ROBAKOWIE

Kurator stowarzyszenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Robakowie, zgodnie 
z postanowieniem Sądu Rejonowego 
Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział 
IX Gospodarczy KRS z dnia 13.10.2020 
r., zwołuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia, które odbędzie się 
w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 11:00 
w pierwszym terminie, a o godz. 11:30 
w drugim terminie w świetlicy sołeckiej 
w Robakowie.
Celem zebrania jest wybór nowego 
składu osobowego organów władz 
stowarzyszenia (tj. Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej).
Zebranie odbędzie się z zachowaniem 
obowiązujących zasad epidemiolo-
gicznych.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez kuratora, 
przedstawienie celu walnego zebrania.
2. Stwierdzenie ważności obrad (spraw-
dzenie listy obecności i kworum).
3. Wybór Przewodniczącego zebrania  
i Sekretarza (spośród członków stowa-
rzyszenia).
4. Przyjęcie porządku obrad, przypo-
mnienie zasad i sposobu głosowania.
5. Podjęcie uchwał w  przedmiocie 
wyboru nowego składu osobowego 
organów władz stowarzyszenia (tj. 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej):
a) Zgłoszenie kandydatów do władz;
b) Głosowanie;
6. Wolne wnioski, dyskusja.
7. Zakończenie i zamknięcie walnego 
zebrania.
8. Sporządzenie protokołu i  uchwał 
z  walnego zebrania, podpisanie ich 
przez osoby upoważnione. 
     

Kurator OSP w Robakowie
 Agata Nowak

W związku z doniesieniami medialnymi 
na temat wilków zaobserwowanych 
w naszej okolicy, poprosiliśmy leśników 
z Nadleśnictwa Babki o informacje na 
temat obecności tych drapieżników w lo-
kalnych lasach. Jak się okazało, wilki żyją 
w naszym sąsiedztwie już od kilku lat. 
O szczegółach opowiedziała nam pani 
Anna Pankiewicz specjalista ds. ochrony 
przyrody, turystyki  i edukacji w Nadle-
śnictwie Babki (ŁG).

Na terenie Nadleśnictwa Babki występuje 
jedna potwierdzona grupa rodzinna wil-
ków. Od kilku lat widywana jest pomiędzy 
miejscowościami: Garby, Szczepankowo, 
Tulce, Poznań ul. Darzyńska. Według 
nagrań i  obserwacji liczy 5 osobników. 
Pierwsze informacje o  wilkach na tym 
terenie dotarły do nas w  czerwcu 2018 
roku w okolicy oddz. 11a/b czyli w  obrębie 
użytku ekologicznego Darzybór. Następnie 
jesienią 2018 roku i później cyklicznie, do-
chodziły do nas informacje o obserwacjach 

wilków. Początkowo zgłoszenia głównie 
dotyczyły pojedynczych osobników. Jednak 
zimą 2019 roku otrzymaliśmy sygnał od 
myśliwego, któremu udało się sfotogra-
fować wilki fotopułapką w oddz. 12 i była 
to już wataha 5 sztuk. Jesienią 2020 roku 
dotarł do nas nagrany film, na którym 
uwieczniono watahę liczącą 5 osobników. 
W  związku z  kilkuletnimi obserwacjami 
uznać możemy, że jest to jedyna stała gru-
pa rodzinna wilków w Nadleśnictwie Babki. 
Ewentualne obserwacje wilków czy śla-
dów ich bytowania w  innych rejonach 
Nadleśnictwa Babki to zapewne osobniki 
wędrujące, jedynie przechodzące przez 
dany teren. Młode wilki, opuszczają rodzinę 
i wędrują nawet setki kilometrów  w poszu-
kiwaniu partnera oraz wolnego miejsca do 
założenia własnego terytorium.

Wszystkich odwiedzających nasze lasy 
pragniemy uspokoić. Wilk jest zwierzęciem 
bardzo ostrożnym o doskonałych zmysłach 
i  nie należy obawiać się ataków z  jego 
strony. Mimo że wilki wędrowały przez 

tereny naszych lasów wielokrotnie to tylko 
nieliczni mieli szczęście je zaobserwować, 
gdyż prowadzą bardzo skryty tryb życia 
i unikają kontaktów z ludźmi. 
Nie można jednak zapominać, że jest to 
duży, dziki drapieżnik. Gdy staniemy oko 
w oko z wilkiem przede wszystkim należy 
zachować spokój. Gdy wilk wyczuje zapach 
człowieka na pewno się oddali. Jednak jeśli 
spotkamy waderę (samicę wilka, wilczycę 
– przyp. ŁG) ze szczeniętami należy ostroż-
nie i powoli wycofać się, nie prowokować 
jej do obrony potomstwa. 
W trosce o swojego psa nie należy pusz-
czać go luzem w lesie. To zresztą  w lasach 
jest zabronione. Wilk traktuje psa jak rywa-
la, który wkroczył na jego terytorium i o ile 
człowieka unika to potencjalny konkurent 
na jego terenie może czuć się zagrożony. 

Wataha wilków w Nadleśnictwie Babki

◊  Anna Pankiewicz
Specjalista ds. ochrony przyrody,
turystyki  i edukacji
Nadleśnictwo Babki

Wilk uwieczniony przez fotopułapkę w Leśnictwie Błażejewo. 
https://babki.poznan.lasy.gov.pl/pasnik-on-line

sPotkanie z sołtysami

15 lutego burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, a  także 
kierownicy poszczególnych Wydziałów 
UMiG spotkali się zdalnie z  sołtysami 
naszej gminy. Przedstawiono uwarunko-
wania prawne i możliwe rozwiązania prak-
tyczne dotyczące działania sołtysa i  rad 
sołeckich w czasie pandemii. W związku 
z ograniczeniem możliwości organizowa-
nia zebrań wiejskich część kompetencji 
tego gremium może przejąć rada sołecka.

szaleństwo nagrodzone

Także 15 lutego burmistrz Przemysław 
Pacholski wraz z  Magdaleną Pawlaczyk 
przedstawicielką Stowarzyszenia Wspania-
ła Siódemka, wręczyli nagrody finalistkom 
konkursu „Kórnickie SZALeństwo, czyli 
konkurs na szal długi, jak nie wiem co”.

na temat 
gosPodarowania odPadami

W minionych tygodniach burmistrz Prze-
mysław Pacholski i  wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły odbyli kilka spotkań, podczas 
których omawiano bieżącą współpracę 
dotyczącą zagospodarowania odpadów 

z  terenu naszej gminy i uwarunkowania 
związane z  przygotowywanym prze-
targiem na kolejne lata. Dnia 12 lutego 
spotkali się z Arturem Zysem właścicielem 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. 
Następnie dnia 16 lutego spotkali się z pre-
zesem zarządu ZGO Jarocin Witosławem 
Gibasiewiczem i prokurentem Weroniką 
Banaszak. Tego samego dnia rozmawiali 
z prezesem Pawłem Wojną reprezentują-
cym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Śremie Spółka z o.o.

akt notarialny 

17 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
podpisał akt notarialny w sprawie wykupu 
gruntu pod poszerzenie pasa drogowego 
przy skrzyżowaniu ulic Krętej i Sportowej 
w Dachowie.

nowe inwestycje Panattoni

Także 17 lutego burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkali się z Katarzyną Kujawiak 
Development Director z Panattoni Europe 
w sprawie nowych planowanych inwestycji 
na terenie naszej gminy. Wiceburmistrz 
przedstawił uwarunkowania prawne 
dotyczące realizacji kolejnych zamierzeń 
inwestycyjnych.
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◊  red.

Nowe obiekty przy Stachowskiej

Przedstawiciele Przychodni Dom Zdro-
wia w Borówcu przekazali naszej redak-
cji informację dla pacjentów w  wieku 
70+ , którzy chcą się zaszczepić na 
Covid, a dla których nie starczyło miej-
sca w lokalnych ośrodkach zdrowia, iż 
mogą próbować zarejestrować się na 
Targach Poznańskich.

Adres mailowy:
szczepieniaseniora@skpp.edu.pl 

W temacie maila należy wpisać senior 
70 + oraz nazwisko osoby zgłaszanej. 

W treści maila wpisujemy imię nazwi-
sko, pesel i numer telefonu.

Wejście oraz wjazd na teren Szpitala 
Tymczasowego odbywa się bramą numer 
4 Międzynarodowych Targów Poznań-
skich.
Dojazd komunikacją miejską:
Tramwaj: 6, 7, 15 – przystanek Matejki
Autobus: 164 – przystanek Matejki
Samochód: liczba miejsc parkingowych 
na terenie Szpitala Tymczasowego jest 
ograniczona.
Rejestracja na szczepienia odbywa się 
wyłącznie: telefonicznie pod numerem 
61 677 10 11 lub pod adresem mailowym 
szczepieniaseniora@skpp.edu.pl 
Szczegóły dotyczące szczepień przeciwko 
COVID-19 w Internecie:  
bit.ly/Szczepienia_Szpital_Tymczasowy



Fundacja Zakłady Kórnickie i  Fundacja 
Akademia Jana Lubrańskiego rozpoczęły 
współpracę. List intencyjny w  tej sprawie 
podpisali Prezes Fundacji Akademia Jana 
Lubrańskiego, ks. dr Jerzy Stranz, Członek 
Zarządu tejże, Marek Kalemba oraz Prezes 
Fundacji Zakłady Kórnickie, dr Dariusz 
Grzybek.  Celem wspólnych działań będzie 
wspieranie działalności kulturalnej, eduka-
cyjno-szkoleniowej, badawczej, naukowej 
i ekologicznej. 
Do założeń statutowych utworzonej w 2020 
roku Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego 
należy m.in. prowadzenie Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Poznaniu, wspieranie 
Archidiecezji Poznańskiej w prowadzeniu 
Archiwum Archidiecezjalnego oraz w zakre-
sie działalności kulturalnej, muzealnej, na-
ukowej, dydaktycznej i badawczej związanej 
z historią, kulturą i sztuką. Fundacja zajmuje 
się także realizacją projektów edukacyjnych, 
naukowych i dobroczynnych, opartych na 
wartościach chrześcijańskich i mających na 
celu integralny rozwój człowieka. 
 O szczegółach podejmowanych wspólnie 
przez obydwie instytucje przedsięwzięć 
będziemy Państwa regularnie informować. 

FZK współpracuje z Akademią

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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...czyli „konkurs na szal długi,
 jak nie wiem co”!

Stowarzyszenia „Wspaniała 7”, ogłosiło 
konkurs na jak najdłuższy szal w gminie 
Kórnik, własnoręcznie wykonany na dru-
tach lub szydełku w dowolnych kolorach. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21 
stycznia 2021 roku, w Dzień Babci. W skład 
komisji oceniającej wchodzili: Magdalena 
Matelska-Bogajczyk, Bartosz Przybylski, 
Sylwia Kowalska i Magdalena Pawlaczyk. 
Przepiękne kolorowe szale wykonane przez 
naszych cudownych seniorów ocenialiśmy 
na płycie rynku. 
Wszystkie były starannie mierzone.

1 miejsce zdobyła p. Bartkowiak 36.27 m,
2 miejsce p. Walerczyk 23.97 m,
3 miejsce p. Andrejewska 21.64 m,
4 miejsce p. Wojtaszek 19.44 m,
5 miejsce p. Kerber 8.84 m,
6 miejsce p. Jaskułka 5.30 m.
Razem osiągnęliśmy długość 116.46 m.
Dla wszystkich uczestników przewidziano 
nagrody-upominki, których sponsorami 
byli: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, firma 
Produkcjoner Bartosza Kasprzyka i Marco 
polo Development ze Śremu. 

Rozstrzygnięcie konkursu to nie koniec 
„SZALeństwa”.
W drugim etapie wszystkie konkursowe 

szale połączymy w jeden, starając się w ten 
sposób pobić dotychczasowy rekord Polski 
który wynosi 459 metrów, starając się w ten 
sposób o wpis do Księgi Rekordów Guinessa 
w kategorii „Najdłuższy Szal w Polsce wyko-
nany ręcznie”.
Seniorzy Kórnika, łączmy się w tym pande-
micznym czasie w szlachetnym celu rozsła-
wienia imienia naszego miasta! 
Nie lofrować, bo pandemio - ino fyrejcie do 
heklowania!
Marzeniem naszym jest ogłoszenie wyniku 
pobicia rekordu polski w pierwszy dzień 
wiosny 21.03.2021 r. 
Do dzieła Kochani Seniorzy! 

Kórnickie SZALeństwo...

◊  Magda Pawlaczyk

Podczas konkursu Miss Polski repre-
zentowała Pani Wielkopolskę. Warto 
jednak podkreślić, że od lipca minionego 
roku jest Pani mieszkanką naszej gminy, 
a dokładnie Biernatek.
Tak. Przeprowadziłam się do Biernatek 
razem z moimi rodzicami. Bardzo dobrze 
nam się tu mieszka. Kórnik to prześliczne, 
malownicze miasto.

Gdzie mieszkali Państwo wcześniej?
Pierwsze 10 lat mojego życia mieszkałam 
w Holandii, w małej miejscowości o nazwie 

Oss. W Holandii mieszka prawie cała moja 
rodzina, dlatego też traktuję ten kraj jak 
mój drugi dom. Mówię po polsku i po ho-
lendersku. 11 lat temu wróciliśmy do Polski. 
Mieszkałam przez pewien czas w Zakrzewie. 
Dziś jestem mieszkanką gminy Kórnik.

Czym zajmuje się na co dzień I Wicemiss 
Polski 2020?
Jestem studentką. Uczę się na Uniwersytecie 
Medycznym, a dokładniej na drugim roku 
kierunku lekarskiego. Już w dzieciństwie 
marzyłam o tym, by zostać lekarzem. Me-
dycyna nie jest najłatwiejszym kierunkiem. 
Studia wymagają ode mnie mnóstwo 
samozaparcia oraz poświęceń. Ale jestem 
zmotywowana by zostać lekarzem i  po 
skończeniu studiów chciałabym otworzyć 
własną klinikę.

A jak spędza Pani czas po zajęciach?
Moją ogromną pasją są sporty ekstremalne. 
Przy okazji zwiedzam rożne zakątki świata. 
Uwielbiam pływać na kitesurfingu oraz 
jeździć na snowboardzie. Jestem osobą 
bardzo energiczną, nie lubiącą się nudzić 

stąd też moja potrzeba większych dawek 
adrenaliny. W ostatnim czasie dużo czasu 
poświęcam na ćwiczenia siłowe oraz kardio. 
Lubię się zdrowo odżywiać, dbam o sylwet-
kę i zdrowie. 

Jaka droga wiodła Panią do konkursu 
piękności? Kto lub co Panią zainspirowa-
ło by wystartować?
Dla mnie konkurs piękności to jedynie 
przygoda, nie wiążę z tym mojej przyszło-
ści. Chcę się skupić przede wszystkim na 
tym by zostać dobrym lekarzem. Miss to 

dla mnie dodatek, kolejne wyzwanie. Po 
prostu chciałam spróbować swoich sił 
w takim konkursie. Kto mnie zainspirował? 
Często od rodziny i przyjaciół słyszałam, że 
powinnam spróbować więc stwierdziłam - 
czemu by nie! W 2020 zostałam wybrana 
na Miss Województwa Wielkopolskiego. 
Ten sukces sprawił, że automatycznie na 
konkursie ogólnopolskim reprezentowałam 
Wielkopolskę.
Nabrałam wielu doświadczeń oraz pozna-
łam wiele inspirujących mnie osób! Będę 
miała się czym pochwalić wnukom.

Proszę opowiedzieć o samym konkursie. 
Jak przebiegał w tym wyjątkowym czasie 
pandemii? 
Przed przyjazdem na zgrupowanie każda 
z uczestniczek miała przeprowadzany test 
na COVID-19. Gdyby którejś z dziewczyn wy-
szedł test pozytywny automatycznie byłaby 
zdyskwalifikowana, na szczęście wszystkie 
byłyśmy „negatywne”. Przez całe zgrupowa-
nie nie mogłyśmy wychodzić z hotelu, żeby 
przypadkiem się gdzieś nie zarazić. Przed 
galą finałową miałyśmy ponownie wyko-

nywane testy na obecność koronawirusa. 
Myślę, że dla mnie najtrudniejsze było to, 
że 10 dni musiałam wysiedzieć w jednym 
budynku, bez możliwości wyjścia choćby 
do sklepu. 

Jaka była atmosfera wśród uczestniczek? 
Szczerze, ani w  trakcie zgrupowania ani 
podczas finału nie była odczuwalna jakaś 
większa rywalizacja wśród uczestniczek. 
Z  dziewczynami się nawzajem wspiera-
łyśmy, pocieszałyśmy się w kryzysowych 
momentach. Obawiałam się, że rywalizacja 
między nami będzie bardzo odczuwalna, 
że będą kłótnie, nieprzyjemne sytuacje - na 
szczęście było zupełnie inaczej. 

Czy od początku wierzyła Pani w sukces?
Mama mnie od dziecka uczyła bym zawsze 
wierzyła w siebie, więc tak! Od początku do 
końca wierzyłam w siebie, dla mnie samo 
wzięcie udziału w finale Miss Polski to był 
już ogromny sukces.

Co czeka na Panią w najbliższym czasie 
w związku z sukcesem jakim jest tytuł 
Wicemiss Polski? Jakie będą Pani obo-
wiązki i przywileje?
Moje plany na rok panowania jako I Wice-
miss Polski głównie wiążą się z organizowa-
niem licznych zbiórek charytatywnych, np. 
na rzecz rodzinnych domów dziecka w lub 
na rzecz schronisk dla zwierząt. Miałam oka-
zję organizować już jedną zbiórkę oraz brać 
udział w licytacji WOŚP w Kórniku i wiem, 
że jest to najlepszy sposób w jaki osobiście 
mogę pomóc innym. 
Poza tym czekają mnie liczne sesje zdjęcio-
we oraz nagrania, lecz nie uważam tego za 
obowiązek, lecz bardziej za przyjemność! 
Dobrze się czuję przed obiektywem i uwiel-
biam pozować!

Wicemiss Polski mieszka w Biernatkach
Pani Natalia Balicka została I Wiemiss Polski 2020.
Jak się okazuje jedna z najpięknieszych Polek jest mieszkanką Biernatek. 
Pani Natalia opowiedziała nam o sobie i swojej przygodzie w konkursie piękności.

◊  Pytał ŁG

Fot. Robert KobylińskiFot. Robert Kobyliński

Zdjecie z zasobów Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego



nr 4/2021 19 lutego 2021 r.8 9

Z Nowym Rokiem Sportowym Krokiem!
Tegoroczne ferie zimowe przypadły wy-
jątkowo na początku stycznia, dlatego też 
przedszkolaki z Przedszkola Kolorowy Świat 
miały okazję rozpocząć nowy rok z przy-
tupem i wspólną zabawą! Ferie w naszym 
przedszkolu to czas, który wykorzystaliśmy 
na zajęcia sportowe, rozwijające ogólne 
umiejętności ruchowe. Był to też idealny 
czas na zabawy na świeżym powietrzu, 
wspólne lepienie bałwana i  zabawy na 
śniegu, który sprawił dzieciom wiele radości. 
Podczas zajęć przedszkolaki miały okazję do 
swobodnej twórczości plastycznej, a z wy-

konanych prac dzieci tworzyły wystawy 
tematyczne. Mamy nadzieję, że wspólnie 
spędzone ferie zimowe to tylko początek 
naszej dalszej, wspólnej przygody! 

Moja babcia i mój dziadek to wspaniali 
są dziadkowie!
Babcia i dziadek w życiu każdego dziecka 
odgrywają szczególną, wyjątkową rolę. 
Przedszkolaki w styczniu poświęciły dużo 
czasu na przygotowanie niespodzianek 
dla swoich najbliższych. Ze względu na 
panujące obostrzenia dziadkowie nie mogli 
odwiedzić swoich wnucząt w przedszkol-

nych salach, dlatego dzieci przygotowały 
dla babci i dziadka własnoręcznie wykona-
ne upominki, a część artystyczna została 
uwieczniona na nagraniach, które trafią do 
adresatów. W tym szczególnym czasie nie 
zabrakło życzeń, miłych słów dla dziadków, 
jak również ciekawych opowieści wnucząt. 
Mamy nadzieję, że babcie i  dziadkowie 
docenią starania swoich pociech, a  łezka 
wzruszenia pojawi się podczas oglądania 
występów przedszkolaków. 

Na planie filmowym
„(...) aby nie zapomnieć o tych, którzy swoją 
walką i życiem współtworzyli historię naszej 
Małej Ojczyzny”.
W  niedzielę, 31 stycznia, na podzam-
czu w  Kórniku grupa rekonstruktorów 
w  historycznych strojach powstańców 
wielkopolskich oraz cywilnych odgrywała 
sceny wymarszu Kompanii Kórnickiej do 
Poznania. Jednym z aktorów był absolwent 
naszego przedszkola, wraz z rodziną. Kom-
pania Kórnicka zawiązana 11 listopada 
1918 roku przeszła do historii Powstania 
Wielkopolskiego jako pierwszy oddział 
spoza Poznania, który dotarł 27 grudnia do 
stolicy Wielkopolski, by walczyć z pruskim 
zaborcą. Na planie filmowym rekonstruk-
torom i aktorom towarzyszyło wiele emocji. 
Szczególnie wzruszająca była scena poże-
gnania wojaków przez żony i matki. Jak się 
dowiedziałam z pewnych źródeł, nagrywane 
sceny były częścią jednego z odcinków filmu 
dokumentalnego, który będzie emitowany 
na kanale TVP Historia. W  przerwie na 
planie filmowym była możliwość zrobienia 
pamiątkowych zdjęć oraz wsparcie WOŚP.

Obchody 54. Światowego Dnia Pokoju
 „Miej serce i patrzaj w serce” – to ponad-
czasowe słowa znanego polskiego poety 
i dramatopisarza Adama Mickiewicza.

Nasz polski wieszcz w tym krótkim cytacie 
zawarł kwintesencję człowieczeństwa – bądź 
dobry oraz wyrozumiały, ale także nie bądź 
obojętny na krzywdy i  cierpienia innych. 
Postępuj tak, aby nikogo nie ranić, nie oce-
niaj ludzi powierzchownie. Patrz w głębię 
ich serca i  duszy, żeby zobaczyć jacy są 
w rzeczywistości.
W naszym przedszkolu uczymy dzieci uwraż-
liwiania na potrzeby innych ludzi, kształtu-
jemy postawy szacunku, empatii, miłości 
i życzliwości wobec innych; uczymy pokojo-
wego rozwiązywania konfliktów; nazywania 

emocji i uwrażliwiania na emocje innych. 
I tak oto obchodzony przez nas Światowy 
Dzień Pokoju pod hasłem „Sercem patrzę 
na Świat” minął nam w atmosferze przyjaźni 
i wspólnej akceptacji. Podczas realizowa-
nych zabaw i zajęć dzieci miały możliwość 
dzielenia się swoją wiedzą, rozmawiania 
na temat przyjaźni, miłości i pokoju, a także 
wyzwolenia ekspresji twórczej i artystycznej, 
co sprawia im wiele satysfakcji.

Zima w Kolorowym Świecie

◊  Katarzyna Kofel

Wieści z Przedszkola Nr 2 ,,Cztery Pory Roku” 

W tym roku szkolnym wirus pokrzyżował 
nam wiele planów. Ze względu na obostrze-
nia związane z  covid nawet Dzień Babci 
i Dziadka nie odbył się w tradycyjnej formie.
Przedszkolaki pomimo to przygotowały dla 
swoich babć i dziadków piękne występy, 
które zostały nagrane i  umieszczone na 
youtube lub na poszczególnych stronach 
grupowych na facebooku dnia 22 stycznia.
Były i wiersze, piosenki, gra na instrumen-

tach, a nawet tańce. Uroku dodawały laurki, 
portrety babć i dziadków, wykonane samo-
dzielnie przez nasze przedszkolaki. 
Chociaż w ten sposób chcieliśmy podzięko-
wać za miłość, ciepło i opiekę jaką dostarcza-
ją nam codziennie nasi Dziadkowie. 
Nasza przedszkolna społeczność często 
i chętnie włącza się  w akcje charytatywne.
Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten kto 
daje ( Jan Paweł ll).
W myśl tej sentencji zaraz po uroczysto-
ściach  ruszyła u nas coroczna zbiórka na 
rzecz WOŚP, która grała dla nas już poraz 29.
Tym razem zbieraliśmy pieniądze na zakup 
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii 
i  diagnostyki głowy.  W  związku z  tym 
pragnęliśmy przybliżyć cel tej ogólnie zna-
nej akcji. Podczas krótkiej prezentacji dla 

poszczególnych grup wiekowych w  auli 
naszego przedszkola, przygotowanej przez 
wolontariuszkę - panią Darię Pawłowicz 
Sobucką, dzieci zapoznały się z  główną  
ideą i celami WOŚP. Tym razem udało nam 
się zebrać kwotę 1.767,07 zł. Dziękujemy 
Rodzicom za tak liczne wsparcie.
5 lutego w naszym przedszkolu odbył się 
długo wyczekiwany bal karnawałowy. 9 luty 
to powszechny „Dzień Pizzy”.
Przed nami w lutym jeszcze dwa sympatycz-
ne święta: ,,Dzień Kota” i „Dzień Dinozaura”, 
doradztwo zawodowe oraz szereg przedsię-
wzięć ekologicznych o których wspomnimy 
w następnych wydaniach. 
 
                            

Wieści od
Misia Uszatka

◊  Grażyna Domagalska

◊  E. Rzepczyńska

Nabór do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022  
w Mieście i Gminie Kórnik

  Rekrutacja do przedszkoli

W dniach 8.03.2021 r. – 19.03.2021 r. 
zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci 

do przedszkoli publicznych,
 innych form wychowania przedszkolnego 

oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do klas I szkół  podstawowych
W dniach  

22.03.2021 r. – 2.04.2021 r. 
zostanie przeprowadzona

 rekrutacja dzieci 
do klas I szkół podstawowych. 

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą, przy wsparciu systemu elektronicznego 
z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Szczegóły dot. naboru na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej urzędu 
www.kornik.pl w zakładce „strefa nauki”.



Jest wielu ludzi wokół Ciebie, którzy nie ra-
dzą sobie w codziennym życiu. Borykają się 
z problemami, są chorzy, niepełnosprawni, 
starzy, bez środków do życia, a problemy 
szarej rzeczywistości  przerażają ich i po 
prostu przerastają. 
To często Twoi bliscy i  sąsiedzi, ludzie 
których mijasz codziennie na ulicy. A oni 
–  wstydzą się  prosić o pomoc.
Chcesz im pomóc? To proste!
Twój 1% podatku pomoże im, pomoże na-
szym podopiecznym. 
Możesz wesprzeć  mieszkańców  gminy 
Kórnik - swoich sąsiadów i bliskich. Możesz 
zadbać o  przyszłość dzieci i  młodzieży, 
pomóc w organizacji wypoczynku letniego 
dla dzieci oraz w zakupie leków, sprzętu re-
habilitacyjnego, w opłaceniu rachunków za 
gaz i prąd. Możesz pomóc rodzinom, które 
borykają się z biedą i chorobą.
I co ważne - masz wgląd w to, na co prze-
znaczane są Twoje pieniądze!
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej 
(KTPS) działa na terenie  gminy Kórnik od 
1990 roku i ma status OPP (organizacji po-
żytku publicznego).
Wpłacając 1% podatku na lokalną organiza-
cję zmieniasz świat wokół siebie, zaczynając 
od swojego otoczenia.
W zeznaniu podatkowym wpisz numer 
KRS 00000 42256
Masz problem, bo nie wiesz jak rozliczyć PIT? 
Nasz wolontariusz zrobi to za Ciebie.
Zapraszamy na naszą stronę  

www.ktps-kornik.org.pl 
w zakładce  znajduje się  program PITaxpl 
do samodzielnego rozliczenia  się z urzędem 
skarbowym. 
W imieniu naszych podopiecznych dzięku-
jemy serdecznie  za pomoc .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twój 1%
pomaga

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

E. Dickinson

Pani Izabeli Kociałkowskiej wyrazy 
szczerego współczucia oraz słowa 
wsparcia w trudnych chwilach  
po śmierci 

składają
Dyrektor i cała Społeczność  
Przedszkola  
Kolorowy Świat  
w Szczodrzykowie

Męża

 Śmierć przychodzi cicho.  
Niezapowiedziana, nieproszona. 

Nigdy nie ma na nią odpowiedniej 
chwili, jest zawsze gościem nie na czas…

Pani Magdalenie Jankowiak 
Dyrektor Przedszkola Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie 
wyrazy szczerego współczucia  
i słowa wsparcia 
w trudnych chwilach po śmierci

składają
Nauczyciele, pracownicy oraz Rada 
Rodziców Przedszkola Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie

 Brata

Nie odchodzi ten,  
kto pozostaje w sercach bliskich

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci  
naszego wieloletniego  
Pracownika i Kolegi

Wyrazy głębokiego żalu  
i współczucia Żonie i Mamie  
składają
Zarząd oraz Pracownicy  
Firmy TFP SP. z o.o.  
Dziećmierowo

śp. Leszka  
Kociałkowskiego

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

W strefie klimatu umiarkowanego trady-
cyjnie wyróżniamy następujące po sobie 
cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę. 
Spośród nich jesień wydaje się najmniej 
lubianą, dni stają się coraz krótsze, robi się 
coraz chłodniej... Te cechy jesieni zapewne 
nie przysparzają jej sympatyków, jednak dla 
roślin mają znaczenie kluczowe. Skracający 
się dzień i obniżająca się temperatura są dla 
drzew rosnących w klimacie umiarkowanym 
sygnałem, że czas odpocząć. Procesy wzro-
stu i  rozwoju zostają przerwane, komórki 
merystemów wierzchołkowych pędów prze-
stają się dzielić. Merystemy wierzchołkowe 
pędów ukryte są w pąkach, które jesienią 
wchodzą w stan spoczynku, a dokładniej 
w stan endospoczynku. W naszej strefie 
klimatycznej ten typ spoczynku jest obliga-
toryjny – pąki (zarówno wegetatywne, jak 
i generatywne) muszą przez niego przejść, 
by potem prawidłowo się rozwijać. Zaindu-
kowany przez zmianę długości dnia i nocy 
(czyli fotoperiod) endospoczynek prze-
biega w pąkach stopniowo, a pobudzenie 
do wzrostu endospoczynkowych pąków 
wymaga jego przerwania. I  tu w  sukurs 
przychodzą nam jesienne temperatury. Do 
przełamania endospoczynku konieczne jest 
bowiem działanie chłodu (czyli temperatur 
w zakresie 0-7°C). Dla różnych roślin ta naj-
właściwsza temperatura będzie inna, np. 
dla sosny i świerka rosnących w warunkach 
Polski temperatura graniczna wynosi 5°C. 
Różne gatunki roślin, a  nawet odmiany 
w obrębie gatunku, wymagają innej „porcji 
chłodu”, która spowoduje ustąpienie endo-
spoczynku. Wymagania dotyczące chłodu 
niezbędnego dla przerwania endospo-
czynku podawane są często w postaci tzw. 
„stopnio-godzin”, czyli zsumowanej, całko-
witej liczby godzin o właściwej dla danego 
taksonu temperaturze, po upływie których 
endospoczynek pąków zostanie przerwany. 
Na przykład dla pąków kwiatowych brzo-
skwiń liczba wymaganych godzin chłodu 
(zdefiniowanego jako 7°C), waha się od 100 
„stopnio-godzin” aż do 1150, w zależności od 
odmiany! Jeśli odpowiednia „porcja chłodu” 
zostanie w pąkach zgromadzona, endospo-
czynek ustąpi, a roślina obudzi się znów do 
życia. Wszystko bowiem jest już przygotowa-
ne, by ponownie zacząć odmierzać kolejny 
etap wzrostu organizmu. Wystarczy jeszcze 
tylko trochę ciepła, którego nagromadzenie 
będzie sygnałem do wznowienia procesów 
rozwojowych.
Być może nie raz obserwowaliśmy te zja-
wiska w czasie świąt Bożego Narodzenia, 
kiedy w  naszych mieszkaniach goszczą 
typowe dla strefy umiarkowanej iglaki. Za-
pewne zdarzył się taki rok, że w domowym 
ciepełku pąki świerków nabrzmiały, może 
nawet wypuściły nowe pędy – to znak, że 

zgromadziły one wymagany dla przerwania 
endospoczynku chłód i w cieple podjęły 
wzrost. Zdarzył się też pewnie i  taki rok, 
że mimo wysokiej domowej temperatury, 
podlewania i warunków, wydawałoby się 
odpowiednich dla rozwoju pąków, nic się 
nie wydarzyło, drzewka uschły, a pąki nawet 
nie rozchyliły łusek – były bowiem jeszcze 
w stanie głębokiego uśpienia.
A w przyrodzie? Po jesieni przychodzi zima, 
a wraz z nią cały zestaw niesprzyjających 
warunków, m.in. zagrożenie wystąpieniem 
bardzo niskich temperatur. Pąki, w których 
endospoczynek ustąpił i  które mogłyby 
przedwcześnie podjąć wzrost po kilku 
ciepłych zimowych dniach, są przed tym za-
bezpieczone – wchodzą bowiem w kolejną 
fazę spoczynku, którą wymuszają zimowe 
warunki. Jest to ekospoczynek, dla którego 
przełamania konieczne będzie nagroma-
dzenie odpowiedniej porcji energii cieplnej.
Dwufazowy spoczynek pąków (niezbędny 
endospoczynek i wymuszony ekospoczy-
nek) jest więc złożonym i  precyzyjnym 
mechanizmem, który w klimacie umiarko-

wanym pozwala roślinom przetrwać nie-
korzystne warunki. Wewnętrzny rytm roślin 
jest precyzyjnie zsynchronizowany z porami 
roku i to każdego roku nieodmiennie nas 
zachwyca.

Rys. 1. W  okresie wegetacyjnym komórki 
merystemu wierzchołkowego intensywnie 
się dzielą (ON – stan aktywności), podczas 
endospoczynku pąki są w stanie głębokiego 
uśpienia (OFF), a w czasie ekospoczynku pąki 
znajdują się w stanie czuwania (STAND BY). 
Chłód,  niezbędny dla przerwania endospo-
czynku, jest także konieczny do nabycia przez 
pąki maksymalnej odporności na niskie tem-
peratury. Bez zaadaptowania odpowiedniej 
„porcji chłodu” endospoczynek nie ustąpi, 
a  mrozoodporność nie zostanie w  pełni 
rozwinięta.
Rys. 2 a i b. Spoczynkowe pąki dębu (a) 
i świerka (b). Na podstawie morfologii pąków 
nie możemy określić, czy znajdują się one 
w stanie endospoczynku czy ekospoczynku. 

Jesienią drzewa muszą odpocząć

◊ Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii PAN

Rys. 1

Rys. 2a Rys. 2b



nr 4/2021 19 lutego 2021 r.12 13

Trójka naszych podopiecznych, Julia, 
Tatiana i Łukasz, przebywała od piątku, 5 
lutego, na zgrupowaniu Kadry Narodowej 
Taekwondo Olimpijskiego w Centralnym 
Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w  Wałczu, gdzie szlifowała 
formę przed nadchodzącym sezonem. 
Julia i  Tatiana są zawodniczkami Kadry 
Narodowej Juniorów, Łukasz reprezentuje 
kraj w kategorii Młodzieżowców. Przed za-
wodnikami kolejne zgrupowanie, jeszcze 
w lutym, również w Wałczu.

Taekwondo

◊  UKS TKD Kórnik

NASI NOBLIŚCI. 56 laureatów znad Wisły, 
Odry i Niemna
Maria i Przemysław Pilichowie
MUZA Sport i Turystyka 
Warszawa 2020
Rozdział poświęcony Wisławie Szymbor-
skiej (1923-2012) zatytułowano: „Greta 
Garbo Poezji” i poświęcono jej trzynaście 
stron 356-369. Tytułu „Greta Garbo Po-
ezji” użyli szwedzcy dziennikarze, biorący 
udział w konferencji prasowej na lotnisku 
w  Sztokholmie po przyjeździe poetki na 
uroczystości noblowskie.
Wisława Szymborska (1923-2012) – poetka, 
tłumaczka i krytyk literacki, jako dziewiąta 
kobieta w 1966 r. nagrodzona w tej kate-
gorii została Laureatką Literackiej Nagrody 
Nobla. Jej wiersze tłumaczone są na wszyst-
kie języki świata. W  jej twórczości ważne 
miejsce zajmowały limeryki oraz takie 
gatunki literackie, jak lepieje, moskaliki, od-
wódki i altruitki, podsłuchańce. Na uwagę 
w jej twórczości zasługują wyklejanki zwane 
kolażami. Wycinała z czasopism ilustracje 
i napisy i układała z nich nowe treści. Wy-
klejała w ten sposób kartki pocztowe które 
wysyłała przyjaciołom. Sama była kolekcjo-
nerką starych, oryginalnych pocztówek.
O dotarciu Jej wierszy do rąk czytelników 
na świecie zadecydowały tłumaczenia jej 
wierszy: Karla Dedeciusa rodem Łodzianina 
na język niemiecki, Andreasa Bodegårda na 
język szwedzki, amerykanki Clare Cavanagh 
na język angielski, Pietro Marckesani  na 
język włoski, Abela Murcia na język hiszpań-
ski, Asara Eppel na język rosyjski czy Rafi 
Weichert na język hebrajski. Piotr Kamiński 
który przekładał utwory Szymborskiej na 
język francuski stwierdził, że „było to jak 
szlifowanie diamentów”.
Historię rodziny Szymborskich rozpoczy-
nają autorzy książki od historii spisanej 
przez jej dziadka Antoniego Szymborskie-

go. Rękopis tego pamiętnika pokazała mi 
Szymborska podczas spotkania w 1992 r. 
Zachęciłem ją do opracowania i wydania 
tego pamiętnika. Wydawnictwo ZNAK wy-
dało pamiętnik w 2000 r. Z tego pamiętnika 
zaczerpnięto, że miejscem urodzenia Win-
centego Szymborskiego była miejscowość 
Chroczno. Faktycznie Wincenty Szymborski 
urodził się w Czartkach Wielkich niedaleko 
Sieradza. 

Opracowanie biograficzne obarczone jest 
wieloma błędami. Odnoszą się one do 
miejsca urodzenia. Wisława Szymborska, 
jak wynika z  dokumentów meldunko-
wych urodziła się na Prowencie Bnińskim 
w domu pod numerem 6, obecnie zajmo-
wanym przez Kórnicki Ośrodek Kultury. 
Tabliczka zawieszona na budynku zwanym 
„ratuszem” błędnie informuje o  miejscu 
narodzin Wisławy Szymborskiej. Tabliczka 

która wisi na budynku nie jest metalowa, 
jak podają autorzy, ale plastikowa. Po 
opuszczeniu domu pod kasztanami nad 
jeziorem zajmowanym przez wdowę po 
dr Zygmuncie Zofię Celichowską, zajęli 
Szymborscy z córeczkami Nawoją i Wisła-
wą. W książce pokazano zdjęcie kościoła 
ewangelickiego w  Bninie w  którym po-
dobno Wisławę chrzczono. Ta uroczystość 
odbyła się w kościele gotyckim parafialnym, 
który niestety uległ katastrofie budowlanej 
4 marca 1942 r. 
Błędnie podano rok urodzenia starszej 
córki Szymborskich. Nawoja Szymborska 
urodziła się w 1917 r. Błędnie podano rów-
nież rok opuszczenia Kórnika przez Szym-
borskich. Wincenty Szymborski w wieku 55 
lat został przez Zarząd Fundacji „Zakłady 
Kórnickie” przeniesiony na emeryturę. 
Podpisano z  nim odpowiednią umowę. 
W styczniu 1926 r. Szymborscy przenieśli 
się do Torunia, aby w  1929 r. przenieść 
się do Krakowa, a nie do Zakopanego, jak 
podają autorzy.
Wincenty Szymborski średnie wyksztal-
cenie uzyskał w Kaliszu, rozpoczął studia 
we Wrocławiu, ale śmierć babki Psarskiej 
zmusiła go do podjęcia pracy zarobkowej. 
Dnia 1 sierpnia 1889 r. rozpoczął pracę 
w  charakterze kancelisty w  dobrach za-
kopiańskich Władysława Zamoyskiego. 
W latach 1904 -1923 był dyrektorem dóbr 
zakopiańskich.
Pomimo tych ewidentnych błędów książ-
ka „Nasi Nobliści” jest godna polecenie, 
uświadamia nam ilu wspaniałych uczonych, 
twórców literackich dała światu Polska 
znad Wisły, Odry i Niemna, nagrodzonych 
Nagrodą Nobla, najbardziej prestiżową 
nagrodą na świecie.
     

Recenzja

◊  Kazimierz Krawiarz

Nie ma chyba w Kórniku osoby, która nie sły-
szałaby o postaci Białej Damy, czyli dawnej 
właścicielki Kórnika – Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej. Charakterystyczna 
postać w  białej balowej sukni przyciąga 
każdego sezonu do Kórnika dziesiątki ty-
sięcy turystów. 
Praktycznie każdy z historycznych właścicieli 
Kórnika doczekał się biografii. Na temat 
Tytusa i Jana Działyńskich oraz Władysława 
powstało nawet kilka opracowań.  Ciągle 
powstają nowe. Dzieje jedynej kobiety wła-
dającej Kórnikiem pozostawały dotychczas 
białą kartą. 
Pod koniec grudnia 2020 roku ukazała się 
książka Biała Dama w gorsecie mitów i le-
gend, która jest owocem kilkunastoletniej 
pracy trojga autorów, pracowników zamko-
wej biblioteki – Anety Falk, oraz Małgorzaty 
Potockiej i Mikołaja Potockiego nad dziejami 
Teofili Szołdrskiej-Potulickiej. 
W  Liczącym kilkadziesiąt stron autorzy 
przybliżyli czytelnikom niełatwe dzieciństwo 
dawnej właścicielki Kórnika, co było nieła-
twym zadaniem, zważywszy na wątpliwości 
nawet w  kwestii daty jej urodzenia. Na 
kolejnych kartach książki zapoznajemy się 
również z historią jej dwóch nieudanych 
małżeństw i tragedii rodzinnej związanej ze 
śmiercią trojga dzieci. 
Z  kart książki dowiadujemy się również 
jak naszej kórnickiej gospodyni udało się 
odbudować miasto po wyniszczających 
wojnach, które przewinęły się przez tutaj 
w siedemnastym wieku. Budowa zabezpie-
czeń przeciwpożarowych, rozwój rolnictwa 
i  zakładów przetwarzających takich jak 
młyny, wiatraki, gorzelnie, browary. Budowa 
nowych karczm. Osadnictwo Olęderskie. 
Wszystko to zawdzięczamy oświeceniowej 
i oświeconej Teofili. 
Wyśmienitym dopełnieniem historycznej 
części książki, jest rozdział dotyczący le-
gendy Białej Damy. Skąd się wzięła postać 
ducha nawiedzającego zamek i  jak to sobie 
tłumaczono? Czy biel sukienki może mieć 
znaczenie symboliczne? Skąd się wzięła 
czarna legenda Białej Damy? Na wszystkie 
te pytania odpowiadają właśnie Aneta, Mał-

gorzata i Mikołaj na łamach swojej książki. 
Niewielkich rozmiarów książka, wydana 
została bardzo elegancko, na grubym 
kredowym papierze, a  duża czcionka 
zapewnia przyjemną  i wygodną lekturę. 
Bardzo dobrym uzupełnieniem są kolorowe 
ilustracje wykonane głównie przez Mikołaja 
Potockiego.  Pewnym mankamentem są 
według mnie podpisy, które zlokalizowane 
są na końcu książki, a nie bezpośrednio pod 
obrazkami. Niestety nie sprzyja to łatwości 
odbioru, a książkę trzeba wertować w po-
szukiwaniu podpisu danego zdjęcia. 
Warto podkreślić, że jest to pierwsze 
opracowanie  o  charakterze monografii, 
czyli poświęcone tylko i wyłącznie postaci 
Białej Damy. Co warto również podkreślić, 
broszurka napisana jest przystępnym 
językiem i  ma charakter zdecydowanie 
popularyzatorski, a nie typowo naukowy. 
Mam świadomość, że nie jest łatwo zmieścić 
treści które się chce przekazać na raptem 

kilkudziesięciu stronach, gdy ciekawych ma-
teriałów ma się na książkę o objętości dużo 
większej. Nie zmienia to faktu, że poprzecz-
ka dla kolejnych osób które chciałyby zając 
się opracowaniem materiałów dotyczących 
Teofili postawiona została przez autorów 
bardzo wysoko. 
Biała Dama w  gorsecie mitów i  legend 
wydana została przez działające aktywnie 
w Kórniku Stowarzyszenie Teatralne Legion, 
przy wsparciu finansowym Fundacji Zakłady 
Kórnickie, firmy TFP, oraz Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik. Jeśli nad czymś można by 
ubolewać, to tylko nad stosunkowo niewiel-
kim nakładem tej pozycji. W moim odczuciu, 
powinna ona znaleźć się w gospodarstwie 
domowym każdego mieszkańca Kórnika, 
Tymczasem  zapraszam Państwa serdecznie 
do bibliotek na terenie gminy Kórnik, skąd 
książeczkę można wypożyczyć. 
     

Biała Dama nieco mniej tajemnicza 

◊  Grzegorz Kubacki 
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OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu 
położonego w obrębie geodezyjnym 
Żerniki na północ od autostrady A2 i na 
zachód od drogi powiatowej 2489P, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. 
poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr XIII/142/2015 z dnia 23 
września 2015 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie geodezyjnym Żerniki na północ 
od autostrady A2 i na zachód od drogi 
powiatowej 2489P, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 1 marca 2021 r. do 22 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 18 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 18 
marca 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w  temacie maila wpisując: ŻERNIKI-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, każ-
dy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w  tym za pomocą środków komuni-
kacji 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 na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 6 kwietnia 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
 zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Błażejewko – etap II, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr 
XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obrębu Błażejewko – 
etap II, gmina Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. 
w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kór-
nik. 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 plat-
formie konsultacyjnej kornik.konsul-
tacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 16 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 16 marca 2021 r. 
na adres email: dyskusje.publiczne@
kornik.pl 
w  temacie maila wpisując: BŁAŻE-
JEWKO-2. Dla zarejestrowanych osób 
zostanie wygenerowany link do spotka-
nia, 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 6 kwietnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefo-
niczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, 

Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, 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 
Miasta i Gminy Kórnik nr XL/532/2017 z dnia 25 października 2017 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Czmoń, w  rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topo-
lowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  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  projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w  dniu 15 marca 2021 r. o  godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji onli-
ne będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia  
15 marca 2021 r. na adres email: dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: CZMOŃ-1. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygene-
rowany 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 komunikacji elektronicznej (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 nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 6 kwietnia 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 rejonie 
ulicy Szkolnej i  Klonowej w  obrębie 
geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Le-
śnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr 
XIII/142/2015 z dnia 23 września 2015 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w re-
jonie ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie 
geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Leśnej 
w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 1 marca 
2021 r. do 22 marca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Nie-
podległości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu 
dostępny będzie w okresie wyłożenia 
również na stronie www.kornik.pl w dzia-
le ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty 
mpzp wyłożone do publicznego wglą-
du” oraz na platformie konsultacyjnej  
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 17 marca 
2021 r. o godzinie 16:00 za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość 
(online), na platformie ZOOM. W dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 17 marca 2021 r. na adres email: 
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: BORÓWIEC/
SKRZYNKI-1. Dla zarejestrowanych osób 
zostanie wygenerowany link do spotka-
nia, 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 komuni-
kacji 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 na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 6 kwietnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.



 



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 nocy lub dni wolne od pracy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenia drobne:

 Szukam pracy ochrona, pracow-
nik gospodarczy, prace porządko-
we ogrodowe i drobne stolarskie.  
Tel. 88 08 59 278
 Firma budowlana poszukuje pra-

cownika przy wykonywaniu elewacji 
oraz wykańczaniu wnętrz. Tel. 691 
291 313
 Szukam pracy biurowej. Mam do-

świadczenie. Tel. 785 982 014
 Mężczyzna (50) podejmie pracę 

w budownictwie, ogrodnictwie, inne. 
Także porządki po (na) budowie.  
Tel. 578 815 490
 Rencista I grupy podejmie pracę 

chałupniczą. Tel. 791 629 856

  Serwis kotłów gazowych firmy TER-
MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864
  Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

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

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

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

dziecięcy, cena 100 do negocjacji.  
Tel. 503 959 966
  Sprzedam fotelik samochodowy 

firmy Graco, za 40 zł. Tel. 503 959 966
  Sprzedaż rzeczy odzieży używanej 

w b. dobrym stanie, od rozm. S do L. 
Ceny  od 10 do 45 zł (kurtki).  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam działkę budowlaną 1054 

m2, Bnin ul. Konarska, objęta MPZP. 
Tel. 695 929 721

  Usługi remontowe: malowa-
nie, szpachlowanie, tapetowanie, 
zabudowy nida i  montaż paneli.  
Tel. 504 501 703
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu. 
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam ściankę do łazienki 

z hartowanego szkła, wymiar 80/200.  
Tel. 783 497 133
 Sprzedam działkę ROD, z  ocie-

plonym domkiem, Mościenica 
400 m2, 100 tys. do negocjacji.  
Tel. 732 566 560
 Oddam w wynajem mieszkanie 

o pow. 55 m2 firmie wykonującej 
usługi lub obywatelom Ukrainy, 
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939
 Bezpośrednio sprzedam piękną 

działkę 1258 m2 w Czołowie, nr 60/3, 
12 m od lasu, prąd w działce, woda 
w drodze i warunki zabudowy, 130 
zł za m2. Tel. 536 223 628
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi  lokal użytkowy  
o pow. 150 m2 przy ul. Plac Niepod-
ległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.  
Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi powierzchnię 
magazynową 216 m2 na ul. Średz-
kiej 17 oraz biuro o pow. 23 m2.  
Tel. 663 977 343
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal użytkowy przy 
ul, Wojska Polskiego 27 pow. ok 200 
m2. Tel. 663 977 343
 Sprzedam aparat lustrzanka Nikon 

D40 w stanie idealnym. Gratis torba + 
dodatki. Cena 550 zł. Tel. 600 444 514
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe.Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617
 Kupię mieszkanie lub dom do 

remontu w Kórniku lub okolicy. Tel. 
66 66 77 003

 TAXI  24h  - przewóz osób Kórnik 
i okolice. Tel. 882 833 910
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Po więcej informacji - kontakt 
tel. 505 006 319
 Sprzedam fotel narożnikowy z re-

laksem i przyrząd do ćwiczeń elek-
tryczny. Tel. 602 214 931
 Panna 47 lat, zapozna uczciwe-

go mężczyznę do stałego związ-
ku. Proszę tylko poważne oferty.  
Tel. 781 343 155
 Sprzedam płytę indukcyjną, nową, 

czteropalnikową. Tel. 537 433 966
 Poszukuję młodej inteligentnej 

osoby, która nauczy dobrze posłu-
giwać się Internetem. Możliwość 
stałej współpracy, mam warun-
ki do działalności gospodarczej.  
Tel. 503 582 788
 Sprzedam duży stół spawalniczy 

300 kg oraz bramę wjazdową z furt-
ką, nową 5,10 m. Tel. 503 582 788
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany
 Kupię stare zegarki, pocztówki, 

monety, srebro - sztućce, cukierni-
ce, książki i  inne starocie. Tel. 602 
719 124
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Rower damski nowy sprzedam, 

koła 26. Tel. 513 697 520
 Oddam w  wynajem kawalerkę 

umeblowaną w Kórniku dla 2 osób. 
Tel. 501 645 939
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne, stare motory. Tel. 604 989 218
 Poszukuję opiekunki do rocznego 

dziecka. Do 6 godzin dziennie. Loka-
lizacja: Szczytniki. Tel. 600 289 617
 Nissan Micra K12, nieuszkodzony, 

srebrny, rok 2010, przebieg 99000, 
cena 10400. Tel. 725 776 973

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124
 Sprzedam: piasek, żwir, kruszywo, 

kamień, materiały budowlane - moż-
liwy transport. Tel. 604 422 606
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Spółdzielniami Mieszkanio-
wymi dot. sprzątania klatek scho-
dowych, oraz utrzymania terenów 
zielonych.  Tel. 508 795 439
 Usługi utrzymania terenów zie-

lonych, koszenie trawy, wertyku-
lacja, cięcie krzewów, drzew, itp.  
 Tel. 508 795 439
 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 remontowe, w tym usługi 

elektryczne, szpachlowanie, malo-
wanie, zabudowy, panele i płytki. 
Krótkie terminy. Tel. 731 967 566
 Pomoc dłużnikom. Tel. 535 872 412
 Potrzebujesz dodatkowych pie-

niędzy? Ale nie masz zdolności 
kredytowej zadzwoń. Dodatkowe 
pieniądze na spłatę zobowiązań.  
Tel. 531 797 803
 Profesjonalne zajęcia z języka an-

gielskiego na każdym poziomie. Tel. 
605 548 427
 Sprzedam gitarę klasyczną Yama-

ha, pokrowiec, stojak do nut, podnó-
żek, niedrogo. Tel. 602 742 550
 Zapraszam do nowo otwartego 

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

w ogródkach i sadach metodą fumi-
gacji. Wysoka skuteczność, szybkie 
terminy. Tel. 603 887 666
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