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W setną rocznicę 
urodzin Tonego Halika
- wywiad z podróżnikiem
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Budżet Obywatelski
- zgłoś swój pomysł 
na zadanie
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Zwiastuny wiosny
-  ukwiecone Arboretum, geofity opanowują runo  str. 8 i 9
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◊ red.

Bardzo dziękujemy wszystkim zastę-
pom z  OSP Kórnik, OSP Kamionki, 
JRG Nr 6 Poznań-Krzesiny, JRG Nr 7 
z Poznania, Oficerowi operacyjnemu 
miasta Poznania, Policji, Pogotowiu 
Energetycznemu i  Pogotowiu Gazo-
wemu za akcję ratowniczo-gaśniczą 
przeprowadzoną w  dniu 22 lutego 
2021 roku w miejscowości Borówiec 
przy ul. Poznańskiej. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski 

oraz wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły

5 marca 2021 r. 3

Informacje 
burmistrza

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że od 1 marca 
2021 r. osoby znajdujące się w kryzysie 
spowodowanym chorobą nowotwo-
rową, zarówno pacjenci jak ich rodzi-
ny, osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym z powodu przeżywanych 
trudności życiowych mogą skorzystać 
z pomocy i wsparcia psychologa.

W miesiącu marcu psycholog pełni dy-
żury w następujące dni miesiąca:
- 1 marca 2021 od godz. 8.30 do 14.30
- 11 marca 2021 od godz.8.30 do 14.30
- 15 marca 2021 od godz. 8.30 do 14.30
- 25 marca 2021 od godz.8.30 do 14.30
- 29 marca 2021 od godz. 8.30 do 14.30

Ze względu na istniejące zagrożenie 
zarażenia wirusem Sars-Cov-2 proszę 
o kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu 668 851 447 celem umówienia 
terminu spotkania.

Z poważaniem
Agnieszka Mieloch

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kórniku

mechaniczną z  odzyskiem ciepła, - mi-
kroinstalację fotowoltaiczną, - ocieplenie 
przegród budowlanych, - stolarkę okienną 
i drzwiową, - dokumentację (audyt energe-
tyczny, dokumentację projektową). Wnio-
ski można składać m.in. w postaci elektro-
nicznej poprzez aplikację internetową, tj. 
Portal Beneficjenta dostępny na stronie 
internetowej właściwego WFOŚIGW lub 
poprzez serwis „gov.pl” – posiadając profil 
zaufany. Więcej informacji o  programie 
można znaleźć na stronie internetowej 
czystepowietrze.gov.pl

ZwiąZek Miast Polskich 
obradował

25 lutego br. odbyło się w formule online 
XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast 
Polskich, które było transmitowane ze 
studia w  Poznaniu. Delegatem Miasta 
i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Miast Polskich był wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły. Związek liczy obecnie 
335 miast. Obok działań zmierzających 
do ograniczenia skutków pandemii, naj-
ważniejszymi priorytetami legislacyjnymi 
ZMP w 2020 roku były: - obrona dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego, - za-
gwarantowanie samorządom możliwości 
realizowania obowiązków dotyczących 
przeprowadzenia wyborów zgodnie z Kon-
stytucją RP oraz w sposób gwarantujący 
obywatelom bezpieczeństwo zdrowotne, 
- zwiększenie części oświatowej subwencji 
ogólnej, - zmiany w zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju i aktualizacja polityki miej-
skiej, - wprowadzenie rozwiązań prawnych 
umożliwiających sprawną realizację usług 
infrastrukturalnych, społecznych i  ad-
ministracyjnych, a  w  szczególności z  za-
kresu gospodarki odpadami, transportu, 
budownictwa mieszkaniowego, oświaty, 
ochrony zdrowia. Związek przygotował 
projekty ustaw, które prezes ZMP Zyg-
munt Frankiewicz – jako przewodniczący 
senackiej Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej – wnosił do 
prac Senatu. ZMP był aktywny w pracach 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego, a także legislacyjnych w Sejmie 
i Senacie. ZMP przygotował projekt i zało-
żenia rozwiązań ustawowych w zakresie 
finansów samorządowych, w  tym: - re-
kompensata ubytków spowodowanych 
zmianami w podatku PIT, - przywrócenie 
zasady rekompensowania ubytków w do-
chodach własnych JST, będących skutkiem 
zmian ustawowych, - założenia subwencji 
rozwojowej, stanowiącej realizację zgła-

MultiMedia w sZkole

18 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
Sylwia Kowalska specjalista z  Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu oraz Bar-
tosz Przybylski podinspektor z Wydziału 
Koordynacji Współpracy Międzywydziało-
wej spotkali się z Łukaszem Szydłowskim 
specjalistą ds. szkoleń i  nowoczesnych 
technologii z Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli Rewers. Rozmawiano na temat 
wirtualnej gazetki szkolnej, elektronicz-
nych ekranów informacyjno-edukacyjnych 
możliwych do zainstalowania na szkolnych 
korytarzach, a także dyskutowano na te-
mat aplikacji szkolnej „Reporter”.

Na teMat PrograMu 
„cZyste PowietrZe”

23 lutego br. Stowarzyszenie Gmin 
i  Powiatów Wielkopolski zorganizowało 
zdalne spotkanie z Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolantą 
Ratajczak, na temat Programu „Czyste 
Powietrze”. Miasto i Gminę Kórnik repre-
zentował wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 
Zainteresowanie wydarzeniem okazało 
się bardzo duże, ponieważ uczestniczyło 
w  nim ponad 150 samorządowców. Wi-
ceburmistrz przypomina, że celem pro-
gramu po zmianach jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych. Do najważniejszych zmian w Progra-
mie Czyste Powietrze należy zaliczyć: 1) 
uproszczenie zasad przyznawania dotacji, 
2) skrócenie czasu rozpatrywania wnio-
sków, 3) uproszczenie wniosku o dotację, 
4) możliwość składania wniosków online, 
5) włączenie banków, 6) wzmocnienie 
współpracy z gminami, 7) integracja z pro-
gramem „Mój prąd”, 8) poziomy dotacji 
powiązane z  efektem ekologicznym, 9) 
dotacje na termomodernizację dla tych, 
którzy wymienili już źródło ciepła, 10) 
możliwość finansowania przedsięwzięć 
rozpoczętych i  zakończonych. Program 
Czyste Powietrze 2.0 skierowany jest dla 
osób fizycznych – właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych budynków lub 
lokali mieszkalnych. Dotacja przysługuje 
na: - wymianę, zakup i montaż źródła cie-
pła, - instalację centralnego ogrzewania 
i  ciepłej wody użytkowej, - wentylację 

szanego od lat postulatu zwrotu podatku 
VAT, płaconego przez JST przy realizacji 
inwestycji, który nie podlega odliczeniu, 
- korekta przepisów o  opodatkowaniu 
infrastruktury kolejowej podatkiem od 
nieruchomości – projekt przyjęty przez 
Senat i  skierowany do Sejmu. Podczas 
obrad Zgromadzenia Ogólnego przedsta-
wiono i  przyjęto sprawozdanie Zarządu 
z działalności w 2020 roku, sprawozdanie 
finansowe i bilans Związku za rok 2020. 
Przyjęto budżetu Związku na rok 2021 oraz 
uchwałę o rezygnacji z waloryzacji składek 
członkowskich w roku 2021.



24 lutego 2021 roku odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania 
radni:
- dokonali zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na lata 2021- 2032,
- podjęli uchwałę w  sprawie zwolnienia 
z opłaty należnej w 2021 roku za korzy-
stanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży,
- udzielili dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku w wy-
sokości 100 000 zł na remont ceglanych 
baszt kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku – etap II,
- udzielili dotacji Polskiej Akademii Nauk 
Bibliotece Kórnickiej w wysokości 100 000 zł  
na wykonanie prac remontowych i renowa-
cyjnych murów wewnętrznych przyziemia 
Zamku wraz z nadzorem – etap II,
- udzielili pomoc finansową Powiatowi Po-
znańskiemu z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie do wykonania projektu chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w miej-
scowości Kamionki,
- wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości 
położonej w obrębie Dachowa gmina Kór-
nik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 296 o powierzchni 0,1158 ha,
- wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie 
prawa własności nieruchomości, ozna-
czonej w  ewidencji gruntów jako działki 
o  numerach 327/1, 327/2, 327/4, 327/7, 
położone w obrębie Bnin gmina Kórnik, 
o łącznej powierzchni 0,6005 ha,
- wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie 
prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości, położonej w  obrębie Robakowo, 
gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji grun-
tów i budynków jako działki o numerach: 
246/2 o powierzchni 0,0941 ha oraz 314/3 
o powierzchni 0,2517 ha,
- podjęli uchwałę w sprawie przeprowadze-
nia Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 
na rok 2022,
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
odpowiedzi mieszkańcowi w sprawie suple-
mentacji witaminy D wśród mieszkańców, 
- rozpatrzyli petycję w sprawie sprzeciwu 
ustalenia lokalizacji wieży telekomunikacyj-
nej w miejscowości Szczytniki na działce przy 
ul. Jeziornej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Przedszkola Wodnik Szuwarek oraz Przed-
szkola Szmaragdowe Oczko, które swoją 
działalność rozpocznie 1.09.2021,
- rozpatrzyli petycję w  sprawie podjęcia 
działań zapobiegających dewastacji mienia 
gminnego,

- zmienili uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i  zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
- wyrazili wolę współdziałania Miasta 
i Gminy Kórnik z Powiatem Poznańskim 
w sprawie utworzenia filii Wydziału Komu-
nikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu w miejscowości Kórnik,
- wystąpili z apelem w sprawie wysokości 
funduszy unijnych dla Wielkopolski w ra-
mach umowy partnerstwa na lata 2021-
2027,
- uchwalili Gminny Program Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2021 – 2025.

Szczegóły  uchwał  i   sprawozdań:  
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/120759.
Relacja z  sesji dostępna jest na stronie 
Rady Miasta i Gminy Kórnik na platformie 
YouTube.

Rada Miasta i Gminy obradowała

◊  SK
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Montaż urządzeń placu zabaw  
w Biernatkach
W  poprzednim miesiącu doposażono 
istniejący plac zabaw na placu sołeckim 
Kogucik o  dwa urządzenia zabawowe. 
Zamontowano również huśtawkę bocia-
nie gniazdo oraz urządzenie ruchome 
przejście na terenie działki stanowiącej 
dojście do jeziora przy ul. Głównej w Bier-
natkach. Zadanie wyniosło 14 774,00 zł. 
Wykonawcą była firma Hydro Works Paweł 
Majchrzak z Biernatek.

Budowa sensorycznego  
placu zabaw „Jedynka” przy SP1
W  ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kórnik 2020 wybudowano senso-
ryczny plac zabaw „Jedynka” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Plac zabaw 
podzielono na strefę dla młodszych i dla 
starszych dzieci. Teren dla młodszych dzie-
ci został ogrodzony panelowym płotem. 
W części tej zlokalizowano elementy placu 
zabaw tj. zestaw labirynt, tablica alfabet 
Braile’a, zestaw domek z  ławeczkami 
w środku, bujak sprężynowy 4-osobowy, 
zestaw głuchy telefon, zestaw zabawowy. 
Teren dla starszych dzieci stanowią na-
stępujące urządzenia: zestaw zabawowy, 
dwa różne zestawy sprawnościowe typu 
małpi gaj, huśtawka potrójna. Zagospo-
darowanie terenu stanowią elementy 
małej architektury tj. ławki, kosze i tablica 
regulaminowa. Pod powyższe urządze-
nia wykonano nawierzchnie bezpieczne 
z  zielonych mat przerostowych, piasku 
i nawierzchnie poliuretanową w kolorze 
szarym. Zamontowano również półkule 
z granulatu gumowego w trzech rozmia-
rach oraz w kolorach żółtym, niebieskim 
i zielonym. Wykonawcą była firma Grupa 
Hydro z Mosiny. Cała inwestycja wyniosła 
191 418,78 zł.

Budowa wiaty piknikowej  
w Kamionkach Północnych
Inwestycja obejmowała wykonanie fun-
damentów i utwardzenia terenu z kostki 
brukowej oraz budowę drewnianej wiaty 
piknikowej o wymiarach 5x10m na placu 
sołeckim Kamyczek w  Kamionkach Pół-
nocnych. Całość konstrukcji wykonano 
z  drewna klejonego, pomalowanego 
preparatem do konserwacji konstrukcji 
drewnianych oraz lakierobejcą impre-
gnująca – dekorującą. Pokrycie więźby 
dachowej stanowi blachodachówka, 
zamontowano rynny, rury spustowe i wy-
konano obróbki blacharskie. Wykonawcą 
był Piotr Kwietniewski Przedsiębiorstwo 
Usługowe z Bodzentyna. Cała inwestycja 
wyniosła 60 749,00 zł.

Inwestycje

◊  Wydział Inwestycji UMiG

Startuje kolejna edycja Budżetu  
Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik. 
Można już zgłaszać projekty, które po 
etapie weryfikacji formalnej i meryto-
rycznej wybierane będą przez mieszkań-
ców do realizacji w 2022 roku.

W bieżącej edycji na realizację projektów 
BOGK w  przyszłorocznym budżecie wy-
datkowany będzie w sumie milion złotych. 
Podobnie jak w ostatniej edycji (konsulta-
cje przeprowadzono przed dwoma laty), 
osobno rywalizować będą projekty małe 
(ich szacunkowy koszt nie może prze-
kroczyć 30 tys. zł) oraz duże (wycenione 
w przedziale od 30 tys. zł do 400 tys. zł). 
Na projekty małe zarezerwowano 70 tys. 
zł a na większe 930 tys. zł.
Projekty mogą zgłaszać w  okresie od  
1 marca do 4 kwietnia wszyscy mieszkań-
cy Miasta i Gminy Kórnik. 
Głosowanie trwać będzie od 1 czerwca 
2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Wszystkie informacje, w  tym regulamin 
tegorocznej edycji BOGK, znajdziecie 
Państwo na stronie 

https://kornik.budzet-obywatelski.org/
Poprzez tę internetową witrynę można 
obecnie zgłaszać projekty. Zapraszamy!

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

◊ red



Pomoc żywnościowa z programu Unii 
Europejskiej dla potrzebujących i ubo-
gich mieszkańców miasta i gminy Kórnik.

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej w Kórniku od wielu lat zajmuje się 
Programem Operacyjnym Pomoc Żywno-
ściowa z Unii Europejskiej.
Program ten obejmuje pomoc żywnościo-
wą skierowaną dla ludzi potrzebujących, 
ubogich i  rodzin wielodzietnych. Na te-
renie naszej gminy mamy bardzo dużo 
ludzi potrzebujących tego typu pomocy. 
Pozyskiwaniem, dystrybucją, rozliczaniem 
zajmuje się nasza organizacja, natomiast 
kwalifikacją osób i rodzin do zaopatrzenia 
w żywność zajmuje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kórniku. 
Na rok 2021 otrzymaliśmy skierowania 
i  wykaz osób zakwalifikowanych do po-
mocy żywnościowej obejmujący 600 osób. 
Żywność tą otrzymujemy w kilku partiach, 
magazynujemy ją w  pomieszczeniach 
budynku przy ulicy Poznańskiej 34, gdzie 

dla mieszkańców Kórnika jest wydawana, 
a dla mieszkańców wiosek jest dowożona 
do mieszkań. Ze względu na panującą 
pandemię realizacja tego zadania wymaga 
wiele wysiłku i poświęcenia. Jest to żywność 
pełnowartościowa w następującym asorty-
mencie: makaron, kasza, ryż, mleko, cukier, 
ser, konserwy mięsne i  rybne, przetwory 
warzywne.
Dystrybucją zajmują się cztery osoby, 
przy rozładunku żywności pracują zawsze 
chętnie nasi strażacy, a dowóz żywności do 
mieszkań zlecamy firmie transportowej. 
Zadanie to możemy realizować dzięki 
wsparciu od Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kórnik. Natomiast dofinansowanie kosztu 
dowozu żywności do osób mieszkających na 
wioskach uzyskaliśmy od firmy TFP w Dzieć-
mierowie i Fundacji Zakłady Kórnickie.
Za okazaną pomoc i wsparcie w  imieniu 
osób ubogich i potrzebujących serdecznie 
dziękujemy.

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przechodzi do historii.  Sztab 2571 
w Kórniku  zebrał 176.022,11 zł. 
Na ten wspaniały wynik zapracowała 
ogromna grupa osób, dla których idea po-
magania jest bliska sercu. 
Do puszek wolontariuszy oraz skarbon sta-
cjonarnych ofiarodawcy wrzucili 77.025,62zł. 
Poprzez terminale płatnicze wpłacono 
6.125,00zł. E-skarbonka sztabu uzbierała 

5.047 zł. Aukcje przedmiotów na Allegro 
przyniosły 9.355,50 zł. Wpłacona na konto 
Fundacji suma 21.212,12 zł, zebrana pod-
czas IV Tour de WOŚP, to dar Kórnickiego 
Bractwa Rowerowego.  
Kwota 57.256,87 to pieniądze wpłacone on–
line za wylicytowane przedmioty na aukcji  
oraz pieniądze uzyskane za słodkie wypieki 
serwowane na rynku.

Dzięki życzliwości UMiG Kórnik i OSP Kórnik, 
sztab miał zapewnione miejsce do pracy 
i wszechstronną pomoc przy organizacji 
tego przedsięwzięcia. 
Pracownice Banku Spółdzielczego w Kórni-
ku oraz harcerze z Hufca ZHP Kórnik, jak co 
roku, zajęli się rozliczeniem puszek. Najwię-
cej do jednej z nich nazbierał wolontariusz 
Zbyszek bo aż - 6.783,28 zł. 
W kilku puszkach znalazły się walory obce 

tj. euro, korony czeskie, funty brytyjskie 
i dolary. 
Dziękujemy: 
- młodzieży za liczny udział w zbiórce, a opie-
kunom grup za wzorową współpracę,
- przedszkolakom za zbiórkę do skarbonek 
stacjonarnych,
- mieszkańcom oraz firmom za ofiarowane 
przedmioty,usługi i inne dobra przeznaczo-

ne na aukcje WOŚP,
- złotnikowi p. Grzgorzowi Błaszakowi za 
złote serduszko i Firmie TFP która je wyli-
cytowała.
 Jako szef sztabu Kórnik, w imieniu Fundacji 
Jurka Owsiaka i własnym bardzo dziękuję 
wszystkim którzy pracowali i  pomagali 
zorganizować 29 Finał, szczególnie: Ada-
mowi, Malwinie i Henryce za przygotowanie 
wszystkich licytacji. Anastazji za składanie 
i banderolowanie wszystkich puszek. 
Dziękuję radnemu Robertowi Jankow-
skiemu, który wespół z  Bartkiem Górką 
poprowadzili licytacje na You-Tube. Dzięki 
ich nieprzeciętnym zdolnościom sprze-
dano wszystkie zgromadzone na aukcje 
przedmioty.
Kochani! Ten Finał był inny od poprzed-
nich, trudniejszy, ale mimo ograniczeń 
związanych z pandemią zebraliśmy o po-
nad 20 tys. więcej niż w ubiegłym roku. 
Bo Kórnik jest dobry! Kórnik jest szczodry!
Kórnik jest Wielki!
Dziękuję wszystkim. Sie ma! 

Sztab 2571 podsumowuje finał

◊ Krystyna Janicka 

Pomoc żywnościowa z UE

◊  Zarząd Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku
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Poszukiwanie zrzutów staje się coraz 
bardziej popularne. Nie ma w  tym nic 
nagannego, o  ile zbieracze nie naruszają 
obowiązujących w  lasach zasad, a przede 
wszystkim nie płoszą zwierząt. Od 23 lutego 
Lasy Państwowe przeprowadzą akcję kon-
trolno-prewencyjną, która ma zapobiegać 
takim nieetycznym przypadkom.

Zrzutami nazywamy poroże zrzucane co 
roku przez zwierzęta jeleniowate – sarny, 
łosie i  jelenie. Te ostatnie pozbywają się 
poroża właśnie na przełomie lutego i marca. 
To gratka dla poszukiwaczy. Wielu zbiera je 
do własnych kolekcji, niektórzy na sprzedaż. 
Cena zaczyna się od kilkudziesięciu złotych 
za kilogram, a za największe okazy płaci się 
dwu-, trzykrotnie więcej. Z poroży wytwa-
rza się oryginalne przedmioty użytkowe 
i galanterię.
Niestety cześć osób w pogoni za znalezi-
skami zachowuje się nieodpowiedzialnie. 
Celowo tropiąc chmary jeleni, zmusza je 
do ciągłego przemieszczania się. Gruba 

pokrywa śnieżna, mróz i bardzo ograniczony 
dostęp do pożywienia to wystarczająco duże 
trudności dla zwierząt. Zmuszanie ich do 
ucieczki w takich warunkach, przepędzanie 
z bezpiecznych i zasobnych w karmę ostoi 
zakrawa na okrucieństwo.
Zdarzają się przypadki, gdy jelenie wypłasza-
ne są petardami, a chciwy zbieracz „tropi” 

je quadem. Najprawdopodobniej taka 
właśnie była przyczyna tragedii w okolicach 
Ińska w zachodniopomorskim. Wypłoszona 
chmara przeszło 30 jeleni weszła na zamar-
znięte jezioro. Lód nie wytrzymał i mimo 
ofiarnej akcji strażaków 18 zwierząt utonęło.
- To niedopuszczalne, by zwierzęta padały ofia-
rą zachłanności – mówi Andrzej Konieczny, 
dyrektor generalny Lasów Państwowych. 
– Ten przypadek skłonił nas do przyjrzenia się 
problemowi. W najbliższym czasie Straż Leśna 
przeprowadzi akcję, którą ma na celu przeciw-
działanie nieetycznym występkom.
Akcja o kryptonimie „Wieniec” (tak określa 
się poroże jelenia) będzie miała charakter 

ogólnopolski. Weźmie w niej udział ok. tysiąc 
strażników leśnych. Będą patrolować szcze-
gólnie te okolice, skąd pochodzą doniesienia 
o nieprawidłowym zachowaniu zbieraczy 
poroży. Chodzi o egzekwowanie zachowań 
zgodnych z przepisami. O wsparcie będzie 
proszona Państwowa Straż Łowiecka i Po-
licja. 
Celem nieetycznych zbieraczy są przede 
wszystkim jelenie. Ich krajowa populacja 
od kilku lat przekracza 200 tys. osobników 
i  jest być może najliczniejsza w  historii. 
Samce posiadają okazałe poroże – jedna 
tyka może ważyć nawet 5 kg. W trudnych, 
zimowych warunkach zwierzęta gromadzą 
się w duże stada. Tropienie takich chmar na 
śniegu zwiększa szanse znalezienia zrzutów. 
Jednak ciągłe nękanie takich stad nie tylko 
osłabia i stwarza zagrożenie dla zwierząt. 
To również potencjalne zagrożenie dla kie-
rowców. Nietrudno o wypadek, gdy na śliską 
drogę wypadają zwierzęta, spłoszone przez 
zbieraczy poroży.

Stop nieetycznym zbieraczom poroża

Poroże to twardy, kostny twór, który 
noszą samce krajowych jeleniowatych. 
Ma rolę reprezentacyjną – pozwala 
demonstrować siłę i możliwości repro-
dukcyjne. Bywa orężem do walki z ry-
walami. Po okresie godów w zasadzie 
przestaje być potrzebne i jest zrzucane. 
Pozbywanie się poroża i jego odrastanie 
to coroczny proces.
Zbiór zrzutów jest legalny, o  ile zna-
leziono je na terenie lasu gospodar-
czego, a nie w parku narodowym czy 
rezerwacie przyrody. Poszukiwacze 
nie powinni także naruszać zakazów 
wstępu obowiązujących w lasach. M.in. 
nie powinni zapuszczać się w młodniki 
do 4 m wysokości.

Akcja sterylizacji i kastracji zwierząt
Uprzejmie informujemy, że ruszyła akcja 
sterylizacji i kastracji zwierząt. Na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik trwa realizacja „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, 
dzięki któremu poprzez wykonywanie za-
biegów sterylizacji i kastracji ograniczana 
jest nadpopulacja psów i kotów na terenie 
naszej gminy. Zgodnie z zapisami programu, 
Miasto i Gmina Kórnik zapewnia dofinanso-
wanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwie-
rząt - dotyczy zwierząt, których właściciele 
są mieszkańcami naszej gminy.

Opłata po dofinansowaniu w wysokości 50% 
za poszczególne usługi:
 kastracja kotów 65 zł,
 sterylizacja kotek 125,

 psy małe (do 10 kg) - kastracja 75 zł, ste-
rylizacja 165 zł,
 psy średnie (10-25 kg) - kastracja 80 zł, 

sterylizacja 185 zł,
 psy duże (powyżej 25 kg) - kastracja 110 zł, 

sterylizacja 215 zł. 

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym 
sposobem rozwiązania problemu nadpo-
pulacji zwierząt, dotyczy zarówno samic 
jak i samców.

Zabiegi sterylizacji/kastracji są bezpieczne 
i przeprowadzane przez weterynarzy ru-
tynowo. Poddawanie zwierząt zabiegom 
sterylizacji/kastracji, pozwoli na uniknięcie 
nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby 
potencjalnie bezdomnych zwierząt.

Osoby zainteresowane wykonaniem za-
biegu u swojego czworonoga prosimy o 
bezpośredni kontakt z jedną z wymienio-
nych poniżej przychodni weterynaryjnych w 
celu umówienia się na termin zabiegu oraz 
uzyskania wszelkich informacji.

 Gabinet Weterynaryjny „EVET” Ewe-
lina Gogulska, ul. Wodna 5/2, Kórnik, 
 tel. 601 884 441

 Gabinet Weterynaryjny Maciej Grząślewicz, 
ul. Dworcowa 18, Kórnik, tel. 61 8 170 222
lub 601 956 700

◊  Wydział 
Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa 
UMiG Kórnik

Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/1919 w Kórniku 
składa serdeczne podziękowanie Pani Dy-
rektor Magdalenie Jankowiak i Pani Kindze 
Kmiecik z  Przedszkola „Kolorowy Świat” 
w Szczodrzykowie za udział w akcji „Mali 
Powstańcy na 102”. Dziękujemy za zaan-
gażowanie w – jakże inne w tym roku – ob-
chody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919.
Jesteśmy wdzięczni za popularyzowanie 
wśród młodego pokolenia wartości, które 
przyświecały bohaterskim czynom i życiu 
Powstańców.
Dziękując za gest uczyniony z myślą o pro-
mocji zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego pozostajemy z nadzieją, że pamięć 
o  Powstańcach będzie upowszechniana 
w  pracy wychowawczej Waszego Przed-
szkola.

Podziękowania

◊  Zarząd Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 w Kórniku

◊  Lasy Państwowe
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„Wiosenna tama” – geofity w lasach

◊ Katarzyna Rawlik
Instytut Dendrologii PAN

Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Las to miejsce, które większości z nas 
kojarzy się przede wszystkim z drzewa-
mi. To one mają największe znaczenie 
dla nas – ludzi (np. ekonomiczne, kultu-
rotwórcze, społeczne czy ekologiczne). 
Jednakże nisko pod okapem drzew rosną 
rośliny runa, które są równie ważne dla 
funkcjonowania ekosystemu leśnego. 
Wczesną wiosną może nawet ważniejsze 
niż drzewa… 
W tym czasie w runie lasów liściastych na-
szej strefy klimatycznej pojawiają się liczne 
rośliny tworzące tzw. aspekt wiosenny (Fo-
tografia 1). Najprościej rzecz ujmując jest 
to czas, gdy na dnie lasu zakwitają tysiące 
małych roślin, tzw. geofitów wiosennych 
(ang. spring ephemerals). Pierwsze pojawiają 
się fioletowe kwiaty przylaszczki pospolitej, 
następnie żółte kwiaty złoci żółtej, białe i żół-
te kwiaty zawilców (zawilec gajowy i zawilec 
żółty). Równocześnie, na fioletowo i biało 
zakwita kokorycz pusta, na żółto ziarnopłon 
wiosenny, a na fioletowo fiołek leśny. W tym 
wspaniałym gąszczu barw trudno dostrzec 
zielono kwitnące rośliny szczyru trwałego 
czy brązowe i głęboko ukryte kwiaty kopyt-
nika pospolitego (Fotografia 2).
Geofity wiosenne są to rośliny, które reali-
zują cały cykl życiowy (kiełkowanie, wzrost, 
kwitnienie i owocowanie) w okresie braku 
ulistnienia u drzew. Jest to ich główne przy-
stosowanie do warunków panujących na 
dnie lasu, w którym ograniczenie dostępu 
światła jest głównym „kłopotem” roślin. 
Geofity wiosenne nie tolerują zacienienia 
oraz suszy, które panują na dnie lasu w pełni 
sezonu wegetacyjnego. Takie pory roku 
jak lato, jesień i zima przeżywają w formie 
podziemnych organów przetrwalnikowych, 
np. jako cebule i kłącza. Pozwala im to na 
szybkie użycie zgromadzonych w  tychże 
organach cukrów wiosną, gdy warunki są 
sprzyjające do wzrostu. Na ogół od koń-
ca marca do końca maja trwa okres ich 
szalonego wzrostu (choć dzisiaj, w dobie 
wyraźnej zmiany klimatu, często swój roz-
wój zaczynają znacznie wcześniej). Nasze 

badania produkcji biomasy w warstwie runa 
pokazały, iż w tym okresie roku geofity wio-
senne zdecydowanie biorą na siebie ciężar 
wytwarzania biomasy, podczas gdy drzewa 
w zasadzie jeszcze śpią zimowym snem. 
Jednak rozwój geofitów wiosennych nie 
trwa długo, a w tym krótkim czasie zacho-
wują się one dość rozrzutnie. Wytworzone 
przez nie organy, choć bogate w biogeny 
(np. azot czy fosfor), nie są długotrwałe. 
Co roku powtarza się sytuacja, gdy w ciągu 
kilku dni, wraz z rozwojem liści drzew, geo-
fity wiosenne dosłownie znikają z dna lasu. 
Wzrost zacienienia i temperatury powoduje 
masowe obumieranie tych roślin, a  ich 
biomasa bogata w pierwiastki, atrakcyjna 
dla destruentów (organizmy pobierające 
substancje odżywcze z  martwej materii 
organicznej), ulega całkowitemu rozkładowi 
w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.
Geofity wiosenne, poprzez swoją strategię 
życiową, pełnią niezwykle ważną dla całego 
ekosystemu leśnego funkcję. Stanowią 
„wiosenną tamę” (ang. vernal dam), zapobie-
gającą ucieczce biogenów z ekosystemów 

leśnych. Geofity wiosenne wykorzystują 
biogeny wczesną wiosną, w okresie braku 
aktywności ze strony drzew, zapobiegając 
poprzez to ich wymywaniu do głębszych 
warstw gleby. Następnie rośliny te szybko 
oddają biogeny do ekosystemu. Krótko żyją, 
a ich obumarłe szczątki ulegają szybkiemu 
rozkładowi. Biogeny są więc uwalniane do 
ekosystemu już wczesnym latem, w okresie, 
gdy są bardzo potrzebne drzewom oraz 
roślinom pełni lata.
Piękno aspektu wiosennego możemy 
obserwować między innymi w rezerwacie 
przyrody „Czmoń”, położonym około 10 km 
na południe od Kórnika (przy drodze 
wojewódzkiej 434 Kórnik-Czmoń-Śrem), 
a także w przylegających do niego lasach. 
Oczywiście nie można zapomnieć także 
o obecności geofitów wiosennych w Arbo-
retum, a  także w Lesie Doświadczalnym 
„Zwierzyniec” naszego Instytutu.

Fot. 1. Aspekt wiosenny w lesie grądowym, 
Leśnictwo Czmoń,Nadleśnictwo Babki. (Fot. K. Rawlik)

Fot. 2a. Kokorycz pusta (Corydalis cava).
(Fot. K. Rawlik)

Fot. 2b. Zawilec gajowy (Anemone nemorosa). 
(Fot. K. Rawlik)

W Arboretum zakwitły ranniki  
i przebiśniegi, pierwsze śnieżyce  
też już zaczynają kwitnienie.
Rośliny te corocznie zwiastują nadcho-
dzącą wiosnę, a  ich kwitnienie jest sil-
nie powiązane z  przebiegiem pogody, 
w różnych latach pojawiają się wcześniej 
lub nieco później. W latach o łagodnych, 
ciepłych zimach np. w 2020 roku przebi-
śniegi i ranniki mogliśmy obserwować już 
20 stycznia, a w 2017 roku o cały miesiąc 
później. Tegoroczna zima ze śnieżnym 
i mroźnym lutym spowodowała, że kwit-
nące łany śnieżyc w Arboretum będziemy 
oglądać około 15-20 marca, podczas gdy 

w 2020 roku śnieżyce kwitły już w święto 
zakochanych 14 lutego. 
W  lasach i parkach kwitnienie ranników, 
przebiśniegów i śnieżyc jest nieco później-
sze niż w przydomowych ogrodach, gdzie 
silniej operuje słońce i gleba szybciej się 
nagrzewa. W parkach, gdzie cienia jest wię-
cej rośliny przedwiośnia zakwitają później, 
ale za to zazwyczaj dłużej kwitną.
Płatki korony przebiśniegów i  ranników 
reagują na zmianę temperatury - zamykają 
się na noc, w  dni pochmurne i  podczas 
niskich temperatur, a  otwierają w  dni 
słoneczne i wtedy można też poczuć ich 
zapach.

Oprócz ranników, przebiśniegów i śnieżyc 
na przedwiośniu w  naszym Arboretum 
można oglądać też kwitnące oczary, 
krzewy derenia jadalnego oraz wawrzyn-
ka wilczełyko. W  kolejnych tygodniach 
zakwitną zawilce (gajowy i żółty), cebulica 
syberyjska, a po Świętach Wielkanocnych 
najprawdopodobniej oglądać już będzie 
można pierwsze magnolie (gwiaździstą 
i japońską).
Zapraszam do Arboretum

Zwiastuny wiosny w Arboretum

◊  Kinga Nowak
foto. Katarzyna Broniewska 
i Bartosz Strojnowski



Topniejące śniegi oprócz typowych bogactw 
runa leśnego odkryły tu i ówdzie pokłady 
zalegających śmieci. Pracownicy Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA-BŁONIE 
na terenie Ścieżki Zdrowia oraz fragmentów 
przylegających do jeziora zebrali dziesięć 
dużych worków różnych odpadów. Pomimo 

zainstalowanych na trasie koszy na śmieci, 
znajdowali szklane i plastikowe butelki oraz 
różnego rodzaju inne odpady porozrzucane 
w bliższym lub dalszym sąsiedztwie ścieżki.
„Dbając o środowisko – dbamy o naszą 
przyszłość”

Wiosenne porządki

◊  KCRiS OAZA
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 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 prawnego 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 zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, projektant 
sporządzający projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego/studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, oraz podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazy-
wane do państwa trzeciego/organizacji między-
narodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bę-
dzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Pań-
stwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 
z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez 
Administratora. W przypadku braku podania 
przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to 
miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, 
włącznie z pozostawieniem wniosku bez roz-
poznania, 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 prze-
prowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik ze zmianą obejmującą część wsi 
Błażejewko – dla terenu i okolic dawnego 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 
r, poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 
ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą część 
wsi Błażejewko – dla terenu i okolic dawne-
go ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach:
od 15 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzi-
nach urzędowania. Projekt studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego będzie w okresie wyłożenia 
dostępny 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 projek-
cie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 29 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 wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 29 marca 2021 r. na adres email: dys-
kusje.publiczne@kornik.pl w temacie maila 
wpisując: BŁAŻEJEWKO-3. Dla zarejestrowa-
nych osób zostanie wygenerowany link do 
spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu 
zwrotnym pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi do projektu zmian 
Studium. Uwagi należy składać w formie pa-
pierowej 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 Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 28 kwietnia 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się z nie-
zbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik – preferowane wcześniejsze 
umówienie się telefoniczne.

Czy mieszkańcy gminy Kórnik 
muszą płacić tak dużo za śmieci?

Z  końcem ubiegłego roku dowiedzieli-
śmy się, że od dnia 1 stycznia 2021 roku 
w naszej Gminie wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
wzrośnie. Teraz już wiemy jak to wygląda. 
Z  uchwały Rady Miasta i  Gminy Kórnik 
nr XXV/325/2020 z dnia 28 października 
2020 roku wynika, że stawka wynosi 35 zł 
od osoby za odpady segregowane. Jedy-
na obniżka przewidziana jest dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny (26,25 
zł od osoby) i niewielka obniżka dla tych, 
którzy kompostują bioodpady (33,25 zł).
Jak to wygląda w innych gminach? Związek 
Międzygminny GOAP (Gospodarka Odpa-
dami Aglomeracji Poznańskiej) podaje, że 
opłaty wynoszą 25 zł (w przypadku wielo-
rodzinnych mieszkań) i 28 zł (w przypadku 
do 4 lokali mieszkaniowych). Związek 
GOAP reprezentuje tylko kilka gmin: Buk, 
Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Mu-
rowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Poznań i Swarzędz (dane ze strony: www.
goap.org.pl). Przeglądając strony inter-
netowe innych gmin możemy dowiedzieć 
się, że stawki za opłaty komunalne są 
zawsze niższe: np. w Śremie (31 i 26 zł), 
w Środzie (30 zł), w Suchym Lesie (25 zł), 
w Tarnowie Podgórnym (26 zł), w Lesznie 
(27 zł), w Mosinie (27 zł), w Komornikach 
(27 zł), w Pile (30 zł), w Wągrowcu (28 zł) 
i w Obornikach (25 zł i 28 zł).
Na tle tego zestawienia, Kórnik zdecydo-
wanie wyróżnia się wysokością opłaty na 
poziomie 35 zł od mieszkańca! Z czego to 
wynika? Czy coś możemy z  tym zrobić? 
Gdyby zależało to od nas, gdyby każdy pła-
cił tylko za ilość wytwarzanych przez siebie 
śmieci, czyli za swoje śmieci, jak to było 
wcześnie, to tak. Wtedy, jak pamiętam, 
kupowaliśmy worki, które po napełnieniu 
wystawialiśmy w przewidzianym terminie 
przed posesją. Ale teraz niewiele możemy 
zrobić. Niektórzy mieszkańcy (wiem to 
z własnego doświadczenia) jeden worek 
(żółty, niebieski, czy biały) zapełniają przez 
3-5 miesięcy. Są jednak tacy, którzy takich 
worków za każdym razem mają nawet kil-
ka (widać to na naszych ulicach w dniu wy-
wozu. Z tego wynika bardzo jasno, że nie 
są premiowane starania, aby ograniczać 
produkowanie śmieci, ponieważ opłata 
została zrównana dla wszystkich. Niestety 
produkujemy śmieci za dużo. Z pewnością 
jednak wszyscy możemy przynajmniej 
starać się ograniczyć choć trochę ich ilość. 
Koniecznie trzeba coś z tym robić. Róbmy 
bardziej odpowiedzialne zakupy, kupujmy 
tylko to, co rzeczywiście potrzebujemy 
i w  ilościach, które na pewno zużyjemy. 
Nie używajmy worków foliowych i bardziej 
zwracajmy uwagę na opakowania - pro-
mujmy opakowania ekologiczne, biode-
gradowalne, a nie plastikowe. Wiem, że to 
jest trudne, bo plastiki są wszechobecne. 
Ale próbujmy. No i koniecznie prawidłowo 
segregujmy śmieci! 

Niestety, nadal udział odpadów wysegre-
gowanych w  skali całego kraju stanowi 
tylko niewiele ponad 30% wszystkich 
śmieci. Podobno segregacja najbardziej 
kuleje w  budynkach wielorodzinnych 
tzw. blokach. Czy dlatego, że czujemy się 
mniej odpowiedzialni, bardziej anonimo-
wi. Zmieńmy to. Wszędzie jest nasz dom, 
o który należy dbać. 
W  imieniu wielu mieszkańców naszej 
gminy prosimy władze gminne o rozważ-
ne i odpowiedzialne podejście do tematu 
odpadów komunalnych. Czy naprawdę 
mieszkańcy Kórnika muszą płacić tak dużo 
za śmieci? Z czego to wynika, że płacimy 
dużo więcej niż inni? Może trzeba pochylić 
się z większą troską nad tym problemem, 
może trzeba bardziej oszczędnie zapla-
nować wywóz śmieci, poszukać innego 
odbiorcy, zastanowić się nad bardziej 
sprawiedliwym sposobem rozliczania. 
Przecież chyba wszystkim zależy, aby na-
sze miasto było czyste, ale także na tym, 
aby nie kosztowało to aż tak dużo. 

W imieniu znajomych, przyjaciół, sąsiadów 
i swoim własnym 

Dziękujemy pani Krystynie za głos w spra-
wie cen za gospodarowanie odpadami. 
Dla dopełnienia obrazu przedstawionego 
przez autorkę i aby częściowo odpowie-
dzieć na stawiane w  liście do redakcji 
pytania należy przypomnieć to, o czym już 
na naszych łamach pisano -  na drastyczny 
wzrost cen w roku bieżącym wpływ miało 
między innymi niedoszacowanie kosztów 
w  roku ubiegłym. Przepisy stanowią, że 
do systemu gospodarowania odpadami 
nie można dopłacać z  innych źródeł. 
W zeszłym roku płaciliśmy o około 6,50 zł 
miesięcznie mniej niż to wynika z realnych 
wydatków na ten cel... Gdyby odjąć tę 
kwotę, płacilibyśmy w tym roku zbliżone 
stawki do stawek z sąsiednich gmin... choć 
i tak byłoby dorgo. 
Obecnie trwają w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik formalne przygotowania do nowe-
go przetargu na odbiór i transport odpa-
dów z naszych posesji. Miejmy nadzieję, że 
uda się ograniczyć koszty i obniżyć stawkę.
Bez wątpienia ma rację autorka pisząc, 
że jako świadomi obywatele powinniśmy 
ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, 
zużywać mniej tworzyw sztucznych i 
skutecznie segregować surowce wtórne. 
Wiele mówi się też o potrzebie przenie-
sienia odpowiedzialności za ilość i jakość 
produktów i opakowań na producentów 
różnorakich dóbr konsumpcyjnych. 
Jedno jest pewne – mniej odpadów, 
szczególnie tych nieprzetwarzalnych, to 
mniejszy problem dla środowiska oraz 
potencjalnie zmniejszenie kosztów gospo-
darki śmieciowej.  

◊  Krystyna Boratyńska 

◊  Redakcja



Minęło kilkanaście dni od emisji interneto-
wego koncertu „Zakochani są wśród nas”. 
Kórnicki Ośrodek Kultury zaprosił artystów 
z Klubu Szyderców Bis licząc na emanującą 
siłę radości, uśmiechu, humoru. Ich występ 
miał pomóc widzom zapomnieć o pande-
micznych ograniczeniach, troskach i niepo-
kojach. Wierzę, że to się udało.
Wykonano interpretacje takich przebojów 
jak: „Baby, ach te baby”, „Walc Embarras”, 
„Nic dwa razy się nie zdarza” oraz tytułowy 
„Zakochani są wśród nas”. Repertuar do-
brano w sposób przemyślany i elegancki. 
Ta pozornie niemodna elegancja wydaje 
się być wyróżnikiem tego, co można było 
usłyszeć i  zobaczyć. Podobno najbardziej 
lubimy piosenki, które dobrze znamy. Jeśli 
tak, to dobrze jest znać te z dobrym literacko 
tekstem i szlachetną muzyką. Dla tych, któ-
rzy dopiero je poznali, otworzyły się nowe 
ścieżki przeżyć.
Cieszymy się również z nadesłanych przez 
kórniczan życzeń walentynkowych. Dobrze, 
że potrafimy się lubić i kochać.
Jeśli są tacy, którzy nie widzieli koncertu, to 
mam dobrą wiadomość. Wystarczy wejść 
na stronę internetową KOK, odszukać 
zarejestrowany koncert i poddać się walen-
tynkowemu nastrojowi. Aktywność w sieci to 
jedyna chyba korzyść z pandemii.

Zespół Klub Szyderców Bis w składzie:
Śpiew:
Dominika Dobrosielska
Krzysztof Dziuba
Przemek Mazurek
Skrzypce:
Szymon Żurowski
Gitary, pianno, jedzenie pączka, mastering:
Przemek Mazurek
Wideo:
Przemek Mazurek i Krzysztof Dziuba
Słowa:
Bartłomiej Brede
www.kornickiosrodekkultury.pl
www.klubszydercowbis.pl

Walentynki
online w KOK

◊  Sławek Animucki
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Obywatel świata - początki 
Po wojnie wyemigrowałem z Anglii do Ar-
gentyny. Właśnie tam polubiłem przygodę.
Kupiłem sobie jacht, który nazywał się 
„Chico” i rozpocząłem na nim interesującą 
żeglugę po Paranie.
Pewnego razu popłynęliśmy z żoną w górę 
rzeki. Przez 3 tygodnie żeglugi odkrywa-
liśmy wspaniałości Parany. W  pewnym 
momencie zastąpił nam drogę wodospad 
Iguazú. 
Moi koledzy – sąsiedzi zaczęli się o  nas 
niepokoić, ponieważ wiedzieli, że wyjazd 
zaplanowaliśmy tylko na 10 dni. Wypytywali 
policję rzeczną o nasz jacht o nazwie „Chico” 
i otrzymali odpowiedź, że jeden mały jacht 
z  dwuosobową załogą właśnie zatonął. 
Przypadek taki miał rzeczywiście miejsce 
w owym czasie.
Kiedy więc powróciliśmy po trzech miesią-
cach, nasza sąsiadka powiedziała do mnie: 
„Panie Halik, jak to możliwe, że pan tu jest, 
przecież pan nie żyje!” po czym pokazała 
mi szereg wycinków prasowych informacji 
o naszej śmierci. Był to pierwszy przypadek, 
kiedy prasa mnie „uśmiercała”, i  jak się 
okazało – nie ostatni. Później jeszcze parę 
razy czytałem o swojej śmierci.

Szczęśliwy traf
W czasach, kiedy zacząłem pracować dla 
NBC, stacja ta miała olbrzymie środki finan-
sowe przeznaczone na produkcję filmów 
dokumentalnych. Pieniądze się zupełnie 
nie liczyły. Najważniejsze było to, aby zrobić 
dobry reportaż, bez względu na koszty.
„Ile to będzie kosztować? – 5,10,100 tysięcy 
dolarów? – Jedź i zrób” – mawiano. W ten 

sposób jeździłem po świecie i docierałem 
do coraz to bardziej odludnych zakątków. 
Pamiętam, że kiedyś moi koledzy poszli do 
szefa z zapytaniem, dlaczego właśnie mnie 
wszędzie wysyła i daje mi tak duże możli-
wości. Na co on odpowiedział: „Na jednego 
wariata NBC stać, na dwóch już nie”
Miewałem też całkiem dziwaczne polecenia.
Kiedyś szef z NBC powiedział do mnie: „Słu-
chaj, jest doniesienie, że w górach Brazylii 
będą lądować ludzie z zaświatów. Jedź, zrób 
reportaż o lądowaniu i przeprowadź z nimi 
wywiad – najlepiej po angielsku”. Kto by nie 
zaryzykował takiej zabawy, było nie było 
za kilkadziesiąt tysięcy dolarów? Ale było 
może parę procent prawdopodobieństwa…
Zresztą w zaświaty wysyłano mnie później 
jeszcze kilka razy.

Największa gafa
Znalazłem się kiedyś w dzisiejszym Belize 
(dawniejszy Honduras Brytyjski). Maleńki 
kraik. Kręciłem tam film. Pewnego dnia 
gruchnęła wiadomość – królowa Elżbieta 
przyjedzie z wizytą oficjalną do jednej ze 
swych najmniejszych kolonii. Cała śmie-
tanka towarzyska: dwaj lekarze, czterej 
aptekarze, inżynierowie i dyplomaci zostają 
zaproszeni. Ja też, ale – warunek – obowią-
zuje strój wieczorowy. Co począć? Gdzie ja 
w moim jeepie znajdę frak? 
W końcu przyszedł mi na ratunek ambasa-
dor Argentyny, który zaoferował mi swój 
smoking. Ulga. Problem jednak w tym, że 
dyplomata był ode mnie znacznie szczu-
plejszy. Naciągam jakoś marynarkę gorzej, 
a wręcz fatalnie ze spodniami. W końcu się 
w nie wbijam. Mogę jednak chodzić tylko 
małymi kroczkami. Docieram do pałacu gu-
bernatora i staję w kolejce do przywitania.
Przychodzi moja kolej, gubernator przed-
stawia mnie jako pilota RAF-u, obrońcę Ko-

rony, polskiego dziennikarza i podróżnika. 
Zgodnie z etykietą składam głęboki ukłon 
i jednocześnie czuję i słyszę – i słyszy całe 
towarzystwo, jak prują się na mnie spodnie, 
wydając przy tym dźwięk bardzo podobny 
do zupełnie nieprzystojnego. Konsternacja.
Kilku dyplomatów mnie osłaniało, a ja bocz-
kiem, boczkiem, jakoś się wycofałem.
Wszystko skończyło się jednak happy en-
dem. Dostałem jakieś inne spodnie, a z kró-
lową wypiłem szampana.

Niesamowita znajomość
Zdumiała mnie filozofia życiowa starego, 
nie potrafiącego pisać ani czytać człowieka, 
który przed spotkaniem ze mną nie widział 
białych ludzi. W jego szczepie panował zwy-
czaj pilnowania dorastających chłopców. 
W wieku ośmiu lat są zabierani z domu 
rodzinnego poza obręb wioski: dziewczęta 
mają zupełną swobodę. Tłumaczyłem mu, 
że u  nas jest całkiem inaczej. Pomyślał 
i rzekł: „Słuchaj, źle jest w waszym szczepie. 
Jeden chłopak – duże szkody wielu dziew-
czynom, wiele dziewczyn – żadnej szkody 
jednemu chłopakowi”.

Kuchnia
W zawodzie podróżnika istotne jest, aby 
odżywiać się tak samo jak gospodarze. 
W przeciwnym bowiem razie swą niechęć 
do kuchni tubylców można przypłacić ży-
ciem. Na szczęście dla mnie nie ma różnicy, 
czy jem doskonały befsztyk czy coś innego.
Kiedyś w Meksyku Lakandonowie poczę-
stowali mnie głową małpy, którą musiałem 
zjeść z apetytem.
Piłem też, będąc gościem plemienia Jivaros, 
alkohol uzyskany w dość nietypowy sposób. 
Indianki długo przeżuwają korzenie ma-
nioku, które dzięki ślinie zaczynają fer-
mentować.

W stulecie urodzin podróżnika 
24 stycznia 2021 roku minęła setna rocz-
nica urodzin zmarłego w 1998 r. Tony’e-
go Halika - dziennikarza, podróżnika,  
autora książek i filmów dokumental-
nych, krajoznawczych i przyrodniczych. 
Urodził się w Polsce, w czasie wojny 
wcielony do niemieckiego wojska zdezer-
terował i wstąpił do francuskiego ruchu 
oporu. Po wojnie osiedlił się w Argenty-
nie i przyjął obywatelstwo tego kraju.
Jako korespondent m.in. amerykańskiej 
telewizji NBC Antonio Halik wiele lat spę-
dził w Meksyku, który stanowił jego bazę 
wypadową do najbardziej odludnych 
miejsc na świecie. W 1979 roku wrócił na 
stałe do Polski, zdobywając wielką popu-
larność jako autor telewizyjnych progra-
mów „Pieprz i wanilia”, które realizował 
ze swoją partnerką Elżbietą Dzikowską.

Przypominamy tę barwną postać dzięki  
wywiadowi jakiego podróżnik udzielił 
radcy prawnemu i przedsiębiorcy,  a nie-
gdyś redaktorowi naczelnemu czasopi-
sma „Europejczyk”, związanemu z naszą 
gminą Robertowi Ignaszakowi

Największa satysfakcja
Największą satysfakcję sprawia nam przy-
należność do Międzynarodowego Klubu 
Odkrywców! Jest to najbardziej ekskluzywny 
klub założony w 1904 roku w Nowym Jorku. 
Do klubu można być zaproszonym, ale 
tylko na podstawie konkretnych osiągnięć. 
Elżbieta otrzymała zaproszenie do klubu 
w uznaniu jej zasług przy odkryciu ostatniej 
stolicy Inków w Peru. Moje zaś uczestnictwo 
związane jest z odkrytymi w Mato Grosso 
grotami Orła Białego i rzekami, które nanio-
słem na mapy.

Zwierzęta wokół nas
W Ekwadorze filmowaliśmy lwy morskie, 
z którymi się zaprzyjaźniliśmy. Jak Elżbieta 
szła się kąpać, to one szły za nią do kąpieli 
i pływały obok niej. Wszyscy na mnie krzy-
czeli: „Toni, jak możesz do tego dopuścić, 
przecież Elżbieta jest w  niebezpieczeń-
stwie! Takie lwy mogą ją utopić i pogryźć! 
Na to odpowiedziałem, że jak do tej pory 
nie słyszałem, aby na Galapagos któregoś 
z kąpiących się turystów czy dziennikarzy 
zjadły lwy morskie, dlaczego miałyby nagle 
zaczynać właśnie od Elżbiety

Podróżnik – zawód dochodowy?
No cóż, mam dwa samochody, nawet 
dobre, mam cztery domy na świecie, 
duży jacht. Mam żonę, złego psa i dobrą 
gosposię. Milionerem nigdy nie byłem, ale 
da się żyć.

Języki obce
Tak naprawdę znam dziewięć języków tak 
zwanych „płatnych”, za które płaci się dzien-
nikarzom po zdaniu specjalnego egzaminu. 
Są to: polski, angielski, francuski, niemiecki, 
włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski 
i  czeski. Tych „niepłatnych” też jest kilka: 
chinan szczepu Mato Grosso, chabante, 
guarani, czy suahili zwany „esperantem 
Afryki”. Uważam, że nauka języków obcych 
to najbardziej pożyteczne hobby. Najtrud-

niej jest poznać pierwsze trzydzieści słów. 
Później trzeba tylko stale rozmawiać…

„Pieprz i wanilia”
Sekret prowadzenia programu tkwi w ser-
wisie zdjęciowym i  filmowym. Jesteśmy 
wszędzie: a  to wlatujemy helikopterem 
w głąb wulkanu, za chwilę robimy zdjęcia 
pod wodą, po drodze filmujemy cudowne 
kaniony na terenie Stanów Zjednoczonych 
i  utrwalamy na fotografii Niagarę czy 
Wodospad Wiktorii. Bywamy w  różnych 
miejscach.
Przemieszczamy się wzdłuż i wszerz kon-
tynentów; odwiedziliśmy Indian, kręciliśmy 
szereg programów o Chinach, filmowaliśmy 
obrzędy w Brazylii, przejechaliśmy całą Au-
stralię, także wyspę Gauguina. Oczywiście 
powstawały też filmy o katedrach we Francji 
czy w Niemczech, jak również o żegludze 
podziemnymi kanałami i tunelami z Morza 
Śródziemnego na Bałtyk.
Robimy programy o wszystkim po trochu. 
Co dwa tygodnie przedstawiamy coś nowe-
go. Każdy następny program – tak myślę – 
pobudza ciekawość widza. Otrzymuję wiele 
listów, które przynoszą mi sporo satysfakcji. 

Ludzie piszą, że nasze programy są dla nich 
jedyną możliwością poznania egzotycznych 
krajów.To nas bardzo mobilizuje…

Niepowodzenia
W zasadzie takich nie było. Udawało mi się 
praktycznie wszystko, czego bardzo chcia-
łem. Może nie za pierwszym podejściem, 
ale za piątym, szóstym…
A niepowodzenia? No cóż, na przykład tych 
zielonych ludków nigdy nie mogłem złapać!

Wysłuchał i zanotował 
◊ Robert Ignaszak

Robert Ignaszak z Tonym Halikiem

 Tony Halik



nr 5/2021 5 marca 2021 r.14 15

Zapewne każdy nauczyciel chciałby, by 
u jego podopiecznych nauka nie poszła 
w las. Tak naprawdę jednak nauka już od 
dawna jest w lesie. Tylko od nas samych 
zależy, czy i ile się nauczymy wędrując 
po leśnych ścieżkach dydaktycznych, 
najlepiej w pobliżu Poznania!  

Wczesną wiosną nie ma popularniejszej 
trasy niż ścieżka przez rezerwat Śnieżycowy 
Jar wśród kwietnych dywanów śnieżycy 
wiosennej. Wiedzę przyrodniczą można 
też wzbogacić w takich miejscach jak Park 
Orientacji Przestrzennej w Owińskach czy 
polana piknikowa przy źródełku Żarnowiec. 
Najczęściej jednak po naukę i  kontakt 
z naturą ruszamy na trasy ścieżek zwanych 
przyrodniczymi lub poznawczymi. Każda 
z  nich to kilkanaście przystanków, pre-
zentujących najciekawsze miejsca, często 
zilustrowane i opisane na tablicach eduka-
cyjnych. Zwiedzanie ułatwiają też specjalne 
przewodniki. A  że nie samą wiedzą żyje 
człowiek, to na ścieżkach nie brak drew-
nianych ławek, stołów i wiat piknikowych, 
gdzie można odpocząć po trudach spaceru.

Nad rzekami i jeziorami
Wiele ścieżek dydaktycznych powstaje 
w dolinach rzek. Jedną z najbardziej po-
pularnych tras nad Wartą jest Bobrowy 
Szlak koło Czmońca z  efektowną wieżą 
widokową. Nadwarciański krajobraz pre-
zentuje również ścieżka Rogalinek-Rogalin 
na słynnych Łęgach Rogalińskich oraz 
trasa przebiegająca przez urokliwe Łęgi 
Mechlińskie koło Śremu. W rejonie dawnej 
przeprawy promowej w Kątniku spotykają 
się ścieżki: Nadwarciańska z Puszczykowa 
oraz Śladami przyrody i historii z Lubonia. 
Mniejsze rzeki nie oznaczają wcale gor-
szych wrażeń. W Puszczy Noteckiej warto 
odwiedzić ścieżki Dolina Wełny oraz Dolina 
Kończaka, z  Rumianku można wyruszyć 
w Dolinę Samy, a ze Swarzędza – wzdłuż 
malowniczej Doliny Cybiny. Ciekawe 
zakątki skrywa też bagienna dolina Tro-
janki w Zielonce. W samym sercu Puszczy 
Zielonki powstała również ścieżka wokół 
jeziora Zielonka, opisująca nadbrzeżną 
roślinność. Podobne informacje czekają na 
spacerowiczów nad Jeziorem Swarzędzkim. 
Na tablice prezentujące przyrodę Jeziora 
Niepruszewskiego można zerknąć przy 
okazji kąpieli w Niepruszewie albo wypo-
czywając na Owocowej Plaży w Zborowie, 
gdzie dodatkowo ustawiono lunety do 
obserwacji ornitologicznych. 

W Wielkopolskim Parku Narodowym
Jak na ostoję przyrody przystało, Wielko-
polski Park Narodowy oferuje wiele ścieżek 
przyrodniczych. Jedną z ciekawszych jest 
trasa z Osowej Góry nad Jezioro Budzyń-
skie. Parkowe ścieżki prowadzą również po 
lesie w Puszczykowie oraz z Osowej Góry 

do Jezior. Bogactwo przyrody przybliżają 
także plansze w rejonie wież widokowych: 
na ścieżce Wokół starej wieży, na mosiń-

Nauka poszła w las

◊  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.

skich Gliniankach oraz na wieży ornitolo-
gicznej na Trzcielińskim Bagnie. Oryginalną 
propozycją jest ścieżka Na tropach lądolo-
du, która zamiast roślin i zwierząt opisuje 
tajemnicze eratyki, kemy i ozy. 

Zielona edukacja
Od dawna wiadomo, że najlepszym spo-
sobem poznawania świata jest wyjście 
w  teren, dlatego ścieżki dydaktyczne są 
nieodłącznym elementem każdego szanu-
jącego się ośrodka edukacji przyrodniczej. 
Arboretum Leśne w Zielonce zaprasza do 
tajemniczego Owadogrodu, Arboretum 
Kórnickie prezentuje Drzewa świata, 
a w obu dodatkową atrakcją jest gra tere-
nowa Wielka przygoda w wielkopolskich 
ogrodach. Centrum Edukacji Ekologicznej 
Wielkopolskiego Parku Narodowego wyko-
rzystuje Leśną Szkołę w Jeziorach. Kolejne 
propozycje to dzieło nadleśnictw. W Kon-
stantynowie rozpoczyna się trasa Borów-
kowego Szlaku, ścieżki przebiegają także 
niedaleko Dąbrówki Leśnej, izby edukacji 
leśnej w Odrzykożuchu (W krainie Modrej 
Przygody) i Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy 
Młyn (Rola wody w przyrodzie). Na Dzie-
wiczej Górze funkcjonuje zarówno ścieżka 
Dziewcza Góra z oryginalną Leśną Klasą na 
trasie, jak i gra terenowa. W rejonie Puszczy 
Zieloni funkcjonuje także ścieżka Walory 
przyrodnicze okolic Kiszkowa, powstała 
z myślą o miłośnikach dwóch kółek, oraz 
dwie zdecydowanie krótsze trasy: ścieżka 
imienia Augusta Cieszkowskiego w Kicinie 
i Aleja Filozofów w Wierzenicy.
W krótkich słowach nie sposób szczegó-
łowo opisać bogactwa oferty edukacji 
przyrodniczej wokół Poznania. Kto chciał-
by wykorzystać cieplejszą część roku na 
zacieśnienie swych relacji z naturą, niech 
sięgnie po wydany niedawno Przewodnik 
Niedzielnego Tropiciela, a później śmiało 
rusza w drogę.

Bobrowy Szlak
 (fot. Arch. Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu)

Ścieżka Rogalinek-Rogalin 
(fot. Anna Basińska)

Ścieżka Na tropach lądolodu 
w Wielkopolskim Parku Narodowym 
(Fot. Piotr Basiński)

Na ścieżce w Wielkopolskim Parku 
Narodowym (fot. Archiwum Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu)

Śnieżycowy Jar 
(fot. Krzysztof Moroz)

Zbigniew Kościelniak (1952-2021)  
– członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, elektromechanik samocho-
dowy. 
Dnia 22 lutego 2021 r. Zbigniew Kościelniak, 
członek Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego im. ks. 
Szczepana Janasika (K-BBK), 
zakończył swoje pracowite 
życie. 
Urodził się 30 września 1952 
r. w Borówcu, tutaj też ukoń-
czył szkołę podstawową. Jego 
ojciec Stanisław był sekreta-
rzem w Urzędzie Gminy Kór-
nik Północ. Matka Franciszka, 
z domu Pawłowska, zajmowa-
ła się gospodarstwem domo-
wym. Miał brata Eugeniusza 
i siostrę Halinę zamężną Jaskułową.
Zawodu elektromechanika uczył się w Ze-
spole Szkół Samochodowych im. inż. Tade-
usza Tańskiego w Poznaniu. Po ukończeniu 
tej szkoły i po odbyciu zasadniczej służby 
wojskowej, w 1973 r. podjął pracę elektryka 
samochodowego w Zakładzie Gazownictwa 
w Poznaniu na Grobli. W Borówcu w posesji 
rodziców organizował swój pierwszy własny 
warsztat pracy, który prowadził od 1983 r. 
W 1979 r. ożenił się z Krystyną ze Sznurów 
z Pierzchna i zamieszkali w Kórniku. Na ul. 
Stodolnej 98 Zbyszek i Krystyna Kościelnia-
kowie zbudowali własny dom z warsztatem 
elektromechanicznym. Tutaj urodziła się 
ich córka Beata zamężna Pudysiak. Tutaj 
urodziły się wnuczki Zbyszka, Patrycja (21 
lat) oraz Marysia (12 lat).
W  1990 r. Zbigniew Kościelniak został 
członkiem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego. Prowadził kronikę swojej aktyw-
ności w KB-BK. W 1992 r. uczestniczył w IX 
Europejskim Zjeździe Bractw Kurkowych 
w Genk (Belgia). Tam nawiązał też przyjaciel-
skie kontakty z Belgami. W 1993 r. zwyciężył 

w Turnieju Świętojańskim i zapisał się swoim 
nazwiskiem na pucharze nagrodowym. 
W 1995 r. zdobył tytuł Króla Żniwnego. Nie 
do przecenienia był jego udział w pracach 
przy budowie Domu Bractwa w Biernat-
kach, potem w Bninie, wreszcie w Domu 
Strzelnicy w Skrzynkach. 11 listopada 2004 r. 
zwyciężył w Turnieju Jubileuszowym Nie-
podległościowym. Zawiązane przyjaźnie 

KB-BK z Bractwem Kurkowym 
w Hanowerze zobowiązywały 
do spotkań, w których Zby-
szek również uczestniczył.
W 2005 r. rozpoczęły się jego 
problemy zdrowotne, więc 
spadła też jego aktywność 
w bractwie. Zbyszek Kościel-
niak zawsze znajdował czas 
dla przyjaciół. Miał swój wła-
sny unikalny ogród z oczkiem 
wodnym i rybkami. W gronie 
jego przyjaciół byli nie tylko 
bracia kurkowi, ale również 

osoby duchowne. Wśród nich był ks. 
Piotr Til, wikariusz w Kórniku (1990-1995), 
a w latach 2000-2004 proboszcz w parafii 
św. Wojciecha w Margoninie. Zbyszek był 
też zaprzyjaźniony z kapelanem K-BBK ks. 
proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem.
Pożegnaliśmy Zbyszka Kościelniaka 
z ogromnym żalem. Przez trzydzieści lat 
obecności w brackiej rodzinie zapisał się 
swoim zaangażowaniem, uczciwością, 
prawdziwym koleżeństwem. Był człowie-
kiem wyjątkowo pogodnym, uczuciowym. 
Oczkiem w  jego głowie były wnuczki Pa-
trycja i Marysia. Odszedł z naszego grona 
szlachetny przyjaciel. Będzie nam Zbyszka 
bardzo brakowało. Msza pożegnalna i uro-
czystość pogrzebowa odbyła się w sobotę 
27 lutego 2021 r. z udziałem delegacji kilku 
bractw oraz pocztu sztandarowego Okręgu 
Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP.
Ćwicz oko i dłonie w niebieskiej krainie!
     

Po prostu - Zbyszek 

Dla wielu był znany z kapelusza ze śmiesz-
nym piórem (i niewygodnymi guzikami od 
środka, bo jako dziecko przymierzałam go 
nieraz) albo witania się ręką brudną od 
samochodowego smaru, gdy przyjeżdżano 
do niego po nieocenioną pomoc elektro-
mechanika. 
Pomagał zawsze, nie był typem osoby, 
która odmawiała – nawet, gdy zdrowie już 
nie dopisywało. Kapelusz zakładał często 
i  jako brat kurkowy zawsze uczestniczył 
w ważnych uroczystościach – nawet, gdy 
chodzenie kosztowało go wiele bólu. Nie 
okazywał bólu, był silny, uśmiechnięty od 
ucha do ucha.
Szacunek, to słowo, które kojarzy się 
z  Dziadkiem. On szanował innych, więc 
my odpłacaliśmy się tym samym. Dla nas, 
domowników, był po prostu opiekunem. 

Kimś, na kogo chciało się patrzeć, uczyć od 
niego, pochłaniać jego wiedzę i zapał. Gdy 
Dziadek coś zaplanował, a nierzadko były 
to plany na pierwszy rzut oka irracjonalne, 
zawsze to spełniał. Jestem ciekawa, o  ilu 
pomysłach i marzeniach nie zdążył nam 
powiedzieć. Niech się nie martwi – choć 
nienawidzę prac ogrodowych, zmuszę się 
nawet do wyrywania chwastów, żeby mógł 
podziwiać swój ogród z Ogrodu Rajskiego. 
Nie pozwolimy, by pamięć o Dziadku umar-
ła, bo w naszych sercach „Zbyszek” będzie 
żyć zawsze.
Chciałabym w  imieniu najbliższej rodziny 
podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli 
Dziadkowi w ostatniej drodze Jego ziem-
skiego życia. Nie jesteśmy w stanie złożyć 
wyrazów wdzięczności każdemu z osobna 
za obecność i słowa wsparcia w tych chwi-
lach. Dziękujemy.

In memoriam

◊  Kazimierz Krawiarz

◊  Wnuczka

Śmierć przychodzi cicho. Niezapowie-
dziana, nieproszona. Nigdy nie ma na 

nią odpowiedniej chwili, jest zawsze 
gościem nie na czas… 

Koleżance Krystynie Kościelniak  
i jej bliskim, z powodu śmierci

Składamy wyrazy szczerego żalu  
i łączymy się myślami w smutku
Iwona, Bogunia, Hania,  
Donia, Jola, Renia, Basia, Kasia

męża, ojca, 
dziadka

Pani Magdalenie Jankowiak 
DyrektorPrzedszkola  Kolorowy 
Świat w Szczodrzykowie  
wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci

składają

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

 Brata

            Serdeczne podziękowania: 
Rodzinie, Przyjaciołom,  Sąsiadom, 
Zakładowi Usług Pogrzebowych  
Pani Moniki Orlewicz-Kulas,  
delegacjom z firmy TFP Sp. z o.o.   
z siedzibą w Dziećmierowie  
oraz Przedszkola Kolorowy Świat  
w Szczodrzykowie, a także  
wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatnim pożegnaniu

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

śp. Leszka  
Kociałkowskiego

„Jest granica bólu, o którym nie sposób 
mówić Później przychodzi ukojenieNajle-

piej bowiem wyraża je milczenie... 
Nadchodzi jednak taki czas / Gdy znowu 

zaczyna świecić słońce / I serce się otwiera 
Choć wie, że życie nie będzie takie samo”



Miesiąc luty u Misia Uszatka rozpoczął się 
walentynkami, które tradycyjnie obchodzi-
my 14 lutego. Dzieci dowiedziały się, że 
szacunek należy się wszystkim, natomiast 
sympatię można okazać w różnorodny 
sposób i ma ona wiele znaczeń. Z okazji 
tego święta można wysłać list lub laurkę 
do osoby, którą darzymy sympatią, a kolor 
miłości to kolor czerwony. Przedszkolaki 
wysłuchały wiersza o przyjaźni oraz brały 
udział w zabawach muzycznych, rucho-
wych i układały proste, serduszkowe 
rytmy.
Starsze dzieci przygotowały kartki wa-
lentynkowe dla swoich przyjaciół, które 
wrzuciły potem do specjalnej skrzynki. 
Było miło, serduszkowo.

Z kolei 17 lutego obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu „Światowy Dzień Kota”.
Dzięki przygotowanym przez rodziców 
przebraniom mieliśmy okazję wcielić się w 
rolę kotów zarówno tych udomowionych 
przez człowieka, jak i tych dzikich.
Poznaliśmy wiele ras kotów, sposoby 
opieki nad nimi oraz ciekawostki z ich 
życia. Wymienialiśmy znane koty z bajek.
Wszystkich uczestników zabawy na-
grodzono pamiątkowymi dyplomami i 
medalami.
To był bardzo udany „koci” dzień.

W miesiącu lutym również dużo czasu 
poświęciliśmy na doradztwo zawodowe 
w grupach.
Na szczególną uwagę zasłużyły u nas 
zawody lekarza, pielęgniarki, ratownika 
medycznego, a także sprzedawcy, fryzjera 

i strażaka.
Dzieci poznały trudy i odpowiedzialność, 
jaką niosą za sobą zawody lekarza, 
pielęgniarki i ratownika medycznego. 
Zaznajomiły się z narzędziami ich pracy 
oraz utrwaliły sobie numery alarmowe, 
pod jakie należy dzwonić w razie nagłego 
wypadku. 
Najmłodszym przedszkolakom najbardziej 
jednak przypadł do gustu zawód fryzjera. 
Dzieci poznały narzędzia jego pracy, a 
potem ochoczo zabrały się do czesania 
i modelowania specjalnie do tego celu 
przeznaczonych manekinów. 
Nasze przedszkole sąsiaduje ze Strażnicą.
Poza obejrzeniem filmów edukacyjnych o 
trudach pracy strażaka oraz omówieniem 

specyfiki zawodu na zajęciach, starsze 
grupy wiekowe zostały zaproszone przez 
tatusiów ekspertów-strażaków do nie-
samowitej przygody, jaką było poznanie 
zawodu strażaka od podszewki. Mogliśmy 
dokładnie obejrzeć wozy strażackie w 
pobliskiej Strażnicy, posłuchać syreny, 
zobaczyć szatnię dzielnych strażaków oraz 
dowiedzieć się, do jakich akcji są wzywani 
i które były dla nich najtrudniejsze.

Teraz jeszcze przed nami „Dzień dino-
zaura” i będziemy oczekiwali powoli na 
upragnioną wiosnę.

Miesiąc luty u Misia Uszatka
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Ponieważ Dzień Świętego Walentego 
to nie tylko święto zakochanych, ale 
również Dzień Chorych na Padaczkę, 
w Przedszkolu w Kamionkach została 
zorganizowana akcja „DUŻO SERCA NA 
WALENTYNKI” na rzecz dzieci przeby-
wających na oddziale chorób zakaźnych 
w szpitalu w Poznaniu na ul. Szpitalnej 
oraz dla dzieci z Domu Dziecka w Bninie. 
Bardzo chcieliśmy wywołać uśmiech na 
twarzach dzieci. Społeczność przed-
szkolna jak zwykle nie zawiodła i przed-
szkolaki wraz z rodzicami zasypali nas 
samodzielnie wykonanymi kartkami 
walentynkowymi. Od dziś walentynki 
kojarzyć się nam będą z pomocą, miło-
ścią, sercem dla potrzebujących. Dzięki 
tej akcji docenimy to, jak wiele mamy.
Dziękujemy

Dnia 12 lutego w  naszym Przedszkolu 
przy Szkole Podstawowej w  Robakowie 
odbył się niezwykły Bal Karnawałowy. 
Wystrój sali balowej wprowadził dzieci 
w radosny nastrój i zachęcał do wspólnej 
wesołej zabawy. Przedszkolaki z  grup 
Mądre Sówki i  Sprytne Wiewiórki były 
przebrane w kolorowe stroje bohaterów 
oraz postaci ze znanych bajek i z dumą 

prezentowały swoje kreacje. Wśród 
uczestników balu były Wróżki, Księżniczki, 
Policjant, Strażak, Spiderman oraz wiele 
innych barwnych postaci. Nauczycielki 
urozmaicały zabawę ciekawymi konkur-
sami i  tańcami. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w wesołych zabawach i pląsach, 
a uśmiech nie znikał z twarzy maluchów. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom, a  to było głów-
nym celem tego balu.

11 lutego w przedszkolu „Truskawkowa 
Polanka” odbył się długo wyczekiwany 
bal karnawałowy - niezwykłe wydarze-
nie, dostarczające dzieciom wielu pozy-
tywnych przeżyć i radości   
Po śniadaniu w przedszkolu pojawiały 
się kolorowe postacie. Wśród dziew-
czynek dominowały koty, wróżki i księż-
niczki, delikatne motylki i biedronki, a 
chłopcy to super-bohaterowie: Spider-
-Man, Batman, policjant, żołnierz... nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich postaci.
Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc 
wspólnie ze swoimi ciociami w zaba-
wach i pląsach. W sali w czasie tańców 
było bardzo kolorowo, wszyscy bawili 
się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy 
mimo chwilowego zmęczenia.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci 
udały się na słodki poczęstunek    

15 lutego grupy 5 i 6-latków obchodziły w 
przedszkolu Dzień Bezpiecznego Internetu. 
Inicjatywa realizowana w ramach ogólno-
polskiego projektu „Technikoludek, czyli 
przedszkolak w świecie technologii” autor-
stwa A. Chudzik i A. Mazur miała na celu 
zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego 
dostępu dzieci do zasobów internetowych. 
Przedszkolaki po obejrzeniu krótkich bajek 
edukacyjnych dotyczących zasad bezpiecz-
nego korzystania z sieci, wzięły udział w ak-
tywnej dyskusji na temat: co to jest Internet? 
Jakie treści można znaleźć w Internecie? Czy 
wszystkie dostępne nam strony internetowe 
są bezpieczne? Czy istnieją zagrożenia wyni-
kające z możliwości korzystania z Internetu 
bez ograniczeń? Następnie dzieci zgodnie 
stwierdziły, że pomimo nieograniczonych 
możliwości, jakie daje nam Internet, nie-
umiejętne i nieodpowiedzialne wykorzy-
stywanie jego zasobów może przysporzyć 
nam wielu kłopotów. Z niewielką pomocą 
nauczyciela wyciągnęły kilka istotnych 
wniosków, które zostały spisane w formie 
kodeksu zasad bezpiecznego korzystania z 
Internetu. Oto kilka z nich:

• Nigdy nie podawaj prywatnych informacji 
osobom obcym, poznanym w sieci! 
• Korzystaj z Internetu tylko pod kontrolą 
rodziców!
• Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie 
wiesz, do kogo naprawdę trafią!
• Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
• Nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie osądzaj 
innych w sieci!
Następnie dzieci w małych zespołach 
wykonały pracę pt. „Literkowy tablet”, z 
wykorzystaniem tektury, kolorowych kartek 
technicznych oraz folii aluminiowej. Przed-
szkolaki wykazały się nie tylko kreatywno-
ścią, ale również umiejętnością współpracy 

w grupie, znajomością liter oraz prawidło-
wym ich odwzorowywaniem. 
„Dzień Bezpiecznego Internetu” to ważna 
lekcja dla naszych podopiecznych, którzy 
wzrastają w świecie coraz bardziej skompu-
teryzowanym, pełnym wciąż nowych odkryć 
technologicznych. Już niedługo Internet sta-
nie się nieodłączną częścią ich życia, dlatego 
uświadamianie dzieci od najmłodszych lat 
o tym, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie 
korzystać z jego dobrodziejstw, stało się 
ważnym aspektem wychowania współcze-
snego, młodego pokolenia.

Dzień Bezpiecznego Internetu

◊  A. Kowalczyk

To był bal!

◊  Marzena Kuberacka
Ewa Sowa

Ach, co to był
za bal!

◊  Zespół ds. promocji

Mamy wielkie serca

◊  Grażyna Domagalska

◊  Weronika Łuszczewska
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Okres przygotowawczy na ostatniej 
prostej
Zawodnicy i  zawodniczki sekcji kolarskiej 
UKS TFP Jedynka Kórnik z nadzieją, że te-
goroczny sezon odbędzie się w normalny 
sposób bardzo intensywnie się do niego 
przygotowują. Począwszy od naszych olim-
pijczyków (Patryk Rajkowski i Nikol Płosaj) 
poprzez kadrowiczów - juniorów, aż do 
najmłodszych zawodników sekcji. W chwili 
obecnej Rajkowski wrócił ze zgrupowania 
torowej kadry sprinterów z Fuerteventura 
na wyspach Kanaryjskich i obecnie kontynu-
uje przygotowania do sezonu olimpijskiego 
w Pruszkowie. Płosaj zaliczyła zgrupowanie 
kadry na Teneryfie i po dwóch tygodniach 
w kraju (min konsultacja na torze w Pruszko-
wie), dzięki naszemu sponsorowi firmie TFP, 
mogła polecieć trenować do hiszpańskiego 
Calpe, wraz z Karoliną Lipiejko I Dawidem 

Wika-Czarnowskim. Pozostali kadrowicze 
min mistrzyni Europy Joanna Błaszczak, 
Mateusz Przymusiński i Tamara Szalińska na 
razie trenują w kraju sporo czasu spędzając 
na konsultacjach na torze w Pruszkowie. 
Niestety przełożone zostały na sierpień 
Mistrzostwa Świata juniorów na torze, które 

od 2 kwietnia miały się rozpocząć w Egipcie. 
Z  tego względu Tamara Szalińska od 10 
marca ma wyjechać z kadrą szosową na 
2 tygodniowe zgrupowanie do Chorwacji. 
Reszta czołowych zawodników klubu na 
początku marca oraz na przełomie marca 
i kwietnia wyjeżdża na zgrupowania szko-
leniowe do Bystrzycy Górnej, gdzie podczas 
pierwszego obozu kontynuowane będzie 
przygotowanie siłowo wytrzymałościowe, 
a  podczas drugiego będą się odbywać 
ostatnie szlify przed sezonem. Podczas tego-
rocznej niezwykle trudnej zimy dla kolarzy, 
sytuację uratowała salka fitness w KCRiS 
„OAZA” dzięki której wszyscy zawodnicy 
sekcji kolarskiej mogli przez 7 tygodni, aż 4 
razy w tygodniu systematycznie trenować. 
Sezon torowy rusza 22 marca Pucharem 
Polski dla juniorów, a szosowy 10 i 11 kwiet-
nia wyścigiem ulicznym w Dzierżoniowie 
i szosowym w Sobótce. Na pierwsze starty 
szosowe ekipa TFP Jedynka Kórnik wybiera 
się w blisko 30-osobowym 
                                                                                                               

Kolarstwo

◊  PM

14 lutego w Zaniemyślu odbył się pierw-
szy turniej w ramach Wielkopolskiej Ligi 
Unihokeja 2020/2021 w kategorii juniorek 
młodszych. Znakomicie spisały się zawod-
niczki UKS Radzevia Radzewo, które zajęły 
1 miejsce. W turnieju wzięło udział 5 drużyn. 
Rozegrano 10 meczów. Wszystkie były nie-
zwykle zacięte. Nasze dziewczęta zwyciężyły: 
UKS Jarząbek Jarząbkowo 2:1, UKS Junior 
Kębłowo 4:3, UKS Salezjanie Poznań 4:3 oraz 
zremisowały z GKS Kasztelania Brudzew 
0:0. Na pochwały zasłużył cały zespół, bez 

wyjątku: Zuzanna Banecka (kapitan), Ame-
lia Konarska, Zofia Brylewska, Aleksandra 
Wróbel, Monika Fiedorczyk, Roksana Baza-
nowska, Weronika Oźminkowska, Klaudia 
Rumińska. Pierwsze mecze sparingowe w 
tym sezonie rozegrały z kolei drużyny junio-
rów młodszych oraz dzieci. W dniu 15 lutego 
oba zespoły gościły na hali Zespołu Szkół 
Salezjańskich w Poznaniu. Było to świetne 
przetarcie przed rozgrywkami ligowymi.

Zakochane w unihokeju

◊  Karol Niemier

Powołane  
do kadry

Zawodniczki UKS TKD Kórnik: Julia Szpak 
i Tatiana Tomczak przebywały na zgrupo-
waniu sparingowym reprezentacji Juniorów, 
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskie-
go 19-22.02.2021r w Wałczu. Reprezentacje 
młodzieżowe Polskiego Związku Taekwon-
do Olimpijskiego przebywały  na kolejnej 
konsultacji w  COS Wałcz. W  dniach 19-
22.02 na czterech matach, wyposażonych 
w  pełen system elektroniczny „Dae-do”, 
odbywały się treningi taktyczne oraz mecze 
sparingowe w trzech grupach: Kadet, Junior 
i Młodzież U21.

◊  UKS TKD Kórnik

Patryk Rajkowski

Walentynki w klasach 1-3...
Pomimo panującej pandemii i  trudności 
z  niej wynikających nie zapomnieliśmy 
w  naszej szkole o  walentynkach. Dzieci 
przebrane w  czerwone stroje i  postacie 
z  bajek wyklejały, rysowały i  kolorowały 
serduszka, wykonywały laurki i  prace 
plastyczne, by następnie wręczyć je jako 
walentynkę swoim kolegom, koleżan-
kom czy rodzicom. Tego dnia prawiły 
sobie komplementy i mówiły miłe słowa. 
Wypowiadały swoje myśli, co według 
nich znaczy kochać kogoś i  jak można 
to pokazać drugiej osobie. Wierzymy, że 
wyniosły ważny przekaz, mianowicie to, 
iż kochać należy nie tylko od święta, ale 
przede wszystkim na co dzień. Kochać 
można zawsze i wszędzie bez względu na 
okoliczności – najważniejsze, żeby umieć 
to okazywać każdego dnia.

...i w klasach 4-8
Również starsi uczniowie nie poddali się 
pandemicznej nudzie, wręcz przeciwnie 
– pomimo nauki zdalnej – włączyli się 
w organizowane przez Samorząd Uczniow-
ski konkursy na najpiękniejszą zakładkę 
zawierającą cytat lub powiedzenie zwią-
zane z miłością (kl. 4-5) oraz na najlepsze 
zdjęcie wyrażające pozytywne uczucia bez 
udziału postaci (kl. 6-8). Nadesłane prace 

zachwyciły nas pomysłowością i estetyką 
wykonania do tego stopnia, że zadanie 
wyboru tych najbardziej oryginalnych 
okazało się bardzo trudne. 
W pierwszym z wymienionych konkursów 
zwyciężyła Ludwika Rolnik z kl. 4b, drugie 
miejsce ex aequo zajęli Franek Dubiel z kl. 
4c oraz Adam Frąckowiak z kl. 4b. Wyróż-
niona została Hania Tórz (kl. 4c), autorka 
„rodziny zakładek” walentynkowych. 
Wśród starszych uczniów autorką naj-
piękniejszego zdjęcia okazała się Natalia 
Łopińska z  kl. 7a, zaś kolejne miejsca 
w konkursie zajęły Wiktoria Grzybowska 
z kl. 7e oraz Julia Łuczak z kl. 6e. Wyróżnio-
no również Pawła Wachowiaka oraz Eryka 
Onderskiego (oboje z kl. 7a), których prace 
zaskoczyły nas pomysłowością. 
Na wszystkich uczestników czekają dyplo-
my i drobne upominki, a w dzienniku już 
pojawiły się tak przecież cenne punkty 
„na plus”.
Gratulujemy uczniom nie tylko sukcesu 
w  wymienionych konkursach, lecz rów-
nież aktywnej postawy w  czasie nauki 
w domu. Dobrze wiedzieć, że są w naszej 
szkole uczniowie, którzy nawet zdalnie są 
bardzo zdolni.

Walentynki w „Jedynce“

◊  Agata Dopierała
Barbara Rozmiarek
Małgorzata Tabaczka

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”.



Tegoroczne powołania do Kadry Naro-
dowej Juniorów w  warcabach zostały 
ogłoszone z dużym opóźnieniem, jednak 
nareszcie się doczekaliśmy.
Na podstawie przeprowadzonych w ubie-
głym roku Mistrzostw Polski Juniorów 
w warcabach klasycznych (64 polowych) 
Polski Związek Warcabowy ogłosił listę 
zawodników powołanych do Kadry Naro-
dowej na rok 2021. Wśród szczęśliwców 
znalazło się w tym roku trzech zawodni-
ków z MUKS Wieży Kórnickiej, jak dotąd 
to rekordowa ilość. Powołania otrzymali:
• w kategorii do lat 16: Samuel Kątny
• w kategorii do lat 13: Aleksander Zawitaj 
oraz Tymoteusz Kątny.
W ostatnich czterech latach z rzędu nasz 
zawodnik Samuel Kątny otrzymywał po-
wołania do Kadry Narodowej w warcabach 
klasycznych, jak również w  warcabach 
stupolowych. W  tym roku do Samuela 
dołączył jego brat Tymoteusz Kątny oraz 
Aleksander Zawitaj, który w  ubiegłym 
roku wykonał ciężką pracę i  znacznie 
poprawił swój poziom gry. Aleksander 
w ubiegłym roku zdobył również III miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów w swo-

jej kategorii wiekowej, a  także wspólnie 
z  Tymoteuszem Kątnym oraz swoim 
bratem Tymoteuszem Zawitajem zdobyli 
Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów 
w kategorii do lat 13.
 Polski Związek Warcabowy długo się 
wstrzymywał z ogłoszeniem powołań do 
Kadry Narodowej. Niestety nie udało się 
zorganizować Mistrzostw Polski w  war-
cabach stupolowych i w tej kategorii nie 

została ogłoszona lista powołań. Wielka 
szkoda, bo powołanych zawodników 
z  „MUKS Wieży Kórnickiej” mogło być 
jeszcze więcej.
Wkrótce rozpocznie się kolejny sezon 
zmagań warcabistów – wszystkim naszym 
zawodnikom życzymy wytrwałości w tre-
ningach oraz kolejnych sukcesów.

Zawodnicy „Wieży“ powołani do kadry!

◊ MUKS Wieża Kórnicka
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DAJ SOBIE SZANSĘ
— PROGRAM PROFILAKTYCZNY
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

współ nansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,
zgodnie z umową o do nansowanie POWR.05.01.00-00-0006/16

BIURO PROJEKTU

Klinika Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej 
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60–355 Poznań
tel.: +48 61 8691 387
fax: +48 61 8691 690
e-mail: otosk2@ump.edu.pl

Jeśli:
jesteś w wieku 40–65 lat, ›
palisz papierosy, ›
nadużywasz alkoholu, ›
masz wielu partnerów  ›
seksualnych,
przez ponad 3  ›
tygodnie występują 
objawy niezwiązane 
z infekcją górnych dróg 
oddechowych,

to należysz do grupy 
podwyższonego ryzyka 
zachorowania na 
nowotwór głowy lub szyi.

Daj sobie szansę!

Zadzwoń i umów się 
na bezpłatne badania:

503 414 178



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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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:

 Firma handlowa z  Kórnika za-
trudni na stanowisko magazy-
niera z  uprawnieniami na wó-
zek widłowy. Tel.  666 890 635,  
biuro@arkadakornik.pl
 Instytut Dendrologii PAN po-

szukuje elektryka-pracownika go-
spodarczego, więcej informacji  
http://www.idpan.poznan.pl/home 
oraz pod nr tel. 618 170 033
 Oferta szkolenia, stażu, pomoc 

w podjęciu zatrudnienia, osoby do 
29 lat. Tel. 500 830 601
 Szukam pracy biurowej. Mam 

doświadczenie. Mam 33 lata.  
Tel. 785 982 014

 Sprzedam SAAB 95, 20T Auto-
mat, rok 2000, w  całości lub na 
części. Ceny do uzgodnienia.  
Tel. 791 629 856
 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
 Tanie ubezpieczenia komunikacyj-

ne OC i AC + dodatkowy rabat w auto 
części motooil Kórnik, ul. Wojska 
Polskiego 18. Tel. 604 138 949

 Sprzedam silniki 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
 Mycie, impregnacja, malowanie 

dachów. Tel. 662 866 462
 Wypożyczalnia  samocho -

dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Doradca kredytowy - Ola Manikow-

ska - kredyty gotówkowe, konsolida-
cyjne, hipoteczne, firmowe. Bez opłat 
za pośrednictwo. Tel. 780 007 407
 Poszukujemy domów, mieszkań 

i gruntów do zakupu Kórnik i okolice. 
Tel. 505 921 833
 Domy, mieszkania lub grunty 

poszukiwane - wszystkie oferty 
sprzedane a  klienci czekają.  
Tel. 505 110 269
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Pilnie poszukujemy do wyna-

jęcie dla pracowników domów 
oraz mieszkań, Kórnik i  okolice.  
Tel. 505 110 269
 System grzewczy Espacia i fotowol-

taika, kompleksowo, dotacje, ulga 
w podatku. Tel. 791 091 901

 Szukamy dla rodzin miesz-
kań i  domów na wynajem. Kór-
nik oraz okolica. BON Mężyńscy.  
Tel. 505 921 833
 Usługi transportowe - przepro-

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

mieszczenie gospodarcze w Kórniku. 
Tel. 506 490 723  
 Sprzedam rower nowy 26 cali.  

Tel. 506 490 723
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745
 Oddam w wynajem 3 pokojowe 

mieszkanie w Kórniku przy ul. Sta-
szica. Tel. 604 491 830
 Złota Rączka: naprawy, elektry-

ka, drobna hydraulika, WC, ślu-
sarstwo, nawadnianie, montaże.  
Tel. 516 027 030
 Sprzedam nowy fotel z zestawu 

„Merlin” zakupiony w Agata Meble, 
szer. 102 cm. Ruchomy zagłówek. 
Kolor szary/stalowy. Cena w salonie 
1.259 zł, został zakupiony w dniu 
22.10.2020 r. Okazał się za duży. 
Cena 500 zł. Tel. 600 444 018
 Wynajmę garaż przy ul. Staszica. 

Tel. 691 758 053
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

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

 Kupię dom lub działkę budowlana 
w Kórniku. Tel. 789 059 946

 Sprzedam rower mało uży-
wany, cena do uzgodnienia.  
Tel. 690 301 829
 Mycie i  malowanie dachów.  

Tel. 662 866 462
 Oddam w wynajem mieszkanie 

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

koła 26. Tel. 513 697 520
 Malowanie, szpachlowanie.Termin 

od zaraz. Tel. 669 013 418
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Posprzątam dom lub miesz-

kanie w  okolicy Bnin-Kórnik.  
Tel. 724 285 337
 Sprzedam dom w |Kórniku, w sze-

regowej zabudowie 150 m², plus 
mieszkanie dwupokojowe, 55 m², 
osobne wejście. Tel. 501 645 939
 Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 

w kamienicy, 56 m², I piętro. Kórnik. 
Tel 510 245 672

Praca




