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Badania odbędą się w mammobusie 
w dniu 07-04-2021 

w miejscowości Kórnik 
przy Pływalni OAZA, ul. Krasickiego 1 

 w godz. 14:00-17:00 

KAMIONKI
w czarno-żółtych barwach!

DAJMY Z SIEBIE 
WSZYSTKO!

W 2021 roku Borussia Dortmund już po 
raz piąty będzie gościć w Kamionkach. 
Serdecznie zapraszaMY wszystkie chętne 
dzieci na wspólną piłkarską przygodę!  
Przez pięć dni trwania kursu młode piłkarki 
oraz piłkarze, w wieku 7–13 lat (2007–2014) 
podniosą swoje umiejętności piłkarskie,  
jednocześnie ucząc się współpracy, pomocy 
oraz wzajemnego szacunku.  
Campy BVB Evonik Fußballakademie  
to coś więcej niż tylko gra w piłkę nożną,  
to wielka przygoda dla każdego uczestnika!

ZACZYNAMY
26–30 lipca 2021 (poniedziałek – piątek)
START: 09:30–15:30
Boisko Piłkarskie Avia Kamionki
ul. Mieczewska 2
62-023 Kamionki

Akademia BVB im. Łukasza Piszczka
ul. Krzyżanowskiego 1A

43-230 Goczałkowice-Zdrój
Polska

akademia@akademiabvb.pl

Informacje i zapisy pod adresem:
www.akademiabvb.pl
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Sprawozdanie 
burmistrza

nia się z  organizacją procesu składania 
deklaracji dotyczących gospodarowania 
odpadami oraz przetwarzaniem danych 
w tym zakresie w naszym Urzędzie Miasta 
i  Gminy. Spotkanie prowadził i  udzielał 
wyjaśnień w  zakresie praktycznej pracy 
na systemie informatycznym dotyczącym 
gospodarowania odpadami wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły oraz informatyk Przemy-
sław Byczyński.

Rozmowy w spRawie zTm

11 marca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak uczestniczył w  spotkaniu przedsta-
wicieli samorządów, które współpracują 
z Zarządem Transportu Miejskiego w Po-
znaniu. Rozmowom przewodniczył wice-
prezydent Poznania  Mariusz Wiśniewski. 
Razem z  dyrekcją ZTM dyskutowano na 
temat możliwych rozwiązań w  związku 
z zanotowaniem w minionym roku mniej-
szych wpływów z tytułu sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej. 

DebaTa na TemaT 
KRajowego planu oDbuDowy

12 marca w ramach cyklu spotkań on-line 
na temat zarządzania miastem organi-
zowanego przez Posła do Parlamentu 
Europejskiego Jana Olbrachta, odbyło się 
webinarium zatytułowane „Krajowy Plan 
Odbudowy. Debata na temat konsultacji 
społecznych”.
W dyskusji, obok głównego organizatora, 
który jest współsprawozdawcą Wielolet-
nich Ram Finansowych 2021-2027, udział 
wzięli:
- Witold Naturski - Przedstawicielstwo 

pRzygoTowania Do pRzeTaRgu

5 marca odbyło się kolejne spotkanie 
w  sprawie przygotowania dokumen-
tacji przetargowej dotyczącej odbioru 
i  transportu odpadów. Wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły rozmawiał z  mece-
nasem Konradem Różowiczem re-
prezentującym Dr Krystian Ziemski 
& Partners Kancelaria Prawna sp. k., 
 radcą prawnym UMiG Kórnik mecenasem 
Maciejem Łakomym, głównym specjalistą 
Violettą Górczak Mieloch zajmującą się 
w  urzędzie zamówieniami publicznymi 
oraz inspektor Anetą Flaczyńską-Nowak 
z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa.Omówiono analizę potrzeb i wyma-
gań zamawiającego. Kolejne spotkanie 
w  przedmiotowym zakresie odbyło się 
dnia 18 marca, poza wyżej wymienionymi 
w spotkaniu uczestniczył również wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak.

nowe inwesTycje panaTToni

8 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z przedstawicielami Panattoni 
dyrektorem Tomaszem Matczyńskim oraz 
Katarzyną Zagożdżon. Omawiano plany 
powstania nowej inwestycji, która ma być 
usytuowana w okolicach ul. Ostrowskiej 
i trasy S-11 w Żernikach. 

gość z z czeRwonaKa

10 marca w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
Kórnik gościł główny informatyk Urzędu 
Miasta Czerwonak Dariusz Sobolewski. 
Celem jego wizyty była chęć zapozna-

Komisji Europejskiej w Polsce,
- Aleksander Łaszek - wieloletni główny 
ekonomista Forum Obywatelskiego Roz-
woju,
- Tomasz Fijołek - Dyrektor Biura Unii Me-
tropolii Polskich im. Pawła Adamowicza,
- Grzegorz Kubalski - Zastępca dyrektora 
Biura Związku Powiatów Polskich,
- Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związ-
ku Miast Polskich.
Miasto i  Gminę Kórnik reprezentował 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

waRunKi Techniczne  
Dla Kanalizacji czmonia wyDane

16 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z burmistrzem Śremu Adamem 
Lewandowskim i prezesem zarządu spółki 
Wodociągi Śremskie Włodzimierzem Pe-
petą. Po opracowaniu analizy możliwości 
przesyłu ścieków, zostały wydane warunki 
techniczne dotyczące budowy kanali-
zacji sanitarnej w  miejscowości Czmoń. 
Omówiono przygotowania do realizacji 
projektu tej inwestycji oraz możliwości 
współpracy przy późniejszej eksploatacji 
infrastruktury kanalizacyjnej.  

zgRomaDzenie uDziałowców 
spółKi aquaneT

17 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył w zgromadzeniu udziałowców 
spółki Aquanet. Przyjęto cele zarządcze, 
dokonano zmiany w statucie spółki oraz 
w składzie rady nadzorczej. 

◊  red.

Przepraszam 
Panią Agnieszkę Mieloch

- Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kórniku, 

że podczas XXVIII Sesji 
Rady Miasta i Gminy

 w dniu 27 stycznia 2021r. 
naruszyłem Jej dobra osobiste po-
mawiając Ją, że rozsiewa plotki na 

temat mojej rodziny 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy 

Kórnik.
                                                       

Łukasz Kwas
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Przedwiośnie, cieplejsze dni, budząca 
się do życia przyroda... Czas idealny na 
dłuższe spacery i obcowanie z przyrodą. 
Ci, którzy ostatnio wybrali się na spa-
cer kórnicką promenadą mogli obser-
wować tańce godowe perkozów, fruwa-
jące wśród suchego sitowia trzciniaki 
czy dziesiątki kaczek krzyżówek.  
Wielu też, mając jak najlepsze zamiary, 
zmniejsza dystans do wodnego ptactwa 
podrzucając przy brzegu skórki starego 
chleba czy inne smakołyki. 
Przypomnijmy jednak, że karmienie 
dzikich zwierząt tak, by nie wyrządzić 
im krzywdy, wymaga od nas wiedzy 
i  odpowiedzialności. Musimy zdawać 
sobie sprawę, że nasze pieczywo nie jest 
naturalnym pokarmem dla ptaków. To, 
że im smakuje, nie oznacza, że taka dieta 
im służy. Jest wręcz przeciwnie. Ptaki kar-
mione głównie białym chlebem, który przy 
wysokim poziomie białek i węglowodanów 
ma mało witamin D i  E, mogą nabawić 
się schorzenia nazwanego „anielskim 
skrzydłem”. Polega ono na tym, że defor-
muje się jeden ze stawów, przez co lotki 
na stałe odstają nienaturalnie i ptak traci 
możliwość lotu. Dla niektórych osobników 
może oznaczać to przedwczesną śmierć. 
Bardzo niezdrowa dla ptaków jest też zbyt 
duża ilość soli w pokarmie. Oczywiście nie 
wszystkie ptaki od razu zachorują. Jeśli 

jednak w  ich diecie przeważać zacznie 
„fast food” dostarczany przez człowieka, 
szybko uzależnią się od niego i zatracą na-
turalną zdolność znajdowania pokarmu. 
Może to również zmienić ich migracyjne 
zwyczaje. Pełny żołądek w  okresie, gdy 
zwykle pokarmu brakowało spowoduje, że 
zamiast odlecieć na zimowiska pozostaną 
u nas aż do przymrozków. Jeśli nie zginą, 
będą zdane na łaskę człowieka przez wiele 
miesięcy. 
Dlatego ornitolodzy doradzają dokarmia-
nie ptaków tylko zimą, podczas zalegania 
śniegu, gdy dostęp do pokarmu natural-
nego jest znacznie utrudniony. 
Trudno jednak sobie wyobrazić, że nagle 
wszyscy przestaną dokarmiać dzikie zwie-
rzęta poza okresem mrozów. Tak piszą 
o tym naukowcy: Dokarmianie ptaków jest 
wpisane w naszą kulturę, choć mogą dosko-
nale obejść się bez dodatkowej pomocy ze 
strony człowieka. Być może gdyby ptaków 
nie dokarmiano, byłoby w miastach mniej 
sierpówek, wróbli (które i tak zanikają), go-
łębi, kawek i np. szpaków, czy sikor. Niemcy 
wydają corocznie około 10 milionów Euro na 
zimowe dokarmianie ptaków. W Anglii kwoty 
sięgają milionów funtów. W USA jest to waż-
na część sektora ogrodniczego. A wszędzie 
rynek dokarmiania niezwykle dynamicznie 
się rozwija. Gdybyśmy wydawane w  ten 
sposób środki przeznaczali na najważniejsze 

problemy ochrony przyrody, czyli przede 
wszystkim zachowanie siedlisk  to globalne 
efekty dla przyrody mogłyby być znacznie 
lepsze. Zatem postawmy pytanie – czy pie-
niądze wydane na dokarmianie ptaków są 
wydatkowane mądrze?  Często musimy od-
powiedzieć - nie. Dlaczego wiec ludzie nadal 
ptaki dokarmiają? Odpowiedź jest banalnie 
prosta - bo to lubią.  Wiemy, że dostarczanie 
dodatkowego pokarmu budzi uzasadnione 
kontrowersje, to trudno te zachowania jed-
noznacznie potępiać, a próby jego eliminacji 
i  tak najprawdopodobniej będą chybione. 
Zatem dokarmiajmy ptaki, cieszmy się ich 
widokiem, ale róbmy to z głową (*).

Jeśli karmić, to czym?
Jeśli już nie możemy się powstrzymać, 
by dokarmiać ptaki w  okresie wiosny 
i  lata, dostarczajmy im pokarm bardziej 
dla nich odpowiedni. Dla kaczek i łabędzi 
są to drobno pokrojone warzywa (np. 
marchewka, biała kapusta), ziarna zbóż, 
niełuskane pestki słonecznika, ugotowana 
kasza gryczana, jęczmienna lub pęczak. 
Pokarmu nie rzucajmy jednak do wody. 
Wykładajmy go na brzeg w  ilościach, 
które  łatwo zjedzą klienci takiej stołówki. 
Pozostawione resztki szybko zapleśnieją 
i smakoszy, którzy się na nie skuszą, nie 
czeka nic dobrego.

Jeśli dokarmiasz, rób to z głową

Zdrowy dystans
Nie jest też niczym naturalnym, gdy dzikie 
zwierzęta jedzą nam z ręki. Pamiętajmy, 
że istnieje przecież wiele chorób odzwie-
rzęcych. Gołębie przenoszą ornitozę. Kto 
nie słyszał o  salmonellozie lub o  ptasiej 
grypie? Tę ostatnią zdiagnozowano tej 
zimy u jednego z padłych na naszym je-
ziorze ptaków.
Oczywiście nie popadajmy w skrajności. 
Nie musimy bać się ptaków czy innych 
dzikich zwierząt, jeśli zachowamy od nich 
odpowiedni dystans i pozwolimy im żyć 
w naturalny sposób. One są ważną częścią 
ekosystemu. Cieszmy się ich sąsiedztwem, 
obserwujmy, ale róbmy to w sposób prze-
myślany, by takie życie obok siebie służyło 
zarówno nam, jak i im.

Akcja „Chleb zabija ptaki”
W  Kórniku mieszka osoba, która od lat 
wspiera ochronę ptaków. Pan Remigiusz 
Wachowiak jest pomysłodawcą utwo-
rzenia Rezerwatu Gubińskie Mokradła, 
jedynego tego typu obszaru chronionego 
utworzonego na prywatnym gruncie. 
Stwierdzono na jego obszarze występo-
wanie 116 gatunków ptaków (w  tym 20 
chronionych), z których ponad 100 odby-
wa tam lęgi.
Pan Remigiusz jest też pomysłodawcą ak-
cji, której wyrazem są plakaty rozwieszone 
wzdłuż kórnickiej promenady, informujące 
o tym jak nie należy, a jak można dokar-
miać ptactwo wodne. 

(*) Cytat pochodzi z artykułu z czasopisma 
„Biologia w Szkole” nr 6 listopad/grudzień 
2014 którego autorami są prof. dr hab. 
Piotr Tryjanowski – dyrektor Instytutu 
Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu oraz dr hab. Dariusz Wysocki, 
prof. U.S - prodziekan ds. nauki Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

◊  ŁG

Łyska Kaczki krzyżówki

Kurka wodna

Mewy śmieszki



nr 6/2021 19 marca 2021 r.6 7

Uwaga mieszkańcy Czmońca i Kamionek!
Projekt aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu 

przez 60 dni do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

Projekt aneksu dotyczy lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych w 
obrębie ewidencyjnym:

- Czmoniec, w części dotyczącej pododdziałów:
 06-dx i 06-fx na działce o numerze ewidencyjnym 467,

- Kamionki, w  części dotyczącej pododdziału 01-lx 
na działkach o numerach ewidencyjnych: 318/12 i 318/13.

Od 11 marca br.) przez kolejne 60 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik  można zapo-
znać się z planem urządzenia lasu.

Szanowni Czytelnicy!

W ostatnim czasie, z powodu koniecznej izolacji osób współpracujących  
przy  opracowywaniu  mater ia łów i  sk ładz ie  naszego dwutygodnika ,  
miały miejsce  utrudnienia w bezpośrednimj kontakcie z Redakcją. 

Z tej też przyczyny nastąpiły opóźnienia  w publikacji niektórych złożonych materiałów.

Za utrudnienia przepraszamy

Redakcja „Kórnioczanina”

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Czmoniec w rejonie ulic Modra-
kowej i Konwaliowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta i  Gminy Kórnik uchwały nr 
XXVIII/385/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. 
w  sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoniec w rejonie ulic 
Modrakowej i  Konwaliowej, gmina 
Kórnik. Granice obszaru objętego 
sporządzeniem planu określone są na 
załączniku graficznym uchwały. 
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miej-
scowego.  
Wnioski należy składać w  formie pa-
pierowej lub elektronicznej w  tym za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (ePUAP lub e-mail: 
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębach geode-
zyjnych Szczytniki i Koninko, w rejonie 
ulicy Mostowej, Jeziornej i Lazurowej 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta i  Gminy Kórnik uchwały nr 
XXVIII/386/2021 z  dnia 27 stycznia 
2021 r. w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w obrębach geodezyjnych Szczytniki 
i  Koninko, w  rejonie ulic: Mostowej, 
Jeziornej i Lazurowej, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym. 
Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego.  Wnioski należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w re-
jonie ul. Kozakowej, obręb Konarskie,  

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 L/695/2018 z  dnia 26 września 
2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego w  rejonie ul. Kozakowej, 
obręb Konarskie, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 29 marca 2021 r. do 
20 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodle-
głości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu 
dostępny będzie w okresie wyłożenia 
również na stronie www.kornik.pl 
w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,pro-
jekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu” oraz na platformie konsulta-
cyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 13 kwietnia 
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 13 kwietnia 2021 r. 
na adres email: dyskusje.publiczne@
kornik.pl w  temacie maila wpisując: 
KONARSKIE-04. Dla zarejestrowanych 
osób zostanie wygenerowany link do 
spotkania, który zostanie przesłany 
w e-mailu zwrotnym pół godziny przed 
dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: 
kornik@kornik.pl lub platforma kon-
sultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 5 maja 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 zagospo-
darowania przestrzennego dla centrum 
miasta Kórnika, w rejonie Placu Niepod-
ległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 
20 Października i Średzkiej – etap I (tylko 

działka nr ewid. 355 w Kórniku)
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 XXXVI/487/2017 z dnia 26 lipca 2017 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
centrum miasta Kórnika, w rejonie Placu 
Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworco-
wej, 20 Października i Średzkiej – etap I (tyl-
ko działka nr ewid. 355 w Kórniku), wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 29 marca 2021 r. do 20 kwiet-
nia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny 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 19 kwietnia 2021 
r. o godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: KÓRNIK-04. 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 środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 
maja 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
zabudowy mieszkaniowej w Kamion-

kach w rejonie ulic: 
Porannej Rosy, Wiklinowej, Malwowej 

i Mieczewskiej, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta i Gminy Kórnik nr XIII/150/2019 
z dnia 25 września 2019 r., zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach 
w rejonie ulic: Porannej Rosy, Wiklino-
wej, Malwowej i  Mieczewskiej, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 29 marca 
2021 r. do 20 kwietnia 2021 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, Pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  
planu dostępny będzie w okresie wyło-
żenia również na stronie www.kornik.
pl w  dziale ,,Aktualności” w  zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej  
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 14 kwietnia 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 14 
kwietnia 2021 r. na adres email: dyskusje.
publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: KAMIONKI-04. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie 
wygenerowany link do spotkania, który 
zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym 
pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub 
platforma konsultacyjna: kornik.konsul-
tacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 5 maja 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 związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO 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 Le-
wicka – 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 zago-
spodarowaniu 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 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych 
nie będzie używane zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w 
przypadku gdy Państwa dane osobowe prze-
twarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest wa-
runkiem ustawowym i jest niezbędne 
w celu realizacji obowiązku prawnego 
wykonywanego przez Administratora. W 
przypadku braku podania przez Państwa  
niezbędnych danych, będzie to miało wpływ 
na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 
zgodnie z Kodeksem postępowania admi-
nistracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na 
ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury planistycz-
nej.
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PPP informuje

W artykule przeczytasz o:
1. uldze prorodzinnej na dorosłe dziecko 
otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgna-
cyjny lub rentę socjalną,
2. uldze dla osoby samotnie wycho-
wującej dorosłe dziecko otrzymujące 
zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę 
socjalną, 
3. odliczeniu wydatków na cele rehabili-
tacyjne, 
4. odliczeniu wydatków związanych 
z ułatwieniem wykonywania czynności 
życiowych, poniesionych przez podatni-
ka będącego osobą z niepełnosprawno-
ścią lub podatnika, na którego utrzyma-
niu są osoby z niepełnosprawnością. 

Ulga prorodzinna
Ulga na dziecko przysługuje również 
w związku z wychowywaniem dzieci peł-
noletnich bez względu na ich wiek, które 
zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymy-
wały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub 
rentę socjalną. W przypadku niekorzystania 
z tej ulgi zawsze można sporządzić korektę 
rozliczeń do 5 lat wstecz.

Ulga dla osoby samotnie wychowującej
Osoba faktycznie samotnie wychowująca 
dziecko (panna, kawaler, rozwodnik, roz-
wódka, wdowiec, wdowa) ma prawo sko-
rzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, 
który pozwala jej uznać dziecko jako członka 
rodziny i rozliczyć się łącznie z nim. Opieka 
lub władza rodzicielska musi przysługiwać 
w stosunku do dzieci bez względu na ich 
wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) 
pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulga rehabilitacyjna
Warunkiem odliczenia wydatków jest posia-
danie przez osobę, której dotyczy wydatek: 
orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego 
z  trzech stopni niepełnosprawności, lub 
decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej 
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę 
szkoleniową albo rentę socjalną, albo orze-
czenia o niepełnosprawności osoby, która 
nie ukończyła 16 roku życia, 
Z ulgi mogą skorzystać również podatnicy, 
na których utrzymaniu pozostają następu-
jące osoby z niepełnosprawnością: współ-
małżonek, dzieci własne i przysposobione, 
dzieci obce przyjęte na wychowanie, pa-
sierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, 
rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie 
i synowe - jeżeli w roku podatkowym do-
chody tych osób z niepełnosprawnościami 
nie przekraczają 12 krotności renty socjalnej 
Osoba z niepełnosprawnością może ko-
rzystać z tej ulgi bez względu na wysokość 
własnych dochodów.
Istnieją dwa rodzaje odliczeń:
1. limitowane kwotowo (czyli ulga przysługu-
je do konkretnej wartości wskazanej poniżej, 
wtedy jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich 

już nie odliczysz),
2. nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz).

Odliczenia limitowane to:
1. Używanie samochodu osobowego, sta-
nowiącego własność (współwłasność) osoby 
z niepełnosprawnością podatnika mającego 
na utrzymaniu osobę z niepełnosprawno-
ścią w wysokości nie przekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 2280 zł. W  sytuacji, 
gdy jeden z małżonków jest właścicielem 
samochodu, a drugi posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności i mają małżeńską 
wspólność ustawową warunek o posiadaniu 
samochodu jest spełniony.
2. Opłacenie przewodników osób niewi-
domych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności (I  lub II 
grupa inwalidztwa) oraz osób z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zaliczonych do 
znacznego stopnia (I  grupa inwalidztwa) 
w  wysokości nie przekraczającej w  roku 
podatkowym kwoty 2280 zł.
3. Utrzymanie przez osoby niewidome ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz osób z niepełno-
sprawnością narządu ruchu zaliczonych 
do znacznego stopnia psa przewodnika 
w  wysokości nie przekraczającej w  roku 
podatkowym kwoty 2280 zł.
Nie jest wymagane posiadanie dokumen-
tów stwierdzających wysokość wydatków. 
Jednakże na żądanie organów podatkowych 
lub organów kontroli skarbowej podatnik 
jest obowiązany przedstawić dowody nie-
zbędne do ustalenia prawa do odliczenia, 
w szczególności: wskazać z  imienia i na-
zwiska osoby, które opłacono w związku 
z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; 
okazać certyfikat potwierdzający status psa 
asystującego. 
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
przewodnicy osób niewidomych obowią-
zani są rozliczyć podatek dochodowy od 
wynagrodzeń, uzyskanych z  tytułu usług 
świadczonych na rzecz osób z niepełno-
sprawnością. 
UWAGA: Podatnik powinien dokonywać 
odpisów, jeśli faktycznie wydatki ponosi.

Odliczenia nielimitowane to:
1. adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz 
budynków mieszkalnych stosownie do po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności,
2. przystosowanie pojazdów mechanicz-
nych do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności, 
3. zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, 
urządzeń i narzędzi technicznych stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnospraw-
ności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa 
domowego, 
4. zakup wydawnictw i materiałów szkole-
niowych, 
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabi-
litacyjnym, 

6. odpłatność za pobyt na leczeniu w za-
kładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w za-
kładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i  pielęgnacyjno-
-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi 
rehabilitacyjne,
7. wydatki na opiekę pielęgniarską w domu 
nad osobą z niepełnosprawnością w okre-
sie przewlekłej choroby uniemożliwiającej 
poruszanie się oraz usługi opiekuńcze 
świadczone dla osób z niepełnosprawno-
ściami zaliczonych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności,
8. opłacenie tłumacza języka migowego, 
9. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami oraz dzieci osób 
z niepełnosprawnościami, które nie ukoń-
czyły 25 roku życia, 
10. leki – w wysokości stanowiącej różnicę 
pomiędzy faktycznie poniesionymi wydat-
kami w  danym miesiącu a  kwotą limitu 
(100 zł miesięcznie), jeśli lekarz specjalista 
stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnościa-
mi powinna stosować określone leki,
11. odpłatny, konieczny przewóz na nie-
zbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
11.1. osoby z niepełnosprawnością – karet-
ką transportu sanitarnego,
11.2. osoby z niepełnosprawnością, zali-
czonej do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, oraz dzieci 
z niepełnosprawnością do lat 16 – również 
innymi środkami transportu niż wymienio-
ne w p.11.1, 
12. odpłatne przejazdy środkami transportu 
publicznego związane z pobytem na turnu-
sie rehabilitacyjnym, w zakładach, o których 
mowa w pkt. 6, na koloniach i obozach dla 
dzieci i młodzieży,
13. zakup pieluchomajtek.

UWAGA! 
Wydatki powyższe podlegają odliczeniu od 
dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane 
(dofinansowane) w  całości ze środków 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
lub ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych albo nie zostały zwrócone podat-
nikowi w jakiejkolwiek formie. 
W przypadku, gdy wydatki były częściowo 
sfinansowane (dofinansowane) z  tych 
funduszy, odliczeniu podlega różnica po-
między poniesionymi wydatkami a kwotą 
sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą 
w jakiejkolwiek formie. 
W przypadku kłopotów z rozliczeniem po-
wyższych ulg zapraszam do kontaktu
     

 PIT – ulga dla osób z niepełnosprawnościami

◊  Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik 
Osób z Niepełnosprawnościami
(Tel. 515 229 671, rzecznik.on@kornik.pl)

Dzięki decyzji Wojewody Wielkopolskiego 
od 18 stycznia br. zostały wznowione zajęcia 
w  Środowiskowym Domu Samopomocy 
„Gościnni”. Odbywają się jednak w specy-
ficznym - hybrydowym systemie. 
Dyrektor Anita Wachowiak wydała 15 
stycznia br. zarządzenie w sprawie wpro-
wadzenia procedur związanych z pandemią 
Covid-19. Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Gościnni” funkcjonuje z uwzględnieniem 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitar-
nego, Ministra Zdrowia oraz wytycznych 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Uczestników podzielono na dwie grupy 
dojazdowe. Na zmianę –w jednym tygodniu 
przyjeżdża jedna grupa, a w kolejnym druga. 
Pozostający w danym tygodniu w domach 
uczestnicy też biorą udział w zajęciach. Jak 
już wcześniej informowaliśmy, większość 
z  nich posiada wypożyczony z  placówki 
komputer. Łączą się w formie on–line z pro-
wadzącymi zajęcia.
Osobom przebywającym w  Środowisko-
wym Domu Samopomocy „Gościnni” za-
pewniono takie warunki, żeby podczas zajęć 
mogli czuć się bezpiecznie. 
Każdemu z pracowników zostaje przydzie-
lona dwu lub trzyosobwa grupa, z którą 
w  jednej sali prowadzi zajęcia przez cały 
tydzień w ten sposób, by zarówno grupy 
jak i pracownicy nie spotykali się między 
sobą. W każdym z pomieszczeń znajdują się 

instrukcje jak myć i dezynfekować ręce. Każ-
dą z sal wyposażono w dystrybutor wody, 
czajnik, naczynia jednorazowe oraz środki 
do dezynfekcji. Pracownicy mają obowiązek 
co najmniej 4 razy w trakcie zajęć wietrzyć 
każde pomieszczenie i  dezynfekować 
wszystkie sprzęty oraz  przedmioty będące 
na wyposażeniu sali.
Pracownicy „Gościnnych”  mówią o osobach 
biorących udział w zajęciach:
- Uczestnicy siedzą przy osobnych stołach 
w bezpiecznej odległości od siebie. Każdy 
z nich ma na stole przygotowany i pod-
pisany swój płyn do dezynfekcji rąk oraz 
pojemniki z przyborami potrzebnymi do 

zajęć (indywidualne dla każdego uczestnika).  
Z ubolewaniem zrezygnowano z pracowni 
kulinarnej, a ciepłe posiłki dostarczane są 
z  lokalnej restauracji w  rekomendowany 
sposób, w szczelnie zamkniętych pojem-
nikach. Ponadto zarówno pracownicy jak 
i  niektórzy uczestnicy przez cały pobyt 
w  ośrodku noszą maseczki ochronne. 
Uczestnicy zapytani o  własne poczucie 
bezpieczeństwa odpowiadają, że czują się 
bardzo bezpiecznie na zajęciach, a żadne 
z wprowadzonych obostrzeń nie jest dla 
nich męczące. Bądźmy bezpieczni, dbajmy 
o siebie i innych.

Bezpieczni „Gościnni”

Szanowni Państwo
Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wycho-
wanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno 
przed ich rodzicami, jak i instytucjami, które 
się nimi zajmują na co dzień.
Wielokrotnie proces ten budzi w nas doro-
słych wiele wątpliwości i pytań, które stawia-
my sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, 
że mimo naszych dobrych intencji, nie 
wszystko przebiega po naszej myśli. W tro-
sce o każde dziecko myślimy, jak możemy 
wspierać jego prawidłowy rozwój.
W  doskonaleniu warunków kształcenia 
dzieci i młodzieży, w przełamywaniu ste-
reotypów związanych z  wychowaniem 
i  edukacją, w  upowszechnianiu wiedzy 
o potrzebach i możliwościach dzieci bardzo 
dużą rolę odgrywają poradnie psychologicz-
no-pedagogiczne. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w  Puszczykowie chce być postrzegana 
w środowisku jako miejsce, w którym udzie-
la się wszechstronnej pomocy dzieciom 
i młodzieży oraz wszystkim osobom współ-
uczestniczącym w procesie ich kształcenia 
i wychowywania. 
Okres pandemii i wynikające z niego ob-

ostrzenia mogą wpływać niekorzystnie 
na funkcjonowanie emocjonalne oraz 
edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja 
dostarcza zmartwień ich rodzicom, opieku-
nom i nauczycielom. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku służy 
Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie 
tylko w okresie pandemii).
Oferujemy:
- Konsultacje w bezpośrednim kontakcie 
oraz telefoniczne
- Wsparcie psychologa w różnego rodzaju 
kryzysach
- Terapię psychologiczną 
- Terapię pedagogiczną 
- Terapię logopedyczną
- Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabo-
słyszących i niesłyszących
- Diagnozę małych dzieci
- Diagnozę problemów szkolnych i emo-
cjonalnych
- Diagnozę integracji sensorycznej
- Porady zawodoznawcze (indywidualnie 
i grupowe na terenie szkoły)
- Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, 
dyrektorów i nauczycieli
- Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie 
szkoły (tematyka według potrzeby zgłasza-
nej przez szkołę)
- Warsztaty dla rodziców podnoszące kom-
petencje wychowawcze

-Systematyczne spotkania dla:
• pedagogów i psychologów szkół z rejonu 
działania Poradni
• terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu 
działania Poradni
• logopedów szkół i przedszkoli z  rejonu 
działania Poradni
• doradców zawodowych ze szkół i placówek 
z rejonu działania Poradni
• nauczycieli przedszkoli z rejonu działania 
Poradni
- Możliwość obserwacji dziecka w środo-
wisku przedszkolnym oraz w środowisku 
szkolnym
- Możliwość przeprowadzania diagnoz 
w środowisku domowym.
Zapraszamy do kontaktu:
62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; te-
lefon 61 22 45 168  mail: ppppuszczykowo@
powiat.poznan.pl
62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, 
telefon 797 523 252 mail: ppppuszczykowo.
kornik@powiat.poznan.pl
Korzystając z okazji, chcemy bardzo podzię-
kować za dotychczasową współpracę oraz 
zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie.
     
 Z wyrazami szacunku
     

◊  Dyrektor i pracownicy PPP
 w Puszczykowie 
wraz z filią w Kórniku

◊  Robert Wrzesiński
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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”.
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Od początku swojego istnienia człowiek od-
czuwał potrzebę dokumentowania swoich 
myśli. Możliwość ich rozpowszechniania na 
większą skalę pojawiła się wraz z pierwszą 
drukarnią Jana Gutenberga, która powstała 
w połowie XV wieku. Moment ten można 
uznać za początek słowa drukowanego. 
Przez wieki zapach drukarskiej farby i czar-
ne poplamione palce drukarzy przyczyniały 
się do rozkwitu kultury i nauki. Od tego 
czasu powstały miliony dzieł zapisanych 
w  formie tradycyjnej książki (odbitek 
czcionki ruchomej), ale zapewne niejeden 
z ówczesnych twórców nie wyobrażał so-
bie, że po stuleciach jego dzieło zostanie 
zapisane w  formie pikseli i umieszczone 
„w chmurze”.

W  dzisiejszych czasach większość z  nas 
korzysta już z informacji szeroko dostęp-
nych w wersji cyfrowej, zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym, najczęściej 
nie kwestionując ich pochodzenia czy fa-
chowości. Jeżeli danej informacji, książki czy 
osoby, nie znajdujemy w bazach online, to 
wręcz trudno nam uwierzyć w jej istnienie, 
podczas kiedy większość światowego do-
robku naukowego i kulturowego to nadal 
nośniki tradycyjne (słowo pisane, fotografie 
analogowe, itp.), skrzętnie przechowywane 
w bibliotekach. Dzięki postępowi techno-
logii i cyfryzacji możemy jednak korzystać 
z tej części dziedzictwa narodowego, która 
nie jest powszechnie dostępna.
Biblioteka Instytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk w Kórniku jest miejscem, 
w którym został zgromadzony unikatowy 
zbiór ponad 47 tys. woluminów książek 
i czasopism o tematyce botanicznej i leśnej. 
Od 2018 roku digitalizuje się u nas wybrane 
zbiory w ramach projektu „Otwarte Zasoby 
w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Na-
ukowych” (patrz: Kórniczanin nr 21/2019). 
Digitalizacja to, najprościej mówiąc, za-
miana tradycyjnych lub rękopiśmiennych 
materiałów w  pliki cyfrowe za pomocą 
skanowania i  wprowadzenie ich do pa-
mięci komputera i  urządzeń mobilnych. 
Ma to na celu zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania oraz długotermi-
nowe zabezpieczenie cennych zbiorów 
(w  tym dziedzictwa kulturowego). Dzięki 
temu nowo powstałe pliki mogą być prze-
twarzane, przechowywane i przesyłane za 
pośrednictwem Internetu. Pozwala to na 
szybki, zdalny dostęp do informacji wielu 
użytkownikom w tym samym czasie.

Proces digitalizacji w  naszej bibliotece 
obejmuje głównie zbiory książkowe i składa 
się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest 
skanowanie. Do tego celu wykorzystuje się 

zaawansowane technologicznie skanery 
książkowe, które mogą pracować w konfi-
guracji płaskiej lub rozłożonej pod kątem 
120 stopni. Pozwala to na wygenerowanie 
obrazu o  wysokiej rozdzielczości, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu książek 
przed uszkodzeniem. Otrzymany po ze-
skanowaniu plik cyfrowy poddawany jest 
wstępnemu opracowaniu w specjalistycz-
nym programie graficznym. 
Dalsza obróbka graficzna zeskanowanych 
zasobów ma na celu maksymalne dostoso-
wanie do potrzeb użytkownika i ułatwienie 
korzystania z nich. Jest to między innymi 
edycja zeskanowanych stron książki, 

oczyszczanie, korekta kolorystyki, retusz 
starych fotografii i dodawanie opisów do 
obrazów cyfrowych.
Następnie plik poddawany jest automa-
tycznemu, optycznemu rozpoznawaniu 
znaków i  słów, po czym nowo powstała 
warstwa tekstowa podlega weryfikacji. Daje 
to możliwość szybkiego przeszukiwania 
treści i znalezienia określonej frazy tekstu 
oraz jego kopiowania. Pozwala również 
na odczytywanie treści poprzez użycie 
syntezatora mowy, przez co użytkownicy 
z niepełnosprawnościami mają możliwość 
skorzystania z zamieszczonych zasobów.
 

Farba drukarska zaklęta w pikselach

Fot. 1. 

Fot. 2. 

Digitalizacja nie jest już tylko nurtem tech-
nologicznym, ale autentyczną potrzebą 
i warunkiem rozwoju wielu instytucji, dzięki 
łatwiejszemu, bezpieczniejszemu i  tań-
szemu przechowywaniu cennych danych. 
W formie cyfrowej można uchwycić niemal 
każdy rodzaj obiektu, dzięki czemu możemy 
go oglądać np. w postaci tekstu, obrazu, fil-
mu, dźwięku, modelu trójwymiarowego czy 
interaktywnej wizualizacji. Natychmiastowy 
dostęp elektroniczny do danych służy nie 
tylko naukowcom, ale również studentom, 
uczniom, edukatorom, jak i nam wszystkim.

Zapraszamy do odwiedzenia strony inter-
netowej https://www.rcin.org.pl/dlibra/
collectiondescription/446, na której zostały 
udostępnione ciekawe i warte poznania ma-
teriały z zasobów Instytutu Dendrologii PAN.

Fot. 1. Skanery książkowe w pracowni digi-
talizacji w Instytucie Dendrologii PAN 
Fot. 2. Zeskanowany obiekt podczas obróbki 
graficznej i tekstowej 
(https://rcin.org.pl/dlibra/publication/ 
146967/edition/142362)

◊  Agnieszka Kujawa
Karolina Pilarz
Katarzyna Szwed-Pietras
Instytut Dendrologii PAN

Kolejny portal edukacyjny Fundacji Za-
kłady Kórnickie zaprasza czytelników. 
Agrokultura.org to strona poświęcona 
propagowaniu dobrych praktyk rolni-
czych, nowoczesnego myślenia o go-
spodarstwie i prezentująca styl życia 
młodych rolników. Pisząc o przyszłości 
wsi, nie zapomina o jej tradycji. Z re-
daktor naczelną portalu, Joanną Trzym-
kowską, rozmawia Danuta Podolak.

DP: Fundacja Zakłady Kórnickie realizuje 
projekty edukacyjne inspirowane ideą 
pracy organicznej, za których wspólny 
mianownik można uznać hasło „Z trady-
cją w nowoczesność”. Doskonale charak-
teryzuje ono również portal Agrokultura, 
którego jest Pani redaktor naczelną. Jaka 
myśl przyświecała stworzeniu portalu?
JT: Tak jak Pani wspomniała, wszystkie 
projekty mają wspólny mianownik, a sama 
Agrokultura ma zaś przede wszystkim 
edukować i  rozwijać pasje młodych 
ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość 
z rolnictwem. Portal poświęcony jest pro-
pagowaniu dobrych praktyk rolniczych, 
przedstawianiu wartościowych i  nowo-
czesnych rozwiązań agrotechnicznych, 
ale również prezentowaniu elementów 
historii i tradycji związanych z rolnictwem. 
Można śmiało powiedzieć, że Agrokultura 

Agrokultura.org – rolnictwo przyszłości

jest miejscem ukazującym wizję rolnictwa 
opartego na przeszłości, zakorzenionego 
w teraźniejszości i gotowego na nadcho-
dzącą przyszłość.  
DP: Adresaci portalu są dość precyzyjnie 
określeni, ale czy odbiorcami publikowa-
nych tam treści mogą być także osoby 
spoza grupy docelowej?
JT: Oczywiście, że tak. Odbiorcami mogą 
być tak naprawdę wszyscy, zarówno oso-
by, które interesują się chociaż w pewnym 
stopniu zagadnieniami rolniczymi, jak i ta-
kie, którym temat jest zupełnie obcy. Każ-
dy znajdzie dla siebie ciekawe informacje. 
DP: Na stronie, niedawno przecież utwo-
rzonego, portalu, już można znaleźć 
wiele ciekawych materiałów. Jakie z nich 
szczególnie Pani poleca? Co interesują-
cego pojawi się wkrótce?
JT: Polecam zajrzeć na nasz portal i  za-
głębić się w każdą z publikacji, które tam 
zamieściliśmy. Działamy od zaledwie 
trzech tygodni, a  już mamy kilkanaście 
ciekawych artykułów, przedstawiających 
zarówno nowoczesność, postęp i innowa-
cje, jak również historię i tradycje. Wśród 
zamieszczonych materiałów znajdują się 
także wywiady z ciekawymi osobowościa-
mi związanym ze światem rolniczym. Jeśli 
chodzi o to, co pojawi się wkrótce – zbyt 
wiele nie zdradzę, ale mamy przygotowa-
ne już kolejne interesujące teksty i  wy-
wiady, które – mamy nadzieję - przykują 
uwagę czytelników. Dlatego serdecznie 
zachęcam do śledzenia na bieżąco strony 
agrokultura.org!
DP: Jakie znaczenie dla Pani ma praca 
przy tym projekcie?
JT: Ogromne. Od najmłodszych lat związa-
na jestem z wsią i rolnictwem, które cały 
czas mnie pasjonuje i  zaskakuje coraz 
bardziej. Pierwsze doświadczenie zdo-
byłam w rodzinnym gospodarstwie i po-
stanowiłam dalej je rozwijać na studiach 
rolniczych. Aktualnie, prowadząc portal 
Agrokultura, chcę zachęcić młodych ludzi 
do zdobywania wiedzy i poszerzania swo-
ich rolniczych pasji i horyzontów, a innych 
odbiorców do poznawania i odkrywania 
nowych zagadnień z branży agro.  
DP: Z każdym z projektów Fundacji Za-
kłady Kórnickie związany jest konkurs. 
Właściwie powtarza się taki schemat, 
że idee, które przyświecały działalności 

społecznej rodów Działyńskich i Zamoy-
skich oraz wielkich organiczników XIX 
wieku, zostają przy tej okazji na nowo 
przywołane i zinterpretowane na sposób 
współczesny. Czy również Agrokultura 
planuje pójść tą drogą? 
JT: Tak, zgadza się. Jak Pani wspomniała, 
każdy projekt prowadzony przez Fundację 
Zakłady Kórnickie związany jest z konkur-
sem i nie inaczej jest w przypadku Agro-
kultury. Pod koniec 2021 roku planowane 
jest rozpoczęcie konkursu pt. ,,Ucz się 
na Maksa’’, skierowanego do młodzieży 
ze szkół rolniczych. W zamyśle materiały 
pojawiające się na portalu mają być przy-
datne podczas konkursu. Uczestnicy będą 
mogli wykazać się swoją wiedzą, kreatyw-
nością, ale także innymi umiejętnościami. 
Dlatego ponownie zachęcam do śledzenia 
portalu, gdzie na pewno będziemy zdra-
dzać kolejne szczegóły. 
DP: Wyjaśnijmy, skąd taki tytuł? Kim był 
patron konkursu?
JT: Konkurs odbędzie się pod patronem 
Maksymiliana Jackowskiego (stąd nazwa 
,,Ucz się na Maksa’’), który był działaczem 
społecznym i gospodarczym w Wielkopol-
sce, organizatorem towarzystw rolniczych 
i  twórcą pierwszych kółek rolniczych 
w Polsce. Z jego inicjatywy powstały cza-
sopisma ,,Rocznik Kółek’’ oraz ,,Poradnik 
Gospodarski’’, a  ogromna popularność 
wśród rolników sprawiła, że zyskał przy-
domek ,,Króla chłopów’’.
DP: Czego życzyć rozwijającemu się 
projektowi - jakie najważniejsze zadania 
przed nim stoją na początku drogi?
JT: Myślę, że przede wszystkim wielu 
czytelników, którzy będą chcieli dołączyć 
do społeczność portalu Agrokultura. Do 
najważniejszych zadań zaliczyć natomiast 
można tworzenie materiałów, ale takich, 
by każdy czytelnik, który odwiedzi portal, 
chciał wrócić na niego ponownie.  Nie 
ukrywam, że nie będzie to łatwe zadanie, 
ale dołożymy starań, by nasi odbiorcy 
czerpali z Agrokultury jak najwięcej. 

◊ rozmawiała
Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie



◊  wychowawca 
Magdalena Morszner

Korzystając z rzadko pojawiającego się śnie-
gu w naszej okolicy oraz próbując zachęcić 
uczniów do oderwania się od niebieskiego 
światła monitorów, Samorząd Uczniowski 
przy SP1 w Kórniku zorganizował konkurs 
na Śnieżnego Stwora.
Zainteresowanie było ogromne – po raz 
kolejny nasi podopieczni wykazali się nie-
zwykłą wyobraźnią i kreatywnością.
Zwyciężył smok autorstwa Aleksandra 
Jankowiaka z kl. 4a, II miejsce ex aequo 
Aleksandra Szary z kl. 4b oraz Oskar Szlau-
derbach z kl. 1c, miejsce III zdobyła Honorata 
Antoniewicz z kl. 2c. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu.

Hu hu ha, nasza zima…
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Mikołaj Andrzejak uczeń SP1 w Kórniku 
laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Historycznego

W otaczającej nas trudnej rzeczywistości 
pandemii, podczas zdalnego nauczania 
podnoszą nas na duchu sukcesy uczniów 
– młodych ludzi, którzy wbrew warunkom 
rozwijają swoje pasje, uczą się, tworzą, śpie-
wają, są aktywni artystycznie w Internecie, 
biorą udział w  przeglądach, festiwalach, 
konkursach. Wielu młodych całe lata pracuje 
na spektakularny sukces, podążając dro-
gami osobistego rozwoju. Jednym z takich 
młodych ludzi jest Mikołaj Andrzejak – uczeń 
klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytu-
sa Działyńskiego w Kórniku, wychowanek 
i uczeń pani Magdaleny Stratyńskiej. Z pew-
nością można Mikołaja określić mianem 
człowieka z pasją. Tą pasją jest historia. 
W tym roku szkolnym Mikołaj wystartował 
w Wojewódzkim Konkursie Historycznym 
organizowanym przez Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu. Konkurs ten składa się z trzech 
etapów – szkolnego, rejonowego oraz 
wojewódzkiego. Podczas każdego z nich 
uczeń musi uzyskać wyznaczoną regulami-
nem liczbę punktów, by móc wziąć udział 
w kolejnej odsłonie. Te zmagania Mikołaj 
zakończył z  tytułem laureata i  znalazł się 
w gronie uczniów z najwyższym wynikiem. 
To ogromna duma i radość, gdy uczeń zdo-
bywa tytuły i wygrywa konkursy! 
Tytuł laureata wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego daje Mikołajowi pierw-
szeństwo podczas rekrutacji do wybranej 
szkoły ponadpodstawowej. 
Warto wspomnieć, że Mikołaj wypełnił obec-
ny rok szkolny ogromnym zaangażowaniem 
w sprawy szkolne, biorąc udział w Woje-
wódzkim Konkursie Języka Polskiego, ale 
również przygotowując się do zajęć, czytając 
lektury, wyjaśniając zagadnienia historyczne 
podczas lekcji. Mikołaj ma rozległą wiedzę 

historyczną, którą z  ogromnym taktem 
chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami. 
Ta swoboda poruszania się po tematach 
historii Polski i historii powszechnej wynika 
z jego pracowitości, a piękna polszczyzna, 
którą się posługuje, przykuwa uwagę od-
biorców. 
Podsumowując, można powiedzieć, że 
młodzi ludzie – tacy jak Mikołaj Andrzejak 
– poniosą w przyszłość naszą narodową 
przeszłość. Można już dzisiaj powiedzieć, że 
Mikołaj jest spadkobiercą myśli Wielkiego 
Papieża Polaka Jana Pawła II, który mówił: 
„Naród, który traci pamięć, traci swoją toż-
samość”. Z pewnością dzięki pracy i pasji 
Mikołaja mamy szanse jako naród zachować 
naszą narodową tożsamość.

Przedszkolaki wspierają zwierzaki!
Dzieci z  przedszkola Kolorowy Świat 
w  Szczodrzykowie doskonale wiedzą, że 
pies to najlepszy przyjaciel człowieka. 
Dlatego też, pamiętając o słabszych i po-
trzebujących czworonogach, przedszkolaki 
wraz z rodzicami ochoczo przyłączyły się 
do zbiórki na rzecz Schroniska dla Zwierząt 
w  Skałowie zorganizowanej przez panią 
Kingę Kmiecik. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu udało się zebrać 133 zł, za 
które schronisko zakupiło specjalistyczną 
karmę. Dodatkowo przedszkolaki przeka-
zały zwierzakom koce, ręczniki i podkłady 
jednorazowe. Wszystkim za okazane serce 
serdecznie dziękujemy!

Korowód pokazywanych wierszyków!
W  bieżącym roku szkolnym w  przed-
szkolu Kolorowy Świat wszystkie grupy 
przedszkolne realizują innowację peda-
gogiczną p. M. Koc pt. „Pokazywane wier-
szyki jako narzędzie pracy nauczyciela”. 
W  każdej Sali przedszkolnej powstał 
kolorowy kącik do zabaw paluszkowy, 
a  w  ramach Korowodu pokazywanych 
wierszyków dzieci uczą się nowych, ry-
mowanek ilustrowanych ruchem. Zało-
żeniem innowacji jest przede wszystkim 
usprawnianie dużej, jak i  małej moto-
ryki. Proponowane ćwiczenia łączą ze 
sobą elementy ruchu, słowa i rytmu co 
w  znaczący sposób wpływa na właści-

we stymulowanie rozwoju mowy. A  co 
najważniejsze, innowacja ta wyzwala 
u dzieci wiele pozytywnych emocji,  po-
przez ciekawą zabawę właściwie wpływa 
na ich rozwój. 
     
     

W Kolorowym Świecie

◊  Katarzyna Kofel

2 kwietnia 2021 r. obchodzimy Światowy 
Dzień Autyzmu. Autyzm nie jest choro-
bą. Jest to przypadłość, z którą człowiek 
się rodzi i która zaliczana jest do grupy 
symptomów zwanych wycofaniem, 
czyli unikaniem kontaktu ze światem 
zewnętrznym – z ludźmi i otoczeniem. 
Autyzm jest zaburzeniem o charakterze 
neurologicznym i może mieć podłoże 
genetyczne. Mimo zidentyfikowania 
wielu czynników zwiększających ryzyko 
wystąpienia autyzmu, jego przyczyna nie 
została dotąd w pełni poznana.
Niestety na świecie diagnozuje się coraz 
więcej dzieci z tą przypadłością. Na terenie 
gminy Kórnik do każdej szkoły podstawo-
wej chodzą dzieci autystyczne. Również 
wiele pociech z tą przypadłością w wieku 
do 7 lat korzysta z zajęć ,,wczesnego wspo-
magania rozwoju dzieci” (wwrd), które 
organizowane są dla dzieci z całej gminy 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku.
Aby przybliżyć ten temat społeczności 
szkolnej, w  Szkole Podstawowej nr 2 
w Kórniku, w dniach od 1 do 26 marca, 
pod hasłem „Autyzm – wiem, rozumiem, 
pomagam” zorganizowano dni autyzmu. 
Już 2 marca odbyło się szkolenie rady 
pedagogicznej. W  następnym tygodniu 
pojawiły się informacje w  oknach bu-
dynku i w holach szkoły. W dniach od 15 
do 26 marca przewidziano warsztaty dla 
poszczególnych klas. Natomiast 23 marca 
o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich chęt-
nych rodziców naszej szkoły oraz zaintere-
sowanych rodziców dzieci uczestniczących 
w  zajęciach wwrd na spotkanie, które 
odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji 
Teams. Zgłoszenia prosimy wysyłać na 
adres: sekretariat@sp2kornik.pl. Dla dzieci 
autystycznych zorganizowano w  szkole 
„Kącik wyciszeń”, a dla nauczycieli zapla-
nowano szkolenie „Jak wykorzystać kącik 
wyciszeń dla ucznia autystycznego”. Za-
kończenie działań odbędzie się 31 marca – 
w tym dniu na znak solidarności z dziećmi 
autystycznymi wszyscy uczniowie przyjdą 
ubrani na niebiesko. 
Relacje z naszych działań pojawią się na 
stronie internetowej szkoły: www.sp2kór-
nik.eu oraz na łamach „Kórniczanina”. 
Pomóżmy osobom autystycznym żyć 
razem z nami!!!
     
    

Autyzm  
– wiem,  
rozumiem, 
pomagam

◊ Z. Talarczyk

Historyczny sukces

◊  Magdalena Stratyńska
Katarzyna Sibilska

◊  Opiekunowie SU

Przedszkolaki z Owocowego Zaułka w 
Błażejewie w dniu 11 marca gościły pana 
ratownika. Ratownik medyczny to osoba, 
która w myśl ustawy o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym uprawniona jest do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w sytu-
acji bezpośredniego, nagłego stanu zagro-
żenia życia lub zdrowia. Dzieci miały okazję 
wysłuchać informacji na temat udzielania 
pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły 
się, w jaki sposób można komuś pomóc, 
zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, 
jak należy sprawdzać przytomność osoby 
poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać 
pomoc. Dzieci poznały numery telefonów 
ratunkowych oraz dowiedziały się, w jaki 
sposób rozmawiać przez telefon z dyspozy-
torką (trzeba się przedstawić, powiedzieć, ile 
mamy lat, gdzie się znajdujemy, co się stało 
i dlaczego potrzebujemy pomocy). Maluchy 
obserwowały, w jaki sposób wykonuje się 
sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają 
oddechy ratownicze. Na zakończenie 

spotkania przedszkolaki zadawały pytania 
dotyczące m.in. zachowania się podczas 
skaleczeń oraz chciały wiedzieć, jaką szkołę 
należy skończyć, by móc wykonywać w 
przyszłości zawód ratownika medycznego. 
Mieliśmy przyjemność gościć w „dziecięcej” 

karetce pogotowia. Dzięki takiej lekcji dzieci 
nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które 
w przyszłości być może przyczynią się do 
uratowania komuś życia.

Mogę zostać ratownikiem



Śpiewać każdy może, a wiadomo, że najle-
piej śpiewa się w gronie rodziny i przyjaciół.
Dnia 4 marca br. w Szkole Podstawowej nr 
1 w Kórniku odbył się Rodzinny Festiwal 
Piosenki w formie on-line, w którym wzięli 
udział uczniowie klas 1-8, często ze swoimi 
rodzicami i  rodzeństwem. Wykonawcy, 
a było ich aż 33, zaprezentowali bardzo 
ciekawy i  nierzadko ambitny repertuar 
z rodzaju muzyki rozrywkowej, ale i pełne 
radości piosenki dziecięce. Szczególnie 
w  pamięci pozostał utwór „Czy ten pan 
i pani” zaśpiewany z podziałem na partie 
wokalne przez Basię Sobczak i jej rodziców, 
który śmiało można nazwać przebojem 
tego wieczoru. Matylda Przywecka wraz 
z mamą i babcią rozgrzały widownię wspa-
niałym wykonaniem piosenki „Tyle słońca 
w całym mieście”. W nastrój zadumy wpro-
wadziła Lenka Wieczorek utworem „Co to 
jest niepodległość”, a  za chwilę Paulinka 
Burclaf rozbawiła nas piosenką „A ja wolę 
swoją mamę”. 
Rodzinny Festiwal był też okazją do za-
prezentowania swoich dokonań wokal-
nych przez solistów, którzy wzięli udział 
w  eliminacjach do Gminnego Konkursu 

Piosenki. Poczynaniom wokalnym uważnie 
przysłuchiwała się komisja w składzie: wice-
dyrektor Joanna Ignasiak, Jolanta Ratajczak 
i Lidia Jakubowska.
W kategorii klas 4-6 do etapu gminnego 
zakwalifikowały się: Zofia Błaszak, która 
piosenką „Do słońca” przeniosła nas w cie-
plejsze dni i Zuzanna Raźniewska, dzięki 
której znaleźliśmy się w bajkowym świecie 
„Pięknej i bestii”. Kategorię klas 7-8 repre-
zentować będą na Gminnym Konkursie 
Piosenki Marika Godlewska, która piosenką 
„Radość najpiękniejszych lat” skradła serca 
publiczności i  Marianna Wojciechowska 
z  ciekawą interpretacją piosenki „Wilcza 
zamieć”.
Pamiątkowe upominki dla uczestników 
Rodzinnego Festiwalu Piosenki ufundowała 
Rada Rodziców przy SP1 w Kórniku, za co 
bardzo serdecznie dziękujemy.
Wszystkim uczestnikom Festiwalu należą 
się ogromne brawa za przygotowanie wo-
kalne i cudownie wykonane piosenki oraz 
za odwagę i chęć wystąpienia.
Śpiewajmy razem i  nieśmy radość śpie-
wem!
   

„Śpiewajmy razem!”

◊  Lidia Jakubowska
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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

„Ludzie których kochamy zostają na 
zawsze, bo zostawili ślady w naszych 

sercach”
Serdeczne podziękowania  
za uczestnictwo  
w ceremonii pogrzebowej

ks. Łukaszowi Stocińskiemu,  
panu organiście Frankowi  
Nowakowi, firmie pogrzebowej  
Monika Orlewicz, rodzinie, są-
siadom, znajomym oraz klubowi 
„Kotwica Kórnik” za modlitwę  
ofiarowane intencje mszalne,  
złożone kwiaty, znicze
składają

śp. Tadeusza 
       Szymaniaka

Krystyna Janicka 
szef sztabu 2571 Kórnik

Z ogromnym żalem 
i niedowierzaniem  
przyjęłam wiadomość o śmierci 
wspaniałej Koleżanki  
i wieloletniej Wolontariuszki WOŚP

Wyrazy szczerego smutku  
Joasi i Jarkowi szczere wyrazy 
współczucia 
składa 

Danuty 
   Lasek-Kujawy

córki Honorata i Arleta

Miłość Matki to głebia morza, wieczna 
jak kryształ, piękniejsza niż zorza tak 
wzniosła, że jej poją nikt nie może za 

serce Matki dzięki Ci Boże”
Drogiej Urszuli z powodu odejścia 
do Pana jej Mamy

oraz Najbliższym i Rodzinie - w tym 
najtrudniejszym czasie smutku - 
łącząc się w modlitwie, skłądam 
wyrazy szczerego współczucia i żalu.
Spoczywaj w spokoju.

śp. Czesławy 
Smoczyńskiej

Danka Nowak

Przedwiośnie u Misia Uszatka

◊ Grażyna Domagalska

W marcu dni stają się coraz dłuższe i mamy 
nadzieję, że już na dobre pożegnaliśmy 
zimę. Do okien naszych sal coraz częściej 
zagląda słoneczko, a wraz z nim napływają 
nowe, wiosenne pomysły, chęci i siły.

Miesiąc luty zakończyliśmy w grupach młod-
szych obchodami Dnia Dinozaura.
Jest to ulubiona tematyka dzieci w wieku 
przedszkolnym i trzeba przyznać, że niektó-
rzy zaimponowali nam wiedzą na ich temat.
Wśród wielu aktywności największą radość 
sprawiła jednak dzieciom zabawa w arche-
ologów, podczas której za pomocą drewnia-
nych szczypiec wyciągały ukryte w piasku 
kinetycznym figurki dinozaurów.
Pierwsze promyki ciepłego słoneczka zachę-
cały nas do wyjścia do ogrodu przedszkolne-
go oraz na upragniony, długo wyczekiwany 
spacer do pobliskiego Arboretum.

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet – niech 
każdy się dowie, że dzisiaj jest święto 
dziewczynek”.
8 marca w  całym przedszkolu panował 
szczególny nastrój, bo i okazja była wyjąt-
kowa.
To Międzynarodowy Dzień Kobiet – zarówno 
tych dużych, jak i tych małych.
Nasze dziewczynki również poczuły się 
w tym dniu wyjątkowo, obdarowane przez 
swoich rówieśników kwiatkami, drobnymi 
upominkami i oczywiście życzeniami uśmie-

chu, radości i wszystkiego co najpiękniejsze.
Dzień zakończyliśmy słodkim poczęstun-
kiem oraz pamiątkowymi dyplomami dla 
małych kobietek. 

Nasze przedszkole realizuje Ogólnopolski 
Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”.
Najstarsza grupa wiekowa w ramach tego 
projektu poznała ostatnio dzieła polskiego 
malarza Aleksandra Gierymskiego. Pomo-
gło im opowiadanie pani Agnieszki Starok 
pt. „Jaka afera” z  serii książek „Malarze 
Dzieciom”. Dzieci wcieliły się w rolę artysty 
i namalowały główną bohaterkę utworu – 
sympatyczną Klarę.

Przedszkole im Misia Uszatka kładzie w tym 
roku szczególny nacisk na zapoznanie dzieci 
z otaczających ich światem wartości. Pod 
przysłowiową „lupę” brane są między inny-
mi takie wartości jak: przyjaźń, szacunek, 
dociekliwość, miłość, szczerość, odwaga, 
uczciwość, dobroć, oszczędność, uczynność, 
dbałość o przyrodę itp.
Jak już wcześniej wspomniałam, nasze 
przedszkole ubiega się o certyfikat Master 
Eco, a cała nasza społeczność stara się żyć 
proekologicznie w zgodzie z naturą.
Wszystkie grupy wiekowe stworzyły własny, 
wewnętrzny kodeks małego ekologa i przy-
pomniały sobie wiedzę z zakresu segregacji 
odpadów.
Na naszych tarasach przedszkolnych poja-

wiły się również budki lęgowe dla ptaków 
i z niecierpliwością czekamy na pierwszych 
skrzydlatych lokatorów.
Czekamy z utęsknieniem na uroczyste po-
witanie astronomicznej wiosny i kolorową 
pisankowo-zajączkową Wielkanoc.

Korzystając z okazji, pragnę zaprosić pań-
stwa do obejrzenia filmiku promującego 
nasze przedszkole, który znajduje się na 
stronie internetowej p1kornik.pl.



Wspieraj lokalną gastronomię
W ramach akcji wsparcia przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne na terenie naszej gminy prezentujemy dziesięć prze-
słanych do nas ofert. Zachęcamy do korzystania z zamówień „na wynos”, z dowozem, cateringu świątecznego i innych propozycji.   
Pomóżmy restauracjom, które od  dłuższego czasu, z powodu pandemii, nie mogą normalnie funkcjonować. 
Prowadzisz działaność gastronomiczną na terenie naszej gminy i chcesz skorzystać z naszej promocji? Napisz: korniczanin@kornik.pl
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W dniach 5-7 marca kadeci UKS TKD Kórnik 
wystartowali w zawodach Pucharu Polski P2 
w Warszawie, który był I etapem eliminacji 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
2021.
Start podopiecznych trenerki Magdaleny 
Leporowskiej zakończył się wynikami:
- srebrny medal i 3 wygrane walki Wiktorii 
Wośkowiak,
- V miejsce i 2 wygrane walki Emilii Siejak,
- Stanisław Ogórkiewicz i  Wiktor Matuk 
przegrali tym razem swoje pierwsze walki.
Przed zawodnikami kolejny turniej elimi-
nacyjny w  dniach 19-21 marca również 
w Warszawie.

Zosia Kmiecik  
Wicemistrzynią Wielkopolski  
w łucznictwie
28 lutego łucznicy „UKS - Jedynka Kórnik” wy-
startowali w XXVIII Halowych Mistrzostwach 
Wielkopolski w Pobiedziskach. Bardzo uda-
ny start zaliczyła Zofia Kmiecik – w kategorii 
młodziczka wywalczyła tytuł Wicemistrzyni 
Wielkopolski, zdobywając na odległości 
18 m 424 punkty. Mistrzynią Wielkopolski 
natomiast została Marta Błaszak z klubu KS 
Leśnik Poznań. W tej samej kategorii wieko-
wej startowały również Nadia Jańczak oraz 
Patrycja Dudzic, zajmując kolejno 5 i 6 miej-
sce. Spośród startujących z naszego Klubu 
młodzików najlepszy wynik osiągnął Kajetan 
Ratajczak – 5 miejsce; za nim uplasowali 
się Olivier Zieliński – 6 miejsce oraz Jędrzej 

Brylewski – 7 miejsce. Antonina Szymańska 
startowała w kategorii dzieci i wystrzelała 6 
miejsce. Jako że zawody zorganizowane były 
w podwyższonym reżimie sanitarnym, od 
rana strzelały dzieci i młodzicy, po nich junio-
rzy i juniorzy młodsi, a dopiero o 15.30 se-
niorzy i seniorki. W kategorii junior młodszy 
nasz klub reprezentowali: Igor Pepel, który 
pierwszy raz startował w zawodach łuczni-
czych i zajął 6 miejsce, Gabrysia Kmiecik – 7 
miejsce, Paulina Bukczyńska – 9 miejsce 
oraz Zofia Wower – 11 miejsce. Zawody za-
kończyły się sukcesem dla naszego trenera 
Mateusza Malaka, który jako reprezentant 
OŚ AZS Surma Poznań wywalczył Mistrzo-
stwo Wielkopolski. Kolejny sprawdzian to 
Halowe Mistrzostwa Polski w Wilkowicach.

Runda jesienna sezonu 2020/21 zakoń-
czyła się 5 grudnia ubiegłego roku.  
Koronawirus trochę pomieszał nam 
szyki.

Wiele meczów zostało odwołanych – prze-
niesiono je na terminy grudniowe. W mię-
dzyczasie nastąpiła zmiana trenera – Piotra 
Sołtysiaka zastąpił Tomasz Nawrot. Już po 
zakończeniu sezonu z Kotwicą pożegnało 
się kilku zawodników. Odeszli – M. Stańczyk, 
P. Krenz, A. Rogowski, P. Przybyłek. Wypo-
życzeni zostali O. Baraniak i W. Giczela. Do 
klubu dołączyli – bramkarz H. Świtalski, R. 
Jasiński, J. Solarek, M. Panowicz, R. Palets 
oraz Junior Kondok Simon Tor. Z wypoży-
czenia natomiast powrócił Jakub Kozłowski. 
Po kontuzjach dołączają ponownie W. Wal-
kowiak i D. Urbanek, natomiast K. Skiba i 
M. Nowak przechodzą rehabilitację i do gry 

będą gotowi dopiero w rundzie jesiennej.
Zajęcia treningowe w okresie przygotowaw-
czym odbywały się na kórnickich Błoniach 
i w hali Oaza. Przeplatane były meczami 
sparingowymi. W międzyczasie rozegrali-
śmy mecz o Puchar Polski ze Stellą Luboń, 
wygrywając 2:0.
Wielkopolski ZPN opublikował już terminarz 
rundy wiosennej. Zespoły zostały podzielo-
ne na dwie grupy, tj. mistrzowską i spadko-
wą. Pierwsza obejmuje zespoły, które zajęły 
miejsca od 1 do 8, druga od miejsc 9 do 22. 
Kotwica znalazła się w grupie drugiej.
Pierwszy mecz mistrzowski jako gospodarze 
rozegramy 13 marca o godz. 18.30 na Go-
lęcinie z Polonią Kępno (boisko w Kórniku 
jeszcze nie jest przydatne do gry).
Następnie 20 marca wyjeżdżamy do Ostro-
wa, a potem gramy pięć meczów pod rząd 
na Błoniach.

27.03 z Victorią Ostrzeszów
10.04 z Lubuszaninem Trzcianka

17.04 z Polonią Leszno
24.04 z GKS Dopiewo
 8.05 z TPS Winogrady

Szczegółowy terminarz z godzinami do-
stępny będzie w gablocie KSS Kotwica 
na Błoniach lub na stronie internetowej. 
Wiosenne mecze, podobnie jak jesienne, 
najprawdopodobniej będą się odbywały bez 
udziału kibiców. Mimo tego z optymizmem 
patrzymy w przyszłość, zespół jest dobrze 
przygotowany do rozgrywek i zmotywowa-
ny do utrzymania w lidze.

Rozpoczynamy rundę wiosenną

◊  Wiktor Stempowski

28 lutego 2021 roku debiutu w rozgrywkach 
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja doczekali się 
juniorzy młodsi UKS Radzevia Radzewo. Na 
turnieju w Zaniemyślu mieli za przeciwników 
silnych rywali: UKS Błyskawica Niechano-
wo, UKS Salezjanie Poznań oraz TLU Kala 
Izolacje Toruń. Chłopcy, dowodzeni przez 
trenera Rafała Węglarza, pokazali się z 
dobrej strony, prezentując wiele świetnych 
akcji. Niestety nie udało się wygrać, ani 
nawet zremisować żadnego meczu, ale 
bagaż doświadczeń, jaki zdobyła drużyna 
jest bezcenny. Cieszy fakt, iż nawet prze-
grywając, chłopcy walczyli zawzięcie i nie 
poddawali się. Wiedzą, że trzeba jeszcze 
trochę potrenować. Trening przecież czyni 
mistrza! Zawodnicy, którzy jako pierwsi w 
historii naszego klubu zagrali w rozgrywkach 
o Mistrzostwo Wielkopolski to: Mikołaj Byko-
wicz (kapitan), Bartosz Bykowicz (bramkarz), 
Łukasz Szymczak, Antoni Koprucki, Piotr 
Woźniak, Franciszek Brylewski, Antoni Wa-
lewski, Antoni Heigelmann, Mikołaj Flieger. 
Wyróżnienia indywidualne za postawę w 
poszczególnych meczach otrzymali: Bartek, 
Franek i Piotrek, a pierwsze bramki dla Ra-
dzevii zdobyli Mikołaj B. i Łukasz.
Na zakończenie turnieju miało miejsce 
bardzo miłe, uroczyste wydarzenie. Karol 

Niemier, sekretarz UKS Radzevia, odebrał 
z rąk przedstawiciela Polskiego Związku 
Unihokeja, Tomasza Wojciechowskiego, 
certyfikat nadania tytułu Ośrodka Szkolenia 
Unihokeja dla naszego klubu. Wszystko 
dzięki temu, że spełniliśmy niezbędne 
kryteria do otrzymania takiego tytułu: po-
siadamy odpowiednią liczbę kategorii, w 
których prowadzimy szkolenie i odpowied-
nią liczbę drużyn, które startują w różnych 

rozgrywkach na poziomie wojewódzkim 
i ogólnopolskim, a także dzięki temu, że 
współpracujemy z jednostką samorządu 
terytorialnego, tj. Gminą Kórnik. To wiel-
kie wyróżnienie i motywacja do dalszego 
działania dla całego sztabu szkoleniowego 
i całego Zarządu, jak i wszystkich członków, 
którzy w naszym Klubie trenują i którzy nasz 
Klub wspierają.

Ligowy debiut unihokeistów

◊  KN

Sukcesy łuczników

◊  MB ◊  UKS TKD

Taekwondo
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Plac Niepodległości 46, Kórnik

tel. 692 384 501

Restauracja czynna od pn - ndz w godz . 12.00-18.00

DOWÓZ / ODBIÓR OSOBISTY

www.loft-46.eatbu.com
śledz nas



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. 61 8170 411 wew 701

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

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. 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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 Firma zatrudni panią do sprzątania 
w Konarskim. Tel. 605 642 313
 Przyjmę pracownika do ociepleń 

budynków. Możliwość zakwatero-
wania. Tel. 507 555 135
 Dziewczyna podejmie się sprzą-

tania domu lub mieszkania.  
Tel. 510 516 240
 Drukarnia w Gądkach poszukuje 

pracowników do pracy na produkcji. 
Tel. 61 102 41 86
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku, zatrudni pracownika na sta-
nowisku magazynier-sprzedawca, 
mile widziane uprawnienia na wózek 
widłowy. Podania składać na adres: 
sekretariat@gskornik.pl, lub w sie-
dzibie firmy na ul. Średzkiej 17
 Przyjmę do współpracy osobę 

znającą się na pracach wykoń-
czeniowych np. płytkarz, malarz.  
Tel.  668 482 659
 Posprzątam dom, biuro, mieszka-

nie. Tel. 504 307 122
 Zakład ogólnobudowlany z oko-

lic Kórnika przyjmie pracow-
nika. Głównie prace murarskie.  
Tel. 606 931 232; 514 080 116
 Poszukujemy do pracy w kuchni 

w  małej gastronomii w  Kórniku.  
Tel.  665 733 633
 Przyjmę pracownika do wykony-

wania elewacji. Możliwość zakwate-
rowania. Tel. 507 555 135

 Korepetycje z języka angielskiego, 
tanio, fachowo, komfortowo, różne 
grupy wiekowe, różne poziomy 
zaawansowania. Pełne kwalifikacje 
mgr UAM. Tel. 880 655 557
 Wynajmę w kamienicy mieszkanie 

2 pokojowe 56 m2, I piętro, Kórnik. 
Tel. 510 245 672

 Posprzątam dom, mieszka-
nie w  okolicy -Bnin- Kórnik.  
Tel. 724 285 337
 Sprzedam dom w Kórniku w sze-

regowej zabudowie 150 m2, plus 
mieszkanie 2 pokojowe 55 m2, osob-
ne wejście. Tel. 501 645 939
 Posadzki maszynowe 16 zł/m2.  

Tel. 601 268 742
 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 Kórni-

ku wydzierżawi lokal użytkowy przy ul, 
Wojska Polskiego 27 pow. ok 250 m2. 
Tel. 663 977 343
 Sprzedam dom w  szeregowej 

zabudowie 150 m2 plus mieszkanie  
2 pokojowe 45 m2, sprzedaż w cało-
ści, w Kórniku. Tel. 501 645 939
 Oddam w wynajem mieszkanie 

2 pokojowe o  pow. 45 m2 firmie 
wykonującej usługi lub obywatelom 
Ukrainy. Kórnik. Tel. 501 645 939
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany
 Firma remontowo-budowlana wy-

konuje - malowanie, szpachlowanie, 
murowanie, tynkowanie, zab. rur 
oraz łazienki kompleksowo. Tel. 782 
513 000
 Sprzedam cyfrowy aparat lu-

strzanka, Nikon D40 w stanie ide-
alnym (torba gratis). Cena 550 zł.  
Tel. 600 444 514
 Kupię stare zegarki, pocztów-

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

 Ziemniaki jadalne, odmiana vine-
ta gala, worek 10 lub 15 kg, cena 
0,70 zł/kg. Możliwość dowozu.  
Tel. 727 603 910
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam fotel narożnikowy z re-

laksem i przyrząd do ćwiczeń elek-
tryczny. Tel. 602 214 931
 Sprzedam młotowiertarkę Hilti 

cena 2000 zł oraz fotel z  funkcją 
relaks cena 500 zł. Tel. 602 214 931
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki. 
Tel. 537 394 398

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Sprzedam lustro,18x0,35 25 zł. 

Samsung 32 cale 40 zł. Stolik tv 
67x67 25 zł. Wieża panasonic 40 zł.  
Tel. 607 226 964
 Usługi sprzątania biur, klatek 

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

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Uwaga Wielkanoc! Przedświą-

teczne mycie okien, zapraszamy.  
Tel. 508 795 439
 Działek szukamy. Pilne! Biuro nie-

ruchomości. Tel. 505 921 833
 Mycie dachów, wycinka/przycinka 

drzew, usuwanie os. Tel. 662 866 462

 Usługi transportowe - przepro-
wadzki. Tel. 506 490 723  
 Kupie lub wynajme garaz lub po-

mieszczenie gospodarcze w Kórniku. 
Tel. 506 490 723  
 Wyprzedaż garażowa pralki, zmy-

warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723

 Szukamy do kupna domów 
i mieszkań BON. Tel. 505 921 833  
lub 505 110 269
 Hale i magazyny - szukamy kup-

no i  sprzedaż BON. 505 110 269  
lub 505 921 833
 Kupię konwencjonalną frezar-

kę do metalu, głowica pionowa, 
pozioma, do 2,5t, stan db/bdb.  
Tel. 510 818 002
 Profesjonalne zwalczanie kretów 

w ogródkach i sadach metodą fumi-
gacji. Wysoka skuteczność, szybkie 
terminy. Tel. 603 887 666
 Złota rączka: naprawy, elektry-

ka, drobna hydraulika, WC, ślu-
sarstwo, nawadnianie, montaże.  
Tel. 516 027 030

 Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w  Nagradowicach.  
Tel. 66 66 77 003
 Sprzedam dwa Matizy w cenie jed-

nego. Cena 1800 zł. Tel. 601 853 569
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939
 Panna 47 lat, zapozna uczciwe-

go mężczyznę do stałego związ-
ku. Proszę tylko poważne oferty.  
Tel. 781 343 155
 Usługi remontowe, malowanie, 

tapetowanie, szpachlowanie, za-
budowa nida gips, montaż paneli.  
Tel. 504 501 703

 Rzeczoznawca majątkowy 
- JESSA wyceny nieruchomo-
ści: domy, lokale, działki, spe-
cjalistyczne. Tel. 572 642 585; 
 e-mail:rzeczoznawca@jessa.com.pl

inne

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

Ogłoszenia drobne:
pRaca




