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 i nie dać się 
przy okazji oszukać
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Informacje o inwestycjach 
wodociągowych  
w naszej gminie
str. 6-7

Rozbudowa SP w Robakowie
- prezentujemy wizualizację projektu     str. 5A

ut
or

em
 p

ro
je

kt
u 

ro
zb

ud
ow

y 
je

st
 S

tu
di

o 
A

rc
hi

te
kt

ur
y 

G
rz

eg
or

z 
Si

er
gi

ej



23 kwietnia 2021 r. 3

Sprawozdanie 
burmistrza

Konferencja 
o nowoczesnym transporcie

8 kwietnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły i  zastępca kierownika Wydziału 
Eksploatacji Anna Borowiak uczestniczyli 
w konferencji zatytułowanej „Nowoczesne 
rozwiązania w  publicznym transporcie 
zbiorowym w  jednostkach samorządu 
terytorialnego”. Organizatorem konfe-
rencji był Narodowy Instytut Samorządu 
Terytorialnego. Poruszono problematykę 
finansowania rozwoju niskoemisyjne-
go transportu publicznego, omówiono 

zagadnienia inteligentnych systemów 
transportowych w funkcjonowaniu miast. 
Włodarze Stalowej Woli, Tomaszowa Ma-
zowieckiego, Chełma i  Łomży podzielili 
się swoimi doświadczeniami w  zakresie 
transportu lokalnego. 

seminarium w ramach 
Forum rozwoju LokaLnego

Także 8 kwietnia Związek Miast Polskich 
zorganizował w  ramach Forum Rozwo-
ju Lokalnego kolejne, osiemnaste już 
seminarium, tym razem zatytułowane 
„Krajowa polityka miejska 2030 - rola 
samorządu lokalnego w  jej tworzeniu 
i wdrażaniu”. W wydarzeniu online udział 
wzięło 320 uczestników i  ekspertów. 

spotkanie z aquanetem

1 kwietnia wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak wraz z  pracownikami Wydziału 
Inwestycji UMiG Kórnik uczestniczył w co-
miesięcznym spotkaniu z przedstawicie-
lami spółki Aquanet w sprawie przebiegu 
inwestycji i prac projektowych w zakresie 
wodociągowania i kanalizacji. 

punkt szczepień w oazie 
czeka na zatwierdzenie

W  ostatnich tygodniach, między innymi 
31 marca, 1 kwietnia i 7 kwietnia, odby-
wały się spotkania i konsultacje w sprawie 
utworzenia na terenie naszej gminy punk-
tu szczepień powszechnych, w  których 
brali udział przedstawiciele władz samo-
rządowych naszej gminy. Omawiano moż-
liwości finansowania punktu oraz opiekę 
lekarską dla osób zakwalifikowanych do 
szczepienia.
13 kwietnia podczas kolejnej wideokon-
ferencji zorganizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w  Poznaniu przekazano 
informację o  zgodzie wielkopolskiego 
NFZ na organizację punktu szczepień 
powszechnych na COViD-19 w  budynku 
kórnickiej Oazy. 
21 kwietnia bazę lokalową Oazy, która ma 
być wykorzystywana przez punkt szcze-
pień wizytowali wraz z wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym:
- przedstawicielki NFZ,
- prezes zarządu Szpitala Podolany Szy-
mon Jankowski,
- dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu Paweł Kurosz,
w  obecności zastępcy Dyrektora Cen-
trum Rekreacji i Sportu Bartosza Karasia, 
Kierownika Działu Technicznego Piotra 
Janowskiego oraz Anny Łuczak Kierownika 
Działu Marketingu i Organizacji Eventów.
Infrastruktura przeszła pozytywną we-
ryfikację. 
Utworzenie punktu powinny jeszcze za-
akceptować Centrala NFZ w  Warszawie 
i Ministerstwo Zdrowia. 
Punkt szczepień powszechnych w Oazie 
ma obsługiwać gminy Kórnik oraz Klesz-
czewo.
W Powiecie Poznańskim ma zostać zorga-
nizowanych łącznie 7 masowych punktów 
szczepień: w  Swarzędzu, Czerwonaku, 
Luboniu, Mosinie, Dopiewie, Rokietnicy 
i Kórniku.

Podczas seminarium Daniel Baliński za-
stępca dyrektora Departamentu Strategii 
Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej przedstawił założenia aktuali-
zacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 oraz 
dalszych prac nad dokumentem. Przedsta-
wiciele ZMP i samorządów biorący udział 
w pracach grup eksperckich omówili aktu-
alny stan prac w 6 obszarach: kształtowania 
przestrzeni, gospodarki i rynku pracy, trans-
portu i mobilności miejskiej, mieszkalnictwa 
i polityki społecznej, środowiska i adaptacji 
do zmian klimatu oraz zarządzania i finan-
sów publicznych. W seminarium udział wziął 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

w sprawie projektu kanaLizacji 
Błażejewka...

W  dniu 13 kwietnia wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak wraz z  pracownikami 
Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik spotkali 
się z  przedstawicielami spółki Aquanet 
z Z-cą prezesa Anną Graczyk na czele oraz 
biura projektowego „Studio DK” z siedzibą 
w Poznaniu, opracowującego na zlecenie 
Miasta i Gminy Kórnik projekt kanalizacji 
sanitarnej dla Błażejewka. Analizowano 
proponowane w  projekcie rozwiązania 
techniczne dotyczące w  szczególności 
zabudowań położonych w bliskim sąsiedz-
twie jeziora. 

cd. na str. 4



Prace projektowe związane z rozbudową 
budynku Szkoły Podstawowej w Robako-
wie wchodzą w końcową fazę. Zaprojekto-
wano nowe dwupiętrowe skrzydło szkoły, 
w  którym będzie się znajdować sześć 
dodatkowych sal lekcyjnych (w tym dwie 
z zapleczami dla nauczycieli), przestronna 
świetlica na parterze oraz biblioteka po-
łączona z czytelnią na piętrze. Pojawią się 
również dwa gabinety dla specjalistów: 
psychologa oraz logopedy. Na parterze 
i  piętrze powstaną węzły sanitarne (to-
alety damskie, męskie, dla personelu 
oraz dla osób niepełnosprawnych), przy 
nowym wejściu znajdzie się również po-
mieszczenie portierni. Budynek zostanie 
uzupełniony łącznikiem oraz szerokimi 
korytarzami, w  których zmieszczą się 
szkolne szafki dla uczniów. W  drugiej 
części szkoły zostanie natomiast rozbu-
dowana istniejąca jadalnia. Powierzchnia 
użytkowa części rozbudowywanej to 
około 1135 m2. 

Nowa część Szkoły zyska odrębne wejście 
od strony parkingu i przystanku autobu-
sowego.
Nowe skrzydło budynku zostanie wypo-
sażone we wszystkie niezbędne instalacje 
elektryczne, sanitarne i  teletechniczne. 
Budynek zostanie wyposażony w nowocze-
sne systemy energii odnawialnej (panele 
fotowoltaiczne), wentylację mechaniczną 
i klimatyzację oraz system kanalizacji desz-
czowej, który pozwoli zbierać i ponownie 
wykorzystywać wodę opadową np. do 
podlewania zieleni.
Cały teren zostanie zmodernizowany, zo-
staną wykonane nowe nawierzchnie piesze 
i dojazdy z kostki brukowej zwykłej oraz 
ażurowej, zostaną wykonane nowe nasa-
dzenia drzew i krzewów. Pojawi się nowa 
wiata rowerowa oraz inne elementy małej 
architektury tj. klomby z siedziskami, ławki 
i kosze. Wokół budynku zostanie wykona-
ne nowe ogrodzenie, a elewacja zostanie 
dodatkowo oświetlona.

Budynek zostanie również zmodernizowany 
w kwestii dostępu dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, w tym dla osób niepełnospraw-
nych. Od strony dziedzińca poziom terenu 
zostanie zniwelowany z poziomem posadzki 
przy wejściu. Nowoczesna i zgodna z obec-
nymi standardami winda osobowa pozwoli 
bez problemu dotrzeć na każdą użytkową 
kondygnację budynku.
Autorem projektu rozbudowy jest Studio 
Architektury Grzegorz Siergiej
Przypomnijmy, że Miasto i Gmina Kórnik na  
rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej 
w Robakowie ma otrzymać pomoc finan-
sową z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Rekomendowana przez Woje-
wodę Wielkopolskiego dotacja o wysokości 
6.000.000,00 zł jest jedną z najwyższych 
rekomendowanych kwot dotacji dla zadań 
inwestycyjnych w powiecie poznańskim. 
Koszt całej inwestycji został oszacowany na 
8.200.000,00 zł. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie

◊  Wydział Inwestycji 
UMiG Kórnik

W związku z rozpoczęciem prac przełącza-
nia przyłączy wody w ul. Poznańskiej we 
wsi Dachowa do nowowybudowanej sieci 
wodociągowej informujemy, że w okresie 
najbliższych 2-3 tygodni następować będą 
krótkie przerwy w dostawach wody.
Wykonawca zadania będzie starał się 
sukcesywnie informować poszczególnych 
mieszkańców, których w danym okresie 
dotyczyły będą ograniczenia dostaw wody.

Uwaga!

Mieszkańcy Błażejewa nie pozostali obo-
jętni na problemy innych ludzi. Sołtys 
Beata Jefremienko i Rada Sołecka ogłosili 
zbiórkę nakrętek na rzecz chorego 3,5-let-
niego Olusia. Mieszkańcy mieli miesiąc na 
zbiórkę w swoich domach. Nie zawiedli! 
Udało się zebrać 350 kg nakrętek, które 
następnie zostały przekazane ojcu cho-
rego chłopca. Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom Błażejewa, którzy włączyli 
się do akcji.

Błażejewo
pomaga

◊  sołtys Beata Jefremienko
i Rada Sołecka Błażejewa
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rozmowy z Firmą panattoni

Tego samego dnia wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i  Bronisław Dominiak, 
Mariusz Stodolniak kierownik Wydziału 
Planowania Przestrzennego i  zastępca 
kierownika Wydziału Eksploatacji Anna 
Borowiak rozmawiali z  przedstawiciela-
mi firmy Panattoni Katarzyną Kujawiak 
(Development Director), Katarzyną Zagoż-
dżon i Tomaszem Matczyńskim (Regional 
Project Management Director) w sprawie 
planowanych rozwiązań komunikacyjnych 
przy nowych inwestycjach firmy w okoli-
cach ul. Fabrycznej przy węźle drogi S11 
Koninko. 

oBrady metropoLii poznań

Także 13 kwietnia obradowało Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań, a  samorząd 
Kórnika reprezentował podczas tych ob-
rad wiceburmistrz Sebastian Wlazły. Gre-
mium zaakceptowało poprzez podjęcie 
odpowiedniej uchwały wyniki pierwszego 
etapu prac nad opracowaniem Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
(tzw. SUMP) dla Metropolii Poznań. Wy-
znaczono kluczowe obszary strategiczne 
dla dokumentu oraz określono priorytety. 
Przedstawiono także budżet stowarzy-
szenia na 2021 rok, który po stronie 
przychodów wynosi około 23 milionów 
złotych. Składki członkowskie to około 
3,6 miliona, a dotacje i środki zewnętrzne 
ponad 19 milionów. Środki przeznaczone 
zostały m.in. na: profilaktyczny program 
szczepień przeciwko grypie w Metropolii 
Poznań, działania zapobiegające nadwa-
dze i  otyłości oraz realizację programu 
ENIGMA zakładającego wsparcie naucza-
nia matematyki i informatyki w szkołach 
podstawowych na terenie Metropolii 
Poznań. 

przygotowania do przetargu

14 i 19 kwietnia wraz z mecenasem Kon-
radem Różowiczem z  Dr Krystian Ziem-
ski & Partners Kancelaria Prawa sp. k. 
w Poznaniu omawiano założenia nowego 
przetargu na odbiór i transport odpadów 
komunalnych na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik. W spotkaniach uczestniczyli także: 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, wice-
burmistrz Bronisław Dominiak, mecenas 
Maciej Łakomy oraz Aneta Flaczyńska-No-
wak i Krzysztof Ratajczak z-ca kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMiG.

cd. ze str. 3

31 marca 2021 roku odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik.
Podczas pierwszej części obrad, podczas 
której składano sprawozdania z działano-
ści, przewodniczący Adam Lewandowski 
powiadomił zebaranych o wpłynięciu 
powiadomiania „o zamiarze wystąpienia z 
inicjatywą referendum w sprawie odwołania 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Prze-
mysława Pacholskiego oraz rady Miasta i 
Gminy Kórnik”.

W czasie trwania radni zadecydowali w 
następujacych sprawach:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Kórnik na 2021 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2021-2032,
- zmienili uchwałę Nr XXIII/282/2020 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 sierpnia 
2020r.  w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Poznańskiemu,
- przyjęli „Strategię rozwoju elektromo-
bilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 
2020-2036”
- przyjęli „Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” uczęszcza-
jących do placówek oświatowych na terenie 
Miasta i Gminy Kórnik,
- uchwalili Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik w 2021 roku,
- podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Punk-
tu Przedszkolnego w Radzewie,

- nadali nazwę ulicy w miejscowości Dzieć-
mierowo. Ul. Średzka ma swój początek od 
działki nr 935 w obrębie Kórnik i biegnie do 
granicy działki nr 123 w obrębie Pierzchno, 
a jej podstawę stanowi droga oznaczona, 
jako działki nr 312/5, część działki 312/4, 
307/2, 308/1, 304/1, 299/1, 299/3, 299/4 
część działki 304/2 w obrębie Dziećmierowo,
- uchwalili studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty 
wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką 
nr 434 a ulicami Owocową, Leśną i Długą,
- przystąpili do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie węzła Koninko oraz 
ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S-11, 
- nie uwzględnili petycji w przedmiocie 
podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Kórnik 
uchwały popierającej petycję List otwarty do 
Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, 
Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Pol-
sce „Alarm ! STOP zabójczemu GMO –STOP 
niebezpiecznej szczepionce!”,
- pozostawili skargę na działalność Bur-
mistrza Miasta i Gminy Kórnik bez rozpo-
znania.

Szczegóły sesji:
https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/124102

Transmisja i nagrania archiwalne na profilu 
YouTube Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Marcowa sesja RMiG Kórnik

◊  SK

◊  red.



Na terenie naszej gminy realizujemy bar-
dzo wiele zadań inwestycyjnych w zakresie 
rozbudowy i modernizacji sieci wodocią-
gowych. Najważniejszym zadaniem jest 
budowa „Magistrali Kórnickiej”, dzięki której 
zapewniona będzie ciągłość dostaw wody 
na potrzeby mieszkańców, ale również firm 
działających na naszym terenie. Pierwsze 
dwa etapy zostały już zrealizowane – ten 
od Czołowa do ul. Krauthofera w Bninie 
został zakończony niedawno. Na realizację 
kolejnego etapu tego zadania prowadzone 
jest przez Spółkę AQUANET postępowanie 
przetargowe. Nastąpiło otwarcie ofert, 
które zostały złożone przez trzy firmy. Na 
realizację tego najdłuższego odcinka zapla-
nowano ponad 76,5 mln złotych. Drugim 
bardzo ważnym zadaniem dla zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw wody jest 
realizowana budowa sieci wodociągowej 
Gądki-Dachowa–Szczodrzykowo o długości 
około 5,5 km. Budowa sieci realizowana jest 
łącznie z przebudową drogi. Zadanie zostało 
rozpoczęte w 2019 roku,  w roku ubiegłym 
kontynuowano kolejny etap, a w roku 2021 
realizowany jest ostatni etap tego zadania. 
Kolejnym zadaniem, które połączy sieci 
w Szczodrzykowie z  siecią wodociągową 
w Pierzchnie, będzie budowa sieci wodo-
ciągowej długości około 3 km, na którą 
w budżecie na 2021 rok zostały zabezpie-
czone środki finansowe w wysokości 1 mln 
złotych. Poniżej przedstawiamy zadania 
w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci 
wodociągowych, ujęte w Planie Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
Aquanet S.A. oraz w budżecie Miasta i Gmi-
ny Kórnik, które są w trakcie realizacji oraz 
będą realizowane w najbliższych latach.         

 Magistrala Kórnicka: 
- odcinek Dziećmierowo: przebudowa wo-
dociągu Dn225-125 dł.2,5 km z przyłączami; 
realizacja zakończona 2019 r., koszt zadania 
wyniósł 4,6 mln zł;
- odcinek Mieczewo – Kamionki: wodociąg 
Dn300 dł. 5,2 km (m.in. ul. Mieczewska, Pro-
mienna, Spacerowa odcinek w ul. Lotniczej 
oraz ul. Wodna), opracowana została doku-
mentacja projektowa, planowana budowa 
sieci wodociągowej w  latach 2021-2022,  
planowany koszt wynosi 7,4 mln zł; 
- odcinek magistrala wschodnia – Kórnik: 
wodociąg Dn500-200 dł. 18,6 km, zostało 
ogłoszone postępowanie przetargowe, na-
stąpiło otwarcie ofert, zostały złożone trzy 
oferty, przetarg jest w trakcie sprawdzania 
i oceny ofert, realizacja zgodnie z w warun-
kami przetargowymi powinna się zakończyć 
w  terminie 36 miesięcy od podpisania 
umowy, na zadanie zaplanowano około 
76,5 mln zł;    
- odcinek Czołowo – Bnin: wodociąg Dn250 
dł. 4,3 km; realizacja 2020-2021 – zadanie 
zostało wykonane; koszt zadania wyniósł 

około 3,1 mln zł;   
  Przebudowa sieci wodociągowych na 

osiedlu przy ulicach Molińskiej/Woykow-
skiej w Kórniku: wodociąg Dn100 dł. 0,12 
km z przyłączami, roboty budowlano mon-
tażowe w zakresie sieci i przyłączy zostały 
zakończone w I kw. 2021 roku, koszt zadania 
około 162 tys. zł;
 Sieć wodociągowa w ul. Lisiej, Sarniej 

i Wilczej w Kórniku: wodociąg Dn150 dł. 

0,9 km z  przyłączami, realizacja została 
zakończona 2020, koszt zadania wyniósł 
480 tys. zł;
  Przebudowa sieci wodociągowej i przy-

łączy, Gądki-Szczodrzykowo:
- odcinek Gądki–Robakowo: wodociąg 
Dn225-125 dł. 2,4 km, realizacja zakończona 

2019, koszt realizacji wyniósł 2,4 mln zł;   
- odcinek Dachowa–Szczodrzykowo: wodo-
ciąg Dn225 dł. 1,4 km; realizacja zakończona 
2020 r., koszt realizacji wyniósł 0,85 mln zł;   
- odcinek Dachowa: wodociąg Dn225-125 
dł.1,7 km, z przyłączami, w trakcie realizacji, 
zakończenie III kw. 2021 r., planowany koszt 
zadania 0,7 mln zł;   
 Sieć wodociągowa ul. Zielona w Borówcu: 

wodociąg Dn100 dł. 180 m z przyłączami; 

opracowanie dokumentacji planowane 
jest w latach 2021-2023 r., po opracowaniu 
dokumentacji przystąpienie do prac budow-
lanych, planowany koszt zadania 251 tys. zł;
  Sieć wodociągowa w Szczytnikach w uli-

cach: Cicha, Żurawia, Jastrzębia, Łabędzia, 
Skowronkowa, Jeziorna, 

Nad Wodą, Osiedle Parkowe, Wesoła, bocz-
ne od ul. Wesołej (dz. 58/78), w Kamionkach 
w ulicach: Platanowa, Cedrowa, Jaśminowa, 
boczna od Platanowej (dz. 13/14), w Bo-
rówcu w  ulicach: Drapałka, boczne od 
ul. Drapałka: wodociągi Dn150-100 dł. 5,5km 
z przyłączami,  obecnie realizowana jest do-
kumentacja projektowa, roboty budowlano 
montażowe w  zakresie sieci planowane 
są w  latach 2022-2023, planowany koszt 
zadania 5,9 mln zł;
  Przebudowa sieci wodociągowej 

w ul. Wiśniowej, Leśnej, Szkolnej w Skrzyn-
kach: wodociąg Dn100 dł. 380 mb, opra-
cowanie dokumentacji planowane jest 
w latach 2020-2021, po opracowaniu doku-
mentacji projektowej przystąpienie do prac 
budowlanych planowane jest w roku 2022, 
przewidywany koszt zadania 816 tys. zł;
  Sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej 

oraz bocznych od ul. Kasztanowej w Błaże-
jewku: wodociąg Dn 100 mm z przyłączami, 
długość sieci około 380 m, opracowanie 
dokumentacji planowane jest w  latach 
2022-2023, po opracowaniu dokumentacji 
przystąpienie do prac budowlanych, plano-
wany koszt zadania 556 tys. zł;
  Sieć wodociągowa na os. Międzylesie 

w Czołowie: wodociąg Dn200-100 dł. 1,2 km 
z przyłączami, opracowanie dokumentacji 
planowane jest w  latach 2021-2022, po 
opracowaniu dokumentacji przystąpienie 
do prac budowlanych, planowany koszt 
zadania 1,5 mln zł;
 Sieć wodociągowa w  ul. Bułankowej 

w Kamionkach: wodociąg Dn100 dł. 100 
m, opracowanie dokumentacji planowane 
jest w  latach 2021-2022, po opracowaniu 
dokumentacji przystąpienie do prac budow-
lanych, planowany koszt zadania 120 tys. zł;
  Sieć wodociągowa w ul. Poranek w Ko-

ninku: wodociąg Dn100 dł. 70 m, opracowa-
nie dokumentacji planowane jest w latach 
2021-2022, po opracowaniu dokumentacji 
przystąpienie do prac budowlanych, plano-
wany koszt zadania 101 tys. zł;
 Sieć wodociągowa w ul. Os. Zielona Pola-

na w Borówcu: wodociąg Dn100 dł. 135 m 
z przyłączami, opracowanie dokumentacji 
planowane jest w  latach 2021-2022, po 
opracowaniu dokumentacji przystąpienie 
do prac budowlanych w roku 2023, plano-
wany koszt zadania 337 tys. zł;
 Sieć wodociągowa na os. Brzozowym, 

Lipowym, Topolowym i  Zielone Wzgó-
rze oraz w  ulicach Jesienna, Klonowa, 
Wierzbowa i Zimowa w Mościenicy: wo-
dociąg Dn150-100 dł. 4,7 km z przyłączami, 
opracowanie dokumentacji projektowej 
planowane jest w  latach 2021-2022, po 
opracowaniu dokumentacji przystąpienie 
do prac budowlanych, planowany koszt 
zadania 5,2 mln zł;
  Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Szarych Szeregów w  Kórniku: wodo-
ciąg Dn100 dł.110 m wraz z przyłączami, 
rozpoczęcie opracowania dokumentacji 
planowane jest w 2021 roku, zakończenie 
w  roku 2023, następnie planowane są 

roboty budowlano montażowe w zakresie 
przebudowy sieci, 
planowany koszt zadania wynosi 190 tys. zł;
 Budowa i wymiana sieci wodociągowej 

w rejonie ul. 20 Października w Kórniku 
(częściowo: Dworcowa, Młyńska, Jabłoń-
skiego, Św. Floriana, Weymana): Dn150-100 
mm, dł. 1,0 km, opracowanie dokumentacji 
planowane jest w  latach 2021-2023, po 
opracowaniu dokumentacji przystąpienie 
do prac budowlanych, planowany koszt 
zadania 1,9 mln zł;
 Sieć wodociągowa w  ul. Sportowej 

w Kamionkach: wodociąg Dn100 dł. 115 m 
z przyłączami, opracowanie dokumentacji 
planowane jest w  latach 2021-2022, po 
opracowaniu dokumentacji przystąpienie 
do prac budowlanych, planowany koszt 
zadania 170 tys. zł;
  Sieć wodociągowa w ul. Cisowej w Błaże-

jewku: wodociąg Dn100 dł.230 m z przyłą-
czami, opracowanie dokumentacji planowa-
ne jest w latach 2022-2023, po opracowaniu 
dokumentacji przystąpienie do prac budow-
lanych, planowany koszt zadania 158 tys. zł;
 Sieć wodociągowa w ul. Miętowej i Jezior-

nej w Skrzynkach: wodociąg Dn100 dł. 300 m, 
opracowanie dokumentacji planowane 
jest w  latach 2022-2023, po opracowaniu 
dokumentacji przystąpienie do prac budow-
lanych, planowany koszt zadania 297 tys. zł;
  Sieć wodociągowa w ul. Ładnej w Bo-

rówcu: wodociąg Dn100 mm, dł. 75 m 
z przyłączami, opracowanie dokumentacji 
planowane jest w  latach 2022-2023, po 
opracowaniu dokumentacji przystąpienie 
do prac budowlanych, planowany koszt 
zadania 80 tys. zł;
 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 

Wspólnej w Szczytnikach: wodociąg Dn200-
100 dł.250 m z przyłączami; opracowanie 
dokumentacji planowane jest w  latach 
2022-2023, po opracowaniu dokumentacji 
przystąpienie do prac budowlanych, plano-
wany koszt zadania 932 tys. zł;
 Wymiana i budowa sieci wodociągowej 

w ul. Szczególnej w Szczytnikach: wodociąg 
Dn150 dł. 0,5 km z przyłączami; opracowa-
nie dokumentacji  planowane jest w latach 
2022-2023, po opracowaniu dokumentacji 
przystąpienie do prac budowlanych, plano-
wany koszt zadania 430 tys. zł;
 Sieć wodociągowa Pierzchno – Runowo 

(Szczodrzykowo): wodociąg Dn150 dł. 3 km 
z  przełączeniami, opracowana została 
dokumentacja projektowa, trwają przygo-
towania do przeprowadzenia przetargu 
na wybór wykonawcy, planowana budowa 
sieci w roku 2021, planowany koszt 1 mln zł;
 Zapewnienie dostaw wody do wodociągu 

Pierzchno – Runowo: zawarte zostało po-
rozumienie międzygminne ze Środą Wlkp. 
w sprawie rozbudowy SUW Trzebisławki na 
potrzeby zwiększenia dostaw wody na teren 
gminy Kórnik: zadanie zrealizowano w 2020 
roku, kwota dofinansowania przez Gminę 
Kórnik wyniosła 300 tys. zł;

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

◊  Burmistrz Miasta i Gminy
Przemysław Pacholski
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Element infrastruktury nowego odcinka „Magistrali kórnickiej” w Czołowie

24 marca br. wpłynęło do Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik powiadomienie o zamia-
rze wystąpienia z  inicjatywą referendum 
w  sprawie odwołania Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego 
oraz Rady Miasta i Gminy Kórnik. Podpisała 
je grupa osób, których pełnomocnikiem 
został Damian Zawieja z  Kamionek. 
Powiadomienie to pierwszy wymaga-
ny prawem element procedury, która 
może zakończyć się przeprowadzeniem 
referendum lokalnego. Jakie przepisy 
regulują tę procedurę? 

Referenda organizowane na terenie gminy 
reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. 
o  referendum lokalnym. Jednym z  moż-
liwych przedmiotów takiego plebiscytu 
może być wyrażenie przez mieszkańców 
w  drodze głosowania woli w  sprawie 
odwołania organu stanowiącego danej 
jednostki samorządu terytorialnego (rady 
miejskiej) lub organu wykonawczego 
(burmistrza).

Inicjatywa w sprawie referendum  
i zbieranie podpisów
Z  inicjatywą przeprowadzenia referen-
dum gminnego wystąpić może grupa co 
najmniej pięciu obywateli, którym przy-
sługuje prawo wybierania do rady gminy. 
To właśnie miało miejsce w naszej gminie.
Obecnie zbierane są podpisy osób po-
pierających inicjatywę zorganizowania 
referendum w  przedmiotowej sprawie. 
Zgodnie z przepisami, liczba takich pod-
pisów poparcia musi być nie mniejsza niż 
10% uprawnionych do głosowania miesz-
kańców gminy. Inicjatorzy mają więc 60 
dni na zebranie około 2200 podpisów 
mieszkańców uprawnionych do wybiera-
nia organu stanowiącego danej jednostki 
samorządu terytorialnego.
Jak mówią przepisy:
Podpisy zbiera się na kartach, z  których 
każda zawiera informacje o  przedmiocie 
zamierzonego referendum oraz o  tym, że 
poparcia nie można wycofać. Karta zawiera 
również:
1) nazwiska i imiona członków grupy oraz 
imię, nazwisko i miejsce zamieszkania peł-
nomocnika, jeżeli inicjatorem referendum 
jest grupa obywateli;
(...)
3.  Podpisy popierające wniosek w sprawie 
przeprowadzenia referendum z inicjatywy 
mieszkańców można zbierać w  miejscu, 
czasie i w sposób wykluczający stosowanie 
jakichkolwiek nacisków zmierzających do 
wymuszenia podpisów.

Czy będzie 
referendum?

cd. na str. 8



◊  Opr. ŁG
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Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2021 r.(SPLiM 2021)  trwa od 
1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 
roku. Zgodnie z ustawą o statystyce publicz-
nej udział w spisie jest obowiązkowy.
SPLiM 2021 jest realizowany następującymi 
metodami:
- metodą samospisu internetowego – for-
mularz internetowy można znaleźć poprzez 
stronę https://spis.gov.pl/
- metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
- metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Podczas samospisu internetowego respon-
denci uzupełniają wymagane dane w inte-
raktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej GUS. Każda osoba dokonująca 
samospisu jest uwierzytelniana w systemie 
teleinformatycznym, a aby uzyskać dostęp 
do danych używa unikalnego hasła. Aplika-
cja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent 
właściwie wypełnia rubryki.
Uruchomiono również miejsca spisowe. 
Pełna ich lista dostępna jest na oficjalnej 
stronie spisu. W naszej gminie można spisac 
się w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik (więcej 
informacji o  lokalnym miejscu spisowym 
pod nr tel. 61 8170 411 wewn. 612.

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzy-

stać z opcji “spisz się przez telefon” na info-
linii spisowej obsługiwanej przez pracowni-
ków statystyki publicznej od poniedziałku 
do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 
22 279-99-99.

Respondenci, którzy nie będą mogli sa-
modzielnie spisać się poprzez formularz 
internetowy lub telefoniczne na infolinii spi-
sowej, zostaną spisani przez rachmistrzów 
telefonicznie.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie 
nie będą realizowane do odwołania.
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną 
pracę od 4 maja br.  

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata 
zgodna z taryfą operatora). Infolinia 
działa od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00-18:00.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

◊  Opr. ŁG

1 kwietnia 2021 roku wystartował Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań prowadzony przez Główny Urząd 
Statystyczny. Spis potrwa do końca 
września bieżącego roku. Udział w spi-
sie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą 
o statystyce publicznej. 
Obowiązkową formą jest samospis
internetowy. Metoda uzupełniająca 
to spis przez telefon poprzez infolinię 
spisową lub bezpośrednio przy pomocy 
rachmistrza spisowego. Każdy z oby-
wateli musi zezwolić na udostępnienie 
części swoich danych osobowych. 
Problem w tym, że chęć na ich pozyska-
nie mają także osoby działające niezgod-
nie z prawem, a moment na oszustwa 
pod pozorem spisu powszechnego jest 
doskonały z punktu widzenia przestęp-
ców.

W czasie pandemii pomysłowość oszu-
stów szczególnie nie zna granic, co ma 
również bezpośrednie przełożenie na 
kradzieże danych i majątku poprzez spis 
powszechny. Od marca 2020 roku prze-
stępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać 
lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. 
Co chwilę powstają nowe techniki ma-
nipulacyjne. Przeciwdziała temu Stowa-
rzyszenie MANKO, które od 8 lat wydaje 
Ogólnopolski Głos Seniora i  Ogólno-
polską Kartę Seniora, a także prowadzi 
ogólnopolską kampanię edukacyjną 
Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. 
Już pierwszych dniach pandemii (marzec 
2020) Głos Seniora zainaugurował ogól-
nopolską kampanię społeczną Solidarni 
z Seniorami – Razem Damy Radę!. Do tej 
pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych 
modyfikacji technik manipulacyjnych. 
Chcąc uchronić seniorów przed tymi 
przestępstwami, Stowarzyszenie MAN-
KO rozpoczęło w marcu 2020 roku akcję 
Stop Korona-Oszustwom w ramach reali-
zowanej kampanii Stop Manipulacji – Nie 
daj się oszukać.
Sytuacja jest o  tyle poważna, że spis 
powszechny jest i będzie rozpowszech-
niany w mediach. To z kolei ma znaczny 
wpływ na spadek czujności seniorów 
i  może okazać się idealną szansą dla 
oszustów. W  ramach kampanii Stop 
Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji 
Stop Korona-Oszustwom, Stowarzy-
szenie MANKO – Głos Seniora ostrzega 
przed nieetycznymi praktykami przez 
spis powszechny i przedstawia kolejne 
metody oszustw.

Oszustwa przez spis powszechny – 
metoda na rachmistrza w Internecie
W pierwszej fazie spisu powszechnego, 
seniorzy są szczególnie narażeni na 
oszustwa poprzez fałszywe strony inter-

netowe „umożliwiające” udział w spisie. 
Należy uważać na wszystkie komunikaty 
przychodzące z niesprawdzonych źródeł, 
a wśród nich m.in.: e-maile, SMS-y, me-
dia społecznościowe czy komunikatory. 
Pod żadnym pozorem nie powinno się 
klikać w linki zewnętrzne zawarte w po-
dejrzanych wiadomościach, ponieważ 
mogą one prowadzić do stron czy apli-
kacji, które bez problemu przechwycą 
nasze dane. Do systemu należy logować 
się wyłącznie poprzez autoryzowaną 
stronę www.spis.gov.pl.

Oszustwa przez spis powszechny – 
metoda na rachmistrza przez telefon
W  drugim etapie spisu powszechnego, 
do osób niezapisanych będzie dzwo-
nił bezpośrednio rachmistrz z  GUSu. 
W  związku, że według licznych badań 
tylko 20% seniorów korzysta z  Inter-
netu, druga metoda manipulacji może 
okazać się jeszcze bardziej skuteczna 
z perspektywy oszustów. Osoby te będą 
się starały wyłudzać dane osobowe. 
Dzwoniący mogą również namawiać do 
kliknięcia w podejrzane linki lub instalacji 
specjalnych aplikacji. Każdy uczestnik 
spisu ma prawo zweryfikować tożsamość 
swojego rozmówcy. Wystarczy poprosić 
o jego imię, nazwisko i numer legityma-
cji. Można je sprawdzić na stronie spisu 
w  zakładce „Sprawdź rachmistrza” lub 
dzwoniąc na infolinię spisową na numer 
22 279 99 99. Należy to zrobić przed 
udzieleniem jakichkolwiek informacji.

Oszustwa przez spis powszechny – 
metoda na rachmistrza w domu
Jeśli sytuacja pandemiczna na to po-
zwoli to nieunikniona będzie również 
bezpośrednia wizyta rachmistrza w do-
mach osób, które do tej pory nie wzięły 
udziału w  spisie powszechnym. Jest to 
kolejna idealna sytuacja dla oszustów, 
którzy mogą podszywać się pod rach-
mistrza. Wpuszczenie takiej osoby do 
domu może być bardzo nieprzyjemne 
w  skutkach dla właściciela mieszkania, 
ponieważ kradzież danych osobowych 
może okazać się tylko jednym z naszych 
zmartwień. Przestępcy nie będą mogli 
oprzeć się okazji na rabunek majątku 
z  naszego mieszkania. Należy uważać 
na wszystkie podejrzane prośby osoby 
podszywającej się za rachmistrza. Rach-
mistrzowie nie mogą robić zdjęć naszym 
dowodom osobistym w celu weryfikacji, 
prosić o  opłatę za udział w  spisie czy 
proponować do zalogowania się na ich 
urządzeniu do systemu spisowego po-
przez bank. Podobnie, jak w przypadku 
oszustw przez telefon, przed podaniem 
danych każdego rachmistrza należy 
zweryfikować samodzielnie poprzez za-
kładkę „Sprawdź rachmistrza” na stronie 
spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numerem 22 279 99 99.

Nie daj się oszukać podczas spisu

◊  Patryk Schmidt
Specjalista ds. promocji
Stowarzyszenie MANKO
Międzynarodowy Instytut Rozwoju 
Społecznego

4. Mieszkaniec jednostki samorządu tery-
torialnego popierający wniosek o przepro-
wadzenie referendum podaje na karcie 
nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer 
ewidencyjny PESEL i datę udzielenia poparcia. 
Dane te potwierdza własnoręcznym podpi-
sem. Wycofanie udzielonego poparcia jest 
bezskuteczne. 
 
Wniosek w sprawie referendum
Jeśli inicjatywa w  przeciągu 60 dni od 
powiadomienia zostanie poparta przez 
wystarczającą liczbę osób uprawnionych, 
do komisarza wyborczego trafi wniosek 
inicjatorów referendum wraz z listami po-
parcia. W dokumencie tym zawarte będą 
argumety inicjatorów. Komisarz weryfikuje 
wniosek i listę podpisów. Ma na to 30 dni. 
Jeżeli wniosek spełnia wymogi określone 
w ustawie postanawia o przeprowadzeniu 
referendum z  inicjatywy mieszkańców. 
W  postanowieniu  komisarz umieszcza 
termin jego przeprowadzenia, wzór i treść 
karty lub kart do głosowania i kalendarz 
czynności. 

Referendum
Jeśli inicjatorzy spełnią wymogi prawa 
i  zbiorą określone poparcie, głosowanie 
przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, 
najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowa-

nia postanowienia komisarza wyborczego 
lub uprawomocnienia się wyroku sądu 
administracyjnego rozpatrującego ewen-
tualną skargę na postanowienie komisarza. 
Przed głosowaniem odbywa się kampania 
referendalna.
W  referendum mają prawo brać udział 
osoby stale zamieszkujące na obszarze 
danej jednostki samorządu terytorialnego, 
posiadające czynne prawo wyborcze do 
organu stanowiącego tej jednostki. 
W przypadku referendum w sprawie odwo-
łania zarówno burmistrza jak i rady drukuje 
się dwie karty do głosowania i w praktyce 
obie sprawy rozstrzygane są niezależnie. 

Aby referendum gminne w  sprawie od-
wołania organu jednostki samorządu 
terytorialnego pochodzącego z wyborów 
bezpośrednich było ważne, frekwencja 
w nim musi wynieść nie mniej niż 3/5 liczby 
biorących udział w wyborze odwołanego 
organu. 
W drugiej turze ostatnich wyborów Bur-
mistrza Miasta i Gminy Kórnik głosowało 
w sposób ważny 10313, a w wyborach do 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 12121 osób 
uprawnionych.  Aby referendum w sprawie 
odwołania burmistrza było ważne, w głoso-
waniu podczas ewentualnego referendum 
musi wziąć udział 6187 uprawnionych. 
Natomiast aby ważne było głosowanie 
w sprawie odwołania rady potrzebne są 

7273 osoby głosujące. W przypadku osią-
gnięcia progu frekwencji o rozstrzygnięciu 
decyduje zwykła większość głosów. 
Ewentualne odwołanie poprzez referen-
dum władz gminy oznacza obowiązek prze-
prowadzenia wyborów przedterminowych. 
Wybory muszą się odbyć w terminie 90 dni 
od dnia referendum (choc zdarza się, że 
czas ten wydłuża się ze względu na sytuację 
epidemiczną). Dokładny termin głosowania 
określa premier w rozporządzeniu. Premier 
także wyznacza osobę, która do czasu roz-
strzygnięcia przedterminowych wyborów 
pełni obowiązki organu wykonawczego. 
W referendum lokalnym głosuje się w tych 
samych lokalach (obwodach) wyborczych, 
gdzie odbywa się głosowanie w wyborach 
parlamentarnych, samorządowych, prezy-
denckich czy europejskich. Koszty referen-
dum i ewentualnych ponownych wyborów 
obciążają w większości budżet gminy. 

W bieżacej kadencji samorządu lokalnego 
w Polsce referenda w sprawie odowłania 
rady gminy lub wójta/burmistrza prze-
prowadzano 31 razy (na ponad 2400 
gmin). 26 razy nie osiągnięto frekwencji  
wystarczającej do uznania ważności gło-
sowania. Wielokrotnie komisarz wyborczy 
przesuwał termin referendów ze względu 
na pandemię.  
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Gospodarowanie odpadami opiera 
się na segregacji śmieci u źródła, czyli 
w naszych gospodarstwach domo-
wych. Różne frakcje odpadów trafiają 
do specjalistycznych zakładów, takich 
jak ZGO sp. z o.o. w Jarocinie. Wielu 
z nas zastanawia się pewnie co dzieje 
się z poszczególnymi rodzajami śmieci.  
W tym artykukle opowiemy, co dzieje 
się z odpadami zielonymi czyli trawą, 
liśćmi, gałęziami.
 
W ZGO Jarocin produkowany jest z nich 
nawóz organiczny o nazwie „Terrawit”. Jak 
go się wytwarza? W czasie produkcji nawo-
zu dochodzi do pełnej higienizacji wsadu 
(wzrost temperatury do 70 st. Celsjusza),  
co skutkuje usunięciem wszystkich jaj pa-
sożytów oraz chorobotwórczych bakterii. 
Po sześciu tygodniach kompostowania 
w  tunelu, wsad wywożony jest na plac 
kompostowy i  formowana jest pryzma. 
W celu napowietrzenia pryzmy, raz w tygo-
dniu całość przerzucana jest przy pomocy 
samojezdnej przerzucarki. Etap ten trwa 
od ośmiu do dwunastu tygodni. Ostatnią 
częścią powstawania nawozu jest frakcjo-

nowanie gotowego materiału. Na mobil-
nym sicie o oczkach 20 mm uzyskuje się 
frakcję < 20 mm – środek wspomagający 
uprawę roślin Terrawit oraz frakcję > 20 
mm, która jest ponownie rozdrabniana 
i zawracana do procesu kompostowania.
Dotychczas, środek wspomagający upra-
wę roślin  wytwarzany przez ZGO sp. 
z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu, można było nabyć wyłącznie 
luzem. Nie zawsze było to praktyczne dla 
osób, które chciały zakupić ten organiczny 
środek poprawiający właściwości gleby, 
stosowany w  uprawach: polowych, wa-
rzyw, roślin ozdobnych oraz trawników. 
Wsłuchując się w prośby swoich klientów, 
ZGO WCR, od 1 marca „Terrawit” wprowa-
dziło sprzedaż paczkowanego produktu. 
Teraz można go nabyć w workach o poj. 40 
l (20 kg). Środek dostępny jest w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Witaszyczkach.
„Terrawit” uzyskał pozytywne opinie mery-
torycznych instytutów, nie ma szkodliwe-
go wpływu na zdrowie ludzi oraz zwierząt 
i – co ważne -  nie stwarza też zagrożenia 
dla środowiska.

Więcej na temat dystrybucji Terrawitu na 
stronie: 
https://zgo-jarocin.pl/index.php/terrawit/

Terrawit - nawóz z twoich odpadów zielonych

◊  ZGO Jarocin

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kórnik, którzy 
regularnie odwiedzają Arboretum Kórnic-
kie na pewno wiedzą, że wstęp na teren 
parku po okazaniu specjalnej karty wstępu 
jest dla nich darmowy. Jednak z uwagi na to, 
że do naszej gminy licznie przeprowadzają 
się nowe osoby, widzimy potrzebę, aby 
przypomnieć zasadnicze kwestie, z którymi 
powinni zapoznać się wszyscy mieszkańcy, 
którzy jeszcze takiej karty nie posiadają. 
Karta Wstępu do Arboretum jest wyda-
wana po przedstawieniu dokumentu 
poświadczającego zamieszkanie na tere-
nie gminy lub po złożeniu oświadczenia 
o  zamieszkaniu na terenie gminy i  po 
uiszczeniu jednorazowej opłaty wynoszącej 
5,00 zł w kasie Arboretum. Każdy pełnoletni 
mieszkaniec może pobrać jedną kartę 
wstępu, uprawniającą do wejścia dwóch 
osób. Kartę należy każdorazowo okazywać 
podczas wejścia do Arboretum. Co ważne, 
karty wydawane w poprzednich sezonach 
nadal obowiązują i nie ma potrzeby pobie-
rania nowych kart. 
Darmowy wstęp dla mieszkańców Miasta 
i  Gminy Kórnik jest efektem corocznie 
podpisywanej umowy między samorzą-
dem a Instytutem Dendrologii PAN, której 
przedmiotem jest partycypacja w kosztach 
utrzymania Arboretum (m.in. związa-
nych z poprawą stanu i bezpieczeństwa 
alei parkowych, działaniami związanymi 

z rozwojem działalności edukacyjnej i  tu-
rystycznej Arboretum oraz z pielęgnacją 
i poszerzaniem kolekcji roślin). 
W przypadku posiadania Karty Dużej Rodzi-
ny wstęp do Arboretum na podstawie Karty 
Wstępu mają wszystkie osoby wymienione 
w Karcie Dużej Rodziny.
Dzieci poniżej 5 roku życia oraz opieku-

nowie grup szkolnych (w  zależności od 
liczebności grupy szkolnej, wg informacji 
na stronie http://www.idpan.poznan.pl/
arboretum) mogą wejść na teren parku 
bezpłatnie.
Arboretum Kórnickie jest czynne codzien-
nie: w kwietniu w godz. od 10 do 18, w maju 
i czerwcu w godz. od 10 do 19.

Darmowy wstęp do Arboretum dla mieszkańców
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Bezpłatne wsparcie dla osób starszych 
i/lub z niepełnosprawnościami oraz ich 
bliskich: Zintegrowane Centrum Tele-
opieki i Centrum Usług Domowych

Oferta skierowana jest do osób miesz-
kających samotnie lub przebywających 
w domu przez znaczną część dnia same-
mu, potrzebujących wsparcia z  powodu 
niesamodzielności lub niepełnospraw-
ności. 
Osoba przystępująca do projektu otrzy-
muje bransoletkę z guzikiem alarmowym 
oraz prosty w obsłudze aparat telefonicz-
ny. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 
może wykonać połączenie alarmowe, tj. 
skontaktować się z Teleasystentem, który 
podejmuje odpowiednie działania – np. 
wzywa służby ratunkowe, powiadamia 
osobę kontaktową itp. W trakcie wykona-
nia połączenia przez guzik alarmowy (tak 
zwane „połączenie czerwone”) Teleasy-
stentowi wyświetla się karta informacyj-
na o  danym uczestniku. To rozwiązanie 
pozwala na przekazanie kluczowych in-
formacji służbom medycznym (np. o przyj-
mowanych lekach, alergiach, jednostkach 
chorobowych itp.). W ramach Teleopieki 
uczestnik może korzystać również z  tak 
zwanych „połączeń zielonych”, czyli roz-
mów towarzyskich z Teleasystentem, np. 

jeśli doskwiera mu samotność lub potrze-
buje dodatkowych informacji. Ponadto 
raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują 
rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić 
jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa 
pogorszeniu. 

Centrum Teleopieki działa 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku. Dodatkowo w ra-
mach Centrum Usług Domowych istnieje 
możliwość skorzystania z  usług zespołu 
medycznego: pielęgniarki, fizjoterapeuty 
oraz psychologa. Zakres usług ustalany 
jest indywidualnie na podstawie przepro-
wadzonego wywiadu. Wszystkie usługi 
realizowane są w  miejscu zamieszkania 
podopiecznego. 

Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycz-
nych to usługa skierowana do opiekunów 

osób korzystających z Centrum Teleopieki 
i Usług Domowych. Realizowana jest w wa-
runkach domowych i zapewnia indywidu-
alne szkolenia i poradnictwo w zakresie 
pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz 
dbałości o  własne bezpieczeństwo pod-
czas opieki. Opiekunowie mają możliwość 
skorzystania ze wsparcia fizjoterapeuty, 
pielęgniarki, a także psychologa. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicz-
nie od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00 do 16.00,  
tel. 502-215-531.

Projekt realizowany jest przy udziale 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kórniku 
oraz Miasta i Gminy Kórnik przez Stowa-
rzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, 
Stowarzyszenie Medycyna Polska oraz 
Centermed Poznań Sp. z o.o., współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 na te-
renie następujących gmin: Kórnik, Klesz-
czewo, Komorniki, Mosina, Buk, Stęszew, 
Suchy Las, Dopiewo.

Zintegrowane Centrum Opieki – nabór do projektu

◊  SK

Lokalne placówki Poczty Polskiej włączy-
ły się do akcji „Pocztowa zbiórka z  za-
jączkiem wielkanocnym. W  oddziałach 
pocztowych można było przekazywać 
artykuły piśmiennicze, gry, zabawki, 
książki, słodycze i inne artykuły spożyw-
cze, środki higieniczne i  kosmetyczne, 
artykuły gospodarstwa domowego. 

Zebrane fanty trafiły do Kórnickiego 
Towarzystwa Pomocy Społecznej które 
rozdysponuje je pośród swoich małych 
podopiecznych.

Organizatorami akcji były: Poczta Polska 
i Fundacja „Inicjatywa”.

KTPS działa i pomaga
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej 
przygotowuje dostawy środków higieny dla 
pacjentów szpitala w Puszczykowie. 
W ostatmnim czasie do placówki w Puszczy-
kowie dostarczono też ponad 1500 butelek 
wody. Osoby, które chcą przekazać dary 
lub chcą pomóc w organizacji zbiórki mogą 
kontaktować się z prezes Krystyną Janicką 
pod nr. tel. 502 492 540. KTPS dziękuje do-
tychczasowym ofiarodawcom za okazane 
zrozumienie i wielkie serce.

Pomoc dla pacjentów Szpitala w Puszczy-
kowie mozna też przekazać bezpośrednio- 
szczegóły na stronie internetowej 
https://szpitalwpuszczykowie.com.pl/
aktualnosci/news,544.html

◊  ŁG



W związku z przypadającą w kwietniu br. 
160. rocznicą śmierci Tytusa Działyńskiego 
Stowarzyszenie Teatralne Legion przygo-
towało pięć wydarzeń upamiętniających 
Hrabiego, jego bogate życie i działalność: 
1. Powstał scenariusz mego autorstwa 
„Głowa rodziny. Z życia hrabiostwa Dzia-
łyńskich”, na podstawie listów rodzinnych, 
wspomnień i relacji świadków czasu. Mamy 
to niezwykłe szczęście, że możemy się po-
siłkować przebogatym materiałem na ten 
temat ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, 
tych opublikowanych i  tych czekających 
dopiero na opracowanie.
2. Przygotowaliśmy scenę faktu – rekon-
strukcję scenek z życia Tytusa Działyńskiego, 
w których udział bierze kilkanaście osób 
w kostiumach z epoki. Bohaterowie spek-
taklu, hrabiostwo Działyńscy, dają się nam 
poznać w swoim codziennym życiu rodzin-
nym, z jego wyzwaniami i ideami – co może 
wyczarować tylko magia teatru.
3. Spektakl zostanie nagrany, co pozwoli 
dotrzeć do jak najszerszego grona odbior-
ców, by pamięć o tak wspaniałych ludziach 
i  ich zasługach nigdy nie zgasła. Nagranie 
zostanie przekazane w  formie płyty DVD 

wiodącym kórnickim szkołom, bibliotekom 
i placówkom kulturalno-oświatowym, oraz 
zostanie umieszczone w Internecie (YouTu-
be, na stronach Legionu).
 4. Wydajemy pamiątkowy program z tek-
stem sztuki i z przekonaniem, że trafi on do 
podobnych nam grup teatralnych, może też 
działających w Kórniku, zespołów szkolnych 
czy rekonstruktorów – pasjonatów historii, 
dla których będzie to gotowy materiał czy 
też baza do własnych poszukiwań. 
5. „Last but not least” – przygotowujemy wy-
dawnictwo we współpracy z Biblioteką Kór-
nicką PAN o Tytusie Działyńskim, autorstwa 
uznanej znawczyni tematu, dr Edyty Bątkie-
wicz-Szymanowskiej: „Tytus schodzi z po-
mnika”. Ma ono na celu przybliżenie życia 
i działalności hrabiego w formie popularnej, 
stanowiącej kompendium wiedzy o postaci 
iście renesansowej: twórcy biblioteki, prze-
budowy kórnickiego zamku w zachowanym 
do dziś kształcie, wykształconym erudycie, 
patriocie, powstańcu listopadowym, spo-
łeczniku, dobrym organizatorze, kolekcjo-
nerze pamiątek narodowych i  bibliofilu. 
Sądząc po reakcjach na książką Anety Falk, 
Małgorzaty Potockiej, Mikołaja Potockiego 

„Biała Dama w gorsecie mitów i  legend”, 
po którą „ustawia się kolejka” w kórnickich 
bibliotekach – należy się spodziewać duże-
go zainteresowania pozycją o hr. Tytusie 
Działyńskim. O tym wydawnictwie będziemy 
czytelników informować, podzielając opinię 
Grzegorza Kubackiego, że takie pozycje 
„powinny się znaleźć się w gospodarstwie 
domowym każdego mieszkańca Kórnika”. 
Pytanie skierowane do licznie zgromadzo-
nych po pogrzebie Tytusa Działyńskiego 
(za: Anna Potocka „Mój pamiętnik”, 1927) 
– skierujmy dziś do siebie:
Czy też jest choć jeden, który by Tytusowi 
Działyńskiemu coś nie zawdzięczał?
Zachęcamy Państwa do śledzenia relacji 
z naszych działań podejmowanych w dowód 
uznania i nieustającej wdzięczności dla czo-
łowego gospodarza kórnickiego zamku hr. 
Tytusa Działyńskiego.

Zdjęcia ze spektaklu Legionu „Głowa rodzi-
ny. Z życia hrabiostwa Działyńskich”. Foto: 
Robert Buda, inscenizacja do zdjęć: Halina 
Buda.

Legion w hołdzie hr. Tytusowi Działyńskiemu

◊  Anna Łazuka-Witek 
– Stowarzyszenie Teatralne Legion
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Wiosna! Tegoroczna zima przypomniała 
nam o  swoim mroźnym pięknie, pokry-
wając śniegiem i  lodem okoliczne pola 
i  lasy. Po okresie oczekiwania na zakoń-
czenie roztopów, ale jeszcze zanim drzewa 
i trawy zaczną się zielenić, naszym oczom 
ukażą się piękne obłoki bieli zakwitających 
drzew i  krzewów owocowych. Łatwo je 
wówczas zauważyć, nawet nieuzbrojonym 
okiem, gdyż często zajmują miejsca na-
słonecznione, na miedzach, przy polach, 
na skrajach polnych dróg i  lasów. Obok 
dziko rosnących mirabelek, tarnin i ałycz, 
wypatrzyć można też trześnie, jabłonie 
i grusze. Wiele z nich stanowi pamiątkę po 
dawnych czasach, kiedy to sadzenie alei 
owocowych było wręcz gorąco polecane.
Na łamach czasopisma „Ogrodnik Polski”, 
założonego w Warszawie przez wybitnego 
ogrodnika Edmunda Jankowskiego, od 
1879 roku regularnie przeprowadzane 
były akcje popularyzujące sadzenie drzew 
owocowych. Pisano między innymi tak: 
„Ktokolwiek zwiedzał zagraniczne kraje, 
opowiadał po powrocie, iż (...) widział drogi 
publiczne obsadzone drzewami owoco-
wemi (...) kończył nieraz to opowiadanie 
westchnieniem, dlaczego u  nas takich 
dróg nie ma”. W artykułach szczegółowo 
podawano propozycje prawodawstwa ma-
jącego na celu ochronę sadzonych drzew 
oraz sposobów na tworzenie funduszy na 
pozyskiwanie nowych drzew do nasadzeń. 
W jednym z artykułów zapisano, że „każda 
para wchodząca w  związki małżeńskie, 
powinna dostawić danej władzy (...) dwa 
drzewka (...). Za ubogich płaci gmina.” 
Podobne zarządzenie zaproponowano 
w  wypadku każdych narodzin dziecka 
w gminie. Również proboszczom na ple-
baniach polecano zaangażowanie w pro-
dukcję szkółkarską i rozdzielanie sadzonek 
pośród parafian („Ogrodnik Polski” z 1883 
roku, nr 19). 
Mimo że żadna z proponowanych zasad 
nigdy nie trafiła do dziennika ustaw, stan 
zadrzewień owocowych w  pasach dróg 
uległ niejakiej poprawie. Jednym z ważniej-
szych efektów tej intensywnej kampanii 
na rzecz alei owocowych było wpisanie 
w 1921 roku w przepisach porządkowych 
polecenia sadzenia drzew owocowych lub 
żywopłotowych wzdłuż dróg. Z kolei po II 
wojnie światowej obsadzenia dróg drze-
wami owocowymi zdarzały się już tylko 
sporadycznie, na lokalnych pobocznych 
drogach. Niewiele z  tych alei zachowało 
się do dziś (również dlatego, że drzewa 
owocowe są stosunkowo krótkowieczne), 
wiele z  drzew wymieniono na większe 
gatunki alejowe, a  te, które przetrwały, 
często stawały się elementem zadrzewień 

śródpolnych. Niestety, i stamtąd drzewa 
owocowe znikają – dostosowanie dróg 
pod bieżące potrzeby komunikacyjne, 
brak nasadzeń uzupełniających i  niedo-
stateczna wiedza o wartości zadrzewień 
wśród lokalnej społeczności to tylko 
niektóre z  powodów. Nierzadko drzewa 
te wycinane są przez błędne rozumienie 
interesu rolników, poszerzających w ten 
sposób pas ziemi ornej. 
A przecież estetycznych i dobroczynnych 
walorów drzew owocowych nie sposób 
przecenić. Choć w czasopiśmie „Ogrodnik 
Polski” redaktorzy na pierwszym miejscu 
stawiali grusze i jabłonie, to warto również 
pochylić się nad rzadziej spotykanymi, też 
o  białych kwiatach, jarzębami, głogami, 
kalinami czy rodzimą czeremchą. Jedne 
cieszą oczy kwiecistymi koronami już 
wczesną wiosną, na drugie trzeba nieco 
dłużej poczekać. Jako składnik zadrzewień 
śródpolnych spełniają szereg bardzo 
ważnych funkcji: zmniejszają siłę wiatru, 
ograniczając tym samym erozję gleby, 
zwiększają retencyjność wody, co jest 
niezwykle istotne teraz, gdy susze nawie-
dzają nasz kraj z większą częstotliwością. 
Są również rezerwuarami różnorodności 
biologicznej, dając schronienie wielu ga-

tunkom ptaków, pajęczaków, motyli oraz 
innych owadów. Ważną ich funkcją jest 
również pochłanianie dwutlenku węgla 
z  atmosfery, co wpływa na łagodzenie 
zmiany klimatu. 
O tym niemal utraconym krajobrazie na-
leży pamiętać tym bardziej, że do wycinek 
dochodzi nie tylko w naszej gminie. I choć 
zwykle usuwane są stare i  pojedyncze 
drzewa, to z powodu braku nasadzeń uzu-
pełniających, te drzewa bywają ostatnimi 
w tych miejscach. Akcje promujące sadze-
nie drzew owocowych wydają są równie 
potrzebne teraz, podobnie jak w czasach 
przedwojennych. Sadźmy nie tylko wyso-
kie odmiany drzew alejowych, lecz także 
„dzikie” drzewa owocowe, zwiększając 
w efekcie dobrostan nasz i  zwierząt. Do 
modnych i  użytecznych łąk kwietnych 
dodajmy drzewa owocowe, których kwiaty 
i owoce dorównują urokiem najbardziej 
malowniczym odmianom roślin wysiewa-
nych na takich łąkach.

Na fotografiach stare grusze przy drodze 
z Żernik do nieistniejącej dziś stacji Kolei 
Średzkiej (Fot. Mikołaj Wawrzyniak)

Kwietne aleje owocowe

◊ Mikołaj Wawrzyniak
Instytut Dendrologii PAN

Artur Buda
 jako Tytus Działyński

Tomasz Buda jako
 Jan Kanty Działyński

AJulia Wielińska 
jako Cecylia Działyńska

Joanna Brylewska
 jako Celestyna Działyńska



„Ci, których kochamy  
nie umierają nigdy,  

bo miłość, to nieśmiertelność…” 
E. Dickinson

Pani Dorocie Kominek  
wyrazy szczerego współczucia  
i żalu 
z powodu śmierci

składają::

Matki

Dyrekcja, nauczyciele,  
pracownicy i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. T. Działyńskiego 
w Kórniku

Z powodu przeprowadzki dotychczasowi właściciele szukają nowego domu dla 
dwóch piesków w wieku 8 lat oraz 8 miesięcy. 

Psy są bardzo łagodne, rodzinne kochają dzieci. Mogą być rozdzielone.
Informacja pod nr telefonu: 668 156 333

25 kwietnia mija rok od śmierci Teodora 
Kijaka. Urodził się 29 września 1917 roku 
jako jedno z dzieci Wojciecha i Stanisławy 
Kijaków. Ukończył szkołę powszechną i Miej-
ską Szkołę Handlową w Poznaniu, gdzie był 

redaktorem szkolnego miesięcznika, był 
też aktywnym harcerzem. Po ukończeniu 
nauki pracował w ewidencji ruchu ludności 
w Krzesinach. 
W czasie okupacji nazistowskiej współtwo-
rzył i działał w organizacji niepodległościo-
wej na terenie gminy Kórnik, z przerwą spo-
wodowaną wysyłką na przymusowe prace 
do Niemiec. Jego działalność podziemna 
pozostała niewykryta. Po powrocie pracował 
na kolei, rozpoczynając jako dyżurny ruchu, 
potem kontroler kas biletowych. W 1945 
roku ożenił się z Longiną Wróblewską i miał 
z nią czworo dzieci.
W późniejszych czasach nie przerywał dzia-
łalności społecznej. W latach 1958-1965 był 
radnym gminy Kórnik, działał w komitecie 
rodzicielskim lokalnej szkoły w Robakowie, 
otrzymując honorowy tytuł Przyjaciela 
Szkoły. 
Kiedy w  latach 80-tych parafia tulecka 
rozpoczęła budowę kaplicy w Robakowie, 
stał się z czasem jedną z osób najbardziej 
zaangażowanych zarówno w jej budowę, jak 

i w późniejsze powstawanie robakowskiej 
parafii. Pełnił funkcję kościelnego przez 
kilkadziesiąt lat, formalnie aż do śmierci. 
W uznaniu zasług dla Archidiecezji Poznań-
skiej został odznaczony medalem Optime 
Merito Archidioecesis Posnaniensis (Zasłu-
żony dla Archidiecezji Poznańskiej). 
Aktywnie działał w Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej. Za zasługi w dziele 
wyzwolenia kraju otrzymał już w czasach III 
RP m. in. Kombatancki Krzyż Zwycięstwa 
i  Medal Obrońców Ojczyzny 39-45 oraz 
został awansowany do stopnia kapitana.
Pamiętamy go jako roztropnego i mądrego 
człowieka, który był jednocześnie pogodny 
i  dowcipny. Energia i  poświęcenie, jakie 
wkładał we wszystko co robił, przekładały 
się na solidność i sumienność, które były in-
spiracją dla innych. Do ostatnich lat swojego 
życia pozostawał zainteresowany lokalnymi 
wydarzeniami, służąc radą i pomocą. Mimo 
wieku jego śmierć nadeszła nagle i była dla 
nas zaskoczeniem.

Wspomnienie

◊  Rodzina

Badania opublikowane w 2018 roku przez 
naukowców z Instytutu Zoologii Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu wykazały 
obecność śmieci (głównie tworzyw sztucz-
nych) w  niemal połowie zlustrowanych 
gniazd bociana białego. Folie, sznurki to 
nie tylko mało estetyczny dodatek ale też 
potencjalne zagrożenie dla piskląt. Zaplą-
tanie czasem prowadzi do śmierci ptaka.
Podobne obserwacje przeprowadza się na 
całym świecie. Okazuje się że do gniazd 

różnych prtaków trafia coraz więcej szko-
dliwych elementów. Poza tworzywami 
sztucznymi także np. niedopałki papie-
rosów.
W  ostatnim roku zużywamy duże ilości 
maseczek jednorazowych i  gumowych 
rękawiczek. Niestety oznacza to też więcej 
zużytych materiałów tego typu wyrzuca-
nych nie tylko do koszy na śmieci, ale także 
walających się wraz z  innymi śmieciami 
przy drogach i osiedlach.  Obserwuje się 
już, szczególnie teraz wiosną, próby wy-
korzystywania przez ptaki zużytych przez 
człowieka maseczek do budowy gniazd. 
Szczególnie niebezpieczne dla zwierząt 
są gumowe „uszka”, w  które mogą się 
zaplątać. Rękawiczki, kiedy np. trafią do 
rowu lub stawu, mogą stać się pułapkami 
dla płazów lub małych ryb. 

Apelujemy więc, by wyrzucać maseczki 
i  gumowe rękawiczki do odpowiednich 
pojemników. Zdarzyć się jednak może, 
że śmietniki będą przepełnione, nasze 
odpady rozwieje wiatr lub trafią na łąki 
i pola z powodu niewłaściwego transportu. 
By zmniejszyć ryzyko zaplątania się ptaka 
sugeruje się ucinanie gumek mocujących 
przed wyrzuceniem zużytej maseczki. Taki 
drobiazg a  jak ważny dla naszych braci 
mniejszych. 

Nasze codzienne zachowania mają wpływ 
na otaczającą nas rzeczywistość. Pamiętaj-
my, że nasze odpady to nie tylko problem 
estetyczny, ale również obciążenie i poten-
cjalne niebezpieczeństwa dla przyrody. 

Śmieci 
w gniazdach

◊  ŁG
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Chcesz wrócić do pracy, ale masz małe dziecko? 
 

Zapraszamy do udziału w projekcie 

Q!edukacja 
 
Zapraszamy osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3: 

 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub 
wychowawczym; 

 bezrobotne lub bierne zawodowo. 
 
Uzyskujecie państwo możliwości:  

 znalezienia niedrogiej (większość kosztów pokrywa dotacja) 
opieki dla dziecka w pobliżu swojego miejsca zamieszkania; 

 skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej (w tym kursy i staże 
zawodowe). 
 

 

Chcesz pracować jako dzienny opiekun? 
 

Dzienny opiekun ma pod swoją opieką od 3 do 5 dzieci do lat 3. 
Zapewniamy: 

 szkolenia, pomoce dydaktyczne, pomieszczenia, materiały i 
wyposażenie niezbędne do sprawowania opieki; 

 wynagrodzenia dla opiekuna.  
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą telefoniczną: 
tel. 881 474 912 

lub mailową: 
e‐mail: opiekun‐dzienny@o‐srodek.pl 
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Trudna sytuacja i nowo panujące warunki 
wynikające z pandemii COVID-19 powo-
dują, iż uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Gościnni” podejmują różne 
działania i nie marnują czasu.
Uczestnicy zajęć czynią starania, żeby nie 
zapominać o swoich pasjach i zaintere-
sowaniach. Biorą czynny udział w wielu 
konkursach odbywających się zarówno na 
terenie gminy Kórnik, jak i poza nią.
Przystępują do nich zazwyczaj pod kie-
runkiem terapeutów, którzy prowadzą w 
pracowniach zajęcia tematycznie związane 
z określonym konkursem.
W ramach pracowni plastycznej oraz tech-
nicznej, pod czujnym okiem terapeutów: 
siostry Arlety i pani Moniki, została stworzo-
na piękna praca na konkurs organizowany 
przez Parafię Wszystkich Świętych w Kórni-
ku pt. „Walentynka dla naszej Niebieskiej 

Mamy”. Został on rozstrzygnięty w marcu. 
Uczestnicy zajęć w ŚDS „Gościnni” Paulina 
Pawlik, Honorata Łąkowska oraz Dawid 
Kusik zostali uhonorowani wyróżnieniem, 
które sprawiło im wiele radości.
Również w marcu przeprowadzony został 
Gminny Konkurs Plastyczny odbywający 
się w Kórnickim Ośrodku Kultury. Głównym 
tematem prac była „Wielkanocna pisanka”.
Uczestnicy, którzy przystąpili do niego, tym 
razem wykonali prace indywidualne, pod 
kierunkiem pani Moniki prowadzącej u 
„Gościnnych” pracownię techniczną.
Nagrody otrzymali: Agnieszka Siejak, Krysty-
na Banaszak, Piotr Banaszak, Karina Komi-
nek, Karol Tomczak oraz Bartosz Wesołek. 
Należy podkreślić, że wyróżnieni zostali 
wszyscy uczestnicy zajęć w Domu, którzy 
brali udział w tym konkursie.
Nagrodzone osoby dyplomy oraz nagrody 

przyjęły z entuzjazmem i wzruszeniem.
Bartosz Wesołek przystąpił do XVIII Kon-
kurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 
w którym otrzymał Nagrodę Publiczności. 
Zaprezentował napisany przez siebie utwór 
o przyjaźni, co jest dla niego niezmiernie 
ważnym tematem. Piosenka została na-
grana przez panią Kasię, nieustannie go 
wspierającą.
W tym trudnym dla wszystkich okresie czas 
na rozwój swoich muzycznych pasji znalazła 
także Marta Jakubowska. Wzięła udział w 
Muzycznej Liście Przebojów Gminy Kórnik. 
Podczas tego wydarzenia śpiewała razem 
ze swoją mamą piosenkę: „Dmuchawce, 
latawce, wiatr”. Wszystkie osoby związane 
ze ŚDS „Gościnni” trzymają kciuki i zachęcają 
do oddawania głosów na Martę na stronie 
Facebook.

Wyniki XVIII Gminnego Konkursu Pioenki 
Dzieciecej i Młodzieżowej Gminy Kórnik 

Jury w składzie: Ewa Wodzyńska, Jerzy Cep-
ka, Sławomir Animucki po zapoznaniu się 
z nagraniami audio-video 23 uczestników 
XVIII Konkursu Piosenki dziecięcej i Młodzie-
żowej gminy Kórnik postanowiło przyznać 
nastepujące nagrody:
I grupa (klasy 0-III)
I miejsce:
Emilia Fic
Zoja Jarmuszkiewicz
Urszula Tomalak
II miejsce:
Maria Szczepaniak
III miejsce:
Wiktoria Urbaniak
Wyróżnienie:
Maria Gryczyńska, Amelia Karolczak, Zuzan-
na Kowalska, Paulina Ratajczak
II grupa (klasy IV-VI)
I miejsce:
Weronika Potocka
II miejsce:
Zofia Połajdowicz
Martyną Weber
III miejsce
 Julianna Janek
Wyróżnienie:
Zofia Błaszak, Ewa Kowalczyk, Zuzanna 
Raźniewska
III grupa (klasy VII- ponadpodstawowe)
I miejsce:
Filip Sznura
II miejsce:
Marika Godlewska
Patrycja Ogórkiewicz
III miejsce:
Anna Galubińska
Wyróżnienie:
Piotr Friebe, Antoni Kuźma, Marianna Woj-
ciechowska
Występy uczestników można zobaczyć na 
stronie http://www.kornickiosrodekkultury.
pl/xviii-konkurs-piosenki-dzieciecej-i-mlo-
dziezowej-2021

Kochani!
Warunki uczestnictwa w tym roku na pewno 
nie były łatwe, a występ przed kamerą bardzo 
stresujący…Bardzo się cieszę, że jednak mimo 
tego wiele osób zdecydowało się uczestniczyć 
w naszym festiwalu. Już od roku żyjemy w izo-
lacji i zdalnym nauczaniu, co - niestety – jest 
słyszalne… ALE pamiętajcie, ze trening czyni 
mistrza! Jestem z Was WSZYSTKICH dumna, e 
nie daliście się lenistwu i śpiewająco nagraliście 
swoje piosenki (jakaż to wspaniała pamiątka!).
Gratuluję wszystkim wykonawcom odwagi i 
talentu, życzę wytrwałości i żeby wszystko szło 
Wam śpiewająco :) Do zobaczenia za rok – 
mam nadzieję już w normalnych warunkach.
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.
    

Konkursy w KOK

Wyniki Gminnego Konkursu Plastyczne-
go „Wielkanocna pisanka 2021”.

W czasach pandemii szczególnego znacze-
nia nabiera twórcza siła. Cieszymy się, że 
wielkanocna tradycja zdobienia jaj rozkwitła 
kolorami, uśmiechem i zaskakującymi po-
mysłami. Dowodem są nadesłane zdjęcia 
autorskich pisanek. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy. 
Nagrody prosimy odbierać w siedzibie KOK 
ul. Prowent 6, od 30 marca br. w godz. 9.00 
do 15.00 

I grupa (5-9 lat)
I miejsce:
Alicja Andrzejewska
Hanna Borkowska
Agata Jankowska
Julia Snuszka
II miejsce:
Hanna Andrzejewska
Cecylia Chałupką

Michalina Chałupka
III miejsce:
Blanka Kociela
Kamil Mazurczak
Martyną Rogacka
Weronika Żak

II grupa (10-12 lat)
I miejsce:
Amelia Kociela
Julia Paluszkiewicz
Zuzanna Raźniewska
II miejsce:
Paweł Maciejewski
Wiktoria Snuszka

III grupa (13-18 lat)
I miejsce:
Marika Godlewska
II miejsce:
Szymon Łuczak
Natalia Łopińska

◊  Ewa Wodzyńska

◊  Sławek Animucki

Pasje i zainteresowania „Gościnnych”

◊  Robert Wrzesiński
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W  roku przedszkolnym 2020/2021 dwie 
grupy z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” 
w Kórniku-Bninie – Jagódki (6-latki) oraz 
Śnieżynki (3, 4-latki) brały udział w ogólno-
polskim projekcie „Z kulturą mi do twarzy”. 
Projekt ten miał na celu tworzenie sytuacji 
edukacyjnych budujących wrażliwość 
dziecka, w  tym wrażliwość estetyczną, 
w  odniesieniu do wielu sfer aktywności 
człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na 
piękno tradycji relacji rodzinnych oraz miej-
sca zamieszkania. Projekt obejmował trzy 
moduły „W krainie muz”, „Piękno regionu” 
oraz „Kocham, lubię, szanuję”, które zawie-
rały zadania do wykonania zaplanowane 
do realizacji przez cały rok przedszkolny. 
Autorami projektu są P. Marcysiak, M. 
Wojdan, M. Dobrołowicz, M. Berkowski, L. 
Fabiszewska. 
W poszczególnych modułach znalazły się m. 
in. takie zadania jak poznawanie instrumen-
tów muzycznych czy odkrywanie tajemnicy 
teatrów i filharmonii. Dzieci pogłębiły swoją 
wiedzę w zakresie odpowiedniego zachowa-
nia w miejscach kultury, a nawet przygoto-
wały samodzielnie bilety na zorganizowany 
w sali „Koncert Muzyki Filmowej”. W reali-
zacji modułu „Mój region” bardzo pomógł 
stworzony kilka lat temu przez nauczycielki 
przedszkola autorski program „Moja mała 
ojczyzna”. Dzieci bardzo entuzjastycznie 
podchodziły do zgłębiania legendy o Białej 

Damie. Najwięcej radości sprawił zorganizo-
wany w grupie Śnieżynki „odświętny” obiad, 
w ramach realizacji zadania „Savoir-vivre 
przy stole”. Dzieci chętnie pomagały w na-
krywaniu stolików obrusami, a następnie 
rozkładały talerze oraz sztućce. Nie zabrakło 
również serwetek. Po krótkim pokazie jak 
korzystać z  noża i  widelca jednocześnie 
oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa 
i odpowiedniego zachowania przy stole, 
Śnieżynki bardzo sprawnie przystąpiły do 
krojenia i  smakowania pierogów. Dzieci 

bardzo często wspomniały to wydarzenie 
i  nalegały by zorganizować „odświętny 
obiad” jeszcze raz.
Okres przedszkolny to bardzo dobry czas 
na kształtowanie dobrych nawyków. Pro-
jekt „Z kulturą mi do twarzy” zawierał wiele 
wspaniałych propozycji na przekazanie 
cennych wartości dzieciom, co równoznacz-
ne jest z podniesieniem poziomu kultury 
u najmłodszych.

Ogłoszone zostały wyniki „Złotej Żaby” 
– konkursu dla tych, którzy myślą 
nieszablonowo.         
W 28. „Złotej Żabie” wzięło udział 3 310 
uczniów klas VII i VIII w 172 szkołach w wo-
jewództwach wielkopolskim i lubuskim. 
W gronie laureatów z języka polskiego i li-
teratury znalazł się Wojciech Szczepaniak, 
uczeń SP im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie. 
Opublikowana na stronie zlotazaba.pl 
lista laureatów i  wyróżnionych liczy 80 
nazwisk. O zajętym miejscu zdecydowała 
suma punktów za dwa etapy. Konkurs 
z  matematyki wygrała Zuzanna Bocian, 
uczennica SP nr 34 im. Wojska Polskiego 
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 
w  Poznaniu. Miejsce drugie zajęło troje 
uczniów: Karol Pawlikowski z  Publicznej 
SP Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasan-
cjusza w Poznaniu, Magdalena Siwek z SP 
nr 93 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 9 w  Poznaniu oraz Stanisław Wojty-
siak z SP nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym 

Lesie. Trzeci wynik uzyskała Wiktoria Ło-
patka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Borku Wlkp. Pierwsze miejsce z języka 
polskiego i literatury zajęła Anna Grzesiak, 
uczennica SP nr 2 im. Polski Niepodległej 
w  Międzychodzie. Juliusz Korczyński ze 
Społecznej SP nr 3 „Dębinka” w Poznaniu 
uzyskał wynik drugi, a  trzeci - Andrzej 
Wachna z SP z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich w  No-
wych Skalmierzycach. 

Ze względu na sytuację epidemiczną nie 
mogła się odbyć tradycyjna uroczystość 
wręczenia nagród. Prestiżowe statuetki 
Złotej Żaby, dyplomy, nagrody rzeczowe 

(książki, sprzęt elektroniczny) i upominki 
od sponsorów laureaci i  wyróżnieni od-
biorą z rąk dyrektorów swoich szkół. Or-
ganizator „Złotej Żaby” - Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS - przyznała też stypendia 
i  zwolnienia z egzaminów dla laureatów 
i  wyróżnionych, którzy podejmą naukę 
w jej szkołach . 

Zwycięstwo ucznia to sukces także jego 
nauczyciela. Dlatego w  „Złotej Żabie” 
nagradzani są nauczyciele laureatów 
najwyższych miejsc. Gratulacje i upominki 
otrzymają zatem nauczyciele matematyki: 
Adam Szewczyczak, Małgorzata Markow-
ska, Kinga Kolczyńska-Przybycień, Dorota 
Musiała oraz poloniści: Renata Galas-Ba-
kus, Magdalena Spychała-Reiss i  Kamila 
Czaplicka.

Konkurs wspierają i  współfinansują jed-
nostki samorządowe: Województwo Wiel-
kopolskie, powiaty: poznański, kościański, 
szamotulski, miasta i  gminy: Swarzędz, 
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Września. Na-
grody sponsorują firmy: ENEA Operator, 
Biofarm, Terravita. Patronat medialny nad 
„Złotą Żabą” sprawuje Radio Poznań. 

„Z kulturą mi do twarzy”

◊  Anna Kaczmarek

„Złote Żaby“ 
rozdane

◊  Wojciech Pogasz



Cztery dziewczyny, koszykarki z rocznika 
2006 grające w MUKS Poznań (trzy lice-
alistki z LOMS Poznań – Martyna, Marietta, 
Weronika oraz Gabi ze SP1 Kórnik) wy-
grały ligę wojewódzką w kategorii U15K! 
Również bez problemu ograły rywalki w 
rozgrywkach strefowych, co dało im awans 
do Półfinału Mistrzostw Polski!
Piątka dziewczyn ze SP1 Kórnik (7 klasa – 
Basia, Ida, Lila i 6 klasa – Daria i Natalia) 
wraz z trenerem Kamilem walczą w roz-
grywkach U13K. Do tej pory dziewczęta 
zajęły 3 miejsce w lidze wojewódzkiej. 
Cztery kolejne uczennice z 7 klasy (Pama, 
Czarna, Livia i Basia) walczą w rozgryw-
kach KLKB (U14K). W swojej grupie zajęły 
2 miejsce i teraz powalczą w grupie mi-
strzowskiej o lokaty 1-6. 
Naszą szkołę w rozgrywkach wojewódz-
kich reprezentuje również zespół MUKS 
Kórnik U12K (w zespole znajduje się 11 
dziewcząt ze SP1 Kórnik oraz jedna ze 
SP2 Bnin) na co dzień trenujący w Kór-
nickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. 
Zawodniczki dzielnie walczą i zdobywają 
boiskowe doświadczenie. Po 12 meczach 
mają bilans 8-4. Do rozegrania zostało im 
jeszcze 6 pojedynków. 
Sportowe losy naszych dziewczyn można 
również śledzić na FB: „MUKS Poznań” 
oraz „Sportowa Jedynka”.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane 
dziewczęta z gminy Kórnik do wspólnej 
zabawy z koszykówką! 
Dla najmłodszych dziewcząt z klas 2-4 
odbywają się darmowe zajęcia z koszy-
kówki w KCRiS OAZA w czwartki i piątki o 
15:30-16:30.
Więcej informacji pod nr telefonu: 
570965848.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jed-
ne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, 
w jakich mogą startować uczniowie. Udział 
w  nich wymaga zarówno od ucznia, jak 
i przygotowującego go nauczyciela, ogrom-
nego zaangażowania oraz wielu godzin 
pracy. Na wszystkich stopniach konkursu 
(szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim) 
uczniowie rozwiązują pisemny test. Zagad-
nienia często znacznie wykraczają poza 
program szkolny i tylko nielicznym udaje się 
dotrzeć do etapu wojewódzkiego. W związ-
ku z tym na ogromne gratulacje zasługuje 
Samuel Kątny, uczeń klasy 8 Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, 
który został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Biologicznego organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w  Poznaniu. 
Aby zostać laureatem należało zdobyć 90% 
punktów. W województwie wielkopolskim 
ten tytuł otrzymało zaledwie
czworo uczniów. Zatem znalezienie się 
w czołówce najlepszych biologów nie na-
leżało do najłatwiejszych zadań, co niewąt-
pliwie świadczy o wielkim zaangażowaniu 
Samuela, który do konkursu przygotowywał 
się pod czujnym okiem pani Anety Starosty. 
Tytuł laureata zapewnia uczniowi wiele przy-
wilejów. Osiągnięcie zostanie wpisane na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawo-
wej, tuż obok oceny celującej z biologii oraz 
daje Samuelowi pierwszeństwo podczas 
rekrutacji do wybranej szkoły ponadpod-
stawowej. Należy zaznaczyć, że Samuel 
jest wszechstronnie uzdolnionym młodym 
człowiekiem. Od najmłodszych lat intereso-

wał się światem przyrody. Uwielbiał oglądać 
programy przyrodnicze i zadziwiał domow-
ników swoją wiedzą czerpaną z programów.
Drugą pasją, jaką rozwinął, była gra w szachy 
i warcaby. Przez lata treningów w klubie 
MUKS Wieża Kórnicka zdobył sporo tytułów 
i  trofeów. Wśród najważniejszych z nich 
było wywalczenie w warcabach tytułu wi-
cemistrza Europy Juniorów w warcabach 
szybkich oraz zdobycie 3 miejsca w Europie 
wśród juniorów w warcabach błyskawicz-
nych. A  także wywalczenie dwukrotnie 
tytułu indywidualnego Mistrza Polski Junio-
rów oraz kilkukrotnie miejsca na podium 
podczas Mistrzostw Polski.
Poza przygotowaniem do konkursu przed-
miotowego, uczeń wzorowo wypełnia swoje
pozostałe obowiązki szkolne. Świetnie 
odnajduje się w zagadnieniach związanych 
zarówno z naukami ścisłymi, jak i huma-
nistycznymi. Charakteryzuje go wysoka 
kultura osobista i samodzielność w zdoby-
waniu wiedzy.
Można śmiało powiedzieć, że Samuel jest 
wzorem do naśladowania.
Pozostaje nam tylko pogratulować i życzyć 
dalszych sukcesów!

Dzień 2 kwietnia został uznany przez 
państwa członkowskie Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych jako Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. W związku z  tym 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku przystąpiła do projektu, który 
popularyzuje wiedzę na temat potrzeb 
edukacyjnych i  emocjonalnych uczniów 
dotkniętych autyzmem. Z uwagi na fakt, iż 
w tym roku Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu zbiegł się z wielkanocną przerwą 
świąteczną, część działań przeprowadzono 
w marcu. 
W pierwszej kolejności na terenie szkoły 
ruszyła kampania informacyjna oznaczona 
hasłem – „Wiem, rozumiem, pomagam”. 
Rozwieszono plakaty i udekorowano szkołę. 
Kolejnym etapem projektu było szkolenie 
grona pedagogicznego oraz warsztaty 
w  klasach 1-3, których zadaniem było 
zapoznanie uczniów z  tematyką autyzmu 
oraz uwrażliwienie ich na funkcjonowanie 
dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Jako 
że symbolem autyzmu jest kolor niebieski, 
dzieci założyły koszulki w tym kolorze oraz 
wykonały prace plastyczne, których barwa 
niebieska była motywem przewodnim. 
Dalsze plany związane z projektem pokrzy-
żowała pandemia, dlatego pogadanki dla 
klas 4-8 zostały przeprowadzone w formie 
on-line. Ich celem było przede wszystkim 
kształtowanie empatii i  szacunku wobec 

dzieci autystycznych. Również w  formie 
on-line zorganizowano spotkanie dla ro-
dziców dzieci SP2 w Kórniku oraz rodziców, 
których dzieci uczestniczą w  zajęciach 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Wskazówkami dotyczącymi funkcjonowania 
dziecka autystycznego w domu i szkole po-
dzieliły się: p. Marianna Mieloch – dyrektor 
Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Środzie 
Wlkp. oraz p. Marta Gorczyca – nauczyciel 
współorganizujący nauczanie w jednej z klas 
SP2 w Kórniku. 

Cała społeczność szkolna z chęcią włączyła 
się w realizację projektu. Uczniowie z dużym 
zaangażowaniem przystępowali do wykony-
wania poszczególnych działań. Nie bali się 
zadawać pytań. Projekt na pewno zwiększył 
ich kompetencje społeczne i emocjonalne, 
a także uwrażliwił całą społeczność szkolną 
na potrzeby dzieci autystycznych.

Projekt „Autyzm - wiem, rozumiem, pomagam” 

◊  Koordynator projektu: 
Danuta Turajska

Mamy laureata Konkursu Biologicznego!

◊  K. Forszpaniak

W dniu 13 marca 2021 w Hali Sportowej 
Politechniki Poznańskiej odbyły się XVI 
Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania na 
ergometrze wioślarskim, w których brały 
udział zawodniczki m.in. UKS Dwójka Kórnik.
Zawody w „wiosłowaniu na sucho” w któ-
rych wzięło udział 175 zawodników odbyły 
się w reżimie sanitarnym, m.in. bez udziału 
publiczności. Najliczniejszą reprezentację 
na zawody wystawiły: Posnania (54 zawod-
ników), KTW Kalisz (28), KW04 Poznań (23). 
Ponadto startowali zawodnicy z TW Polonii, 
PTW Tryton, AZS AWF Poznań, UKS Dwójka 
Kórnik oraz Pegaz Wrocław.
Zawody rozegrano na dystansie 1500 m 
w kategorii młodzików oraz pozostali na 
2000 m. Najwięcej medali zdobyli zawod-
nicy KW04 – łącznie 7 (1 złoty, 4 srebrne, 2 
brązowe), ale najwięcej razy na najwyższym 
stopniu podium stanęli zawodnicy Posnanii 
4 razy (łącznie 6 medali).
W zawodach rywalizowali również przed-
stawiciele gminy Kórnik reprezentując klub 
UKS Dwójka Kórnik oraz Posnanię RBW. 
Najlepiej spisały się Ewa Gąsiorowska, która 
zwyciężyła w kategorii juniorek młodszych, 

oraz Anna Solarska która była najlepsza 
w kategorii młodziczek. Na drugim miejscu 
w kategorii młodzieżowej (do 23 lat) zakoń-
czył rywalizację Michał Suszka.
Miejsca reprezentantów Kórnika:
Juniorki: 4 m. Śmigielska Zofia 07:47.5 - Po-
snania RBW, 7 m. Nolberczak Daria 07:58.2 
- Posnania RBW
Juniorzy: 9 m. Suszka Jacek 06:35.1 - Po-
snania RBW
Juniorki młodsze: 1 m. Ewa Gąsiorowska 
7:47,5 – UKS „Dwójka Kórnik”. 16 m. Anna 
Kucharska 8:25,4 – UKS „Dwójka Kórnik”, 
29 m. Patrycja Ritter 9:06,3 – UKS „Dwójka 
Kórnik”, 9 m. Nowak Wiktoria 08:15.1 - Po-
snania RBW, 10 m. Karaszewska Amelia 
08:16.0 - Posnania RBW
Młodziczki: 1 m. Anna Solarska 5:54,6 – UKS 
„Dwójka Kórnik”, 6 m. Weronika Potocka 
6:33,6 – UKS „Dwójka Kórnik”, 18 m. Julia 
Pałatyńska 7:45,1 – UKS „Dwójka Kórnik”
Młodzieżowcy: 2 m. Suszka Michał 06:26.0 
- Posnania RBW

Kórniczanki 
z sukcesami 
na parkietach

◊  R

Mistrzostwa Poznania 
 na ergometrze wioślarskim

◊  Tekst i foto Jarosław Janowski

nr 8/2021 23 kwietnia 2021 r.20 21

 

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,   
tel. 61 8170411 wew. 693,  
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl

WSPÓŁPRACA: Sylwia Kowalska, Agata Podsiadły, 
Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik 

DRUK:  Zakładem Poligraficznym DRUKMA,  
J. Skoczyński, O. Skoczyński sp. j.

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,         
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392

NAKŁAD: 4300 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170411 wew. 693,                                                  
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

14
MAjA 2021 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 6 maja 2021 r.



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

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

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

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. 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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 Zatrudnię pracownika do wyko-
nywania elewacji. Tel. 507 555 135
 Przyjmę pracownika do ociepleń 

budynków. Tel. 509 320 774
 Przyjmę instalatora wodno-kana-

lizacyjnego i CO lub do przyuczenia. 
Tel. 603 677 961
 Zakład Ogólnobudowlany Robert 

Walkowiak przyjmie uczniów w za-
wodach: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
murarz. Tel. 606 894 973
 Zakład Ogólnobudowlany Robert 

Walkowiak przyjmie pracowników. 
Tel. 606 894 973
 Poszukuję osoby do cięcia i łupa-

nia drewna. Tel. 692 241 023
 Firma zatrudni panią do sprząta-

nia. Tel. 605 642 313
 Firma budowlana przyjmie 

pracownika z  doświadczeniem.  
Tel. 604 855 151
 Zatrudnimy kierowcę kat. C+E. 

Transport żywca solo+przyczepa. 
Wymagane doświadczenie. Baza 
Winna k. Zaniemyśla. Kraj. Tel. 694 
492 958
 Zatrudnię panią do opieki nad oso-

bą niepełnosprawną w weekendy. 
Tel. 605 354 9480
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku zatrudni pracownika: maga-
zynier-sprzedawca, mile widziane 
upraw. na wózek widłowy. Podania 
składać na adres: sekretariat@
gskornik.pl, lub w siedzibie firmy na 
ul. Średzkiej 17
 Zatrudnię mechanika do serwisu 

HUSQVARNA, Kórnik, Armii Krajo-
wej 40. Tel. 531 736 001 
 Zespół muzyczny z Kórnika „Nie-

poważni” nawiąże współpracę 
z basistą. Tel. 609 456 586
 Fiat 500 1,2 benzyna, 43 tys. prze-

biegu. Salon Poznań 2021/2013r. 
Biały, b. zadbany oraz bogato wy-
posażony. Bezwypadkowy, gara-
żowany, po przeglądzie olejowym, 
nowe OC. Okazyjnie. Borówiec. Tel.  
692 268 763
 Do wynajęcia mieszkanie parter 

53 m2 Kórnik ul. Staszica. Tel. 509 
393 777

 Wynajmę mieszkanie 68 m2 w blo-
ku (kuchnia, łazienka, ubikacja, trzy 
pokoje, piwnica). Kórnik, ul. Śrem-
ska. Tel. 660 680 365
 Sprzedam dom w  szeregowej 

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

pow. 77 m2 + garaż 21 m2. Tel. 724 
700 088
 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. Średzkiej 
17. Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” 
w  Kórniku wydzierżawi  lo -
kal użytkowy przy ul. Wojska 
Polskiego 27 pow. ok 250 m2.  
Tel. 663 977 343
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam Toyotę Avensis T25 

kombi, 2.2 diesel 150 KM 2007 rok. 
213 tys. przebiegu. Tel. 508 341 610

 Kupię samochody, traktor-
ki- kosiarki, motocykle, quady.  
Tel. 601 754 862
 Sprzedam aparat cyfrowy Nikon 

D40, w stanie idealnym, cena 500 
zł. Tel. 600 444 514
 Wyprzedaż garażowa pralki, zmy-

warki, rowery fitness, materiały 
budowlane itp. Tel. 506 490 723
 Sprzedam niedrogo gitarę kla-

syczną Yamaha i gitarę akustyczną.  
Tel. 602 742 550
 Sprzedam niedrogo łóżko dwu-

osobowe w stanie bardzo dobrym, 
drewno sosnowe, zdobienia ratta-
nowe. Tel. 696 779 221
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany
 Usługi budowlane, docieplanie bu-

dynków, pozbruki. Tel. 606 517 283

 Ogrodzenia, płoty, bramy, furtki, 
balustrady. Tel. 692 241 023
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 Korepetycje z języka angielskiego 

mgr UAM, tanio, fachowo, kom-
fortowo, różne poziomy zaawan-
sowania, różne grupy wiekowe.  
Tel. 880 655 557
 Opel Meriva 1,4 prod. 2005 r. 

przebieg 127 tys. cena 8700 zł. 
Sprzedam. Tel. 606 390 219
 Kupię mieszkanie do remontu 

w Kórniku. Tel. 66 66 77 003
 Kupię kontener budowlany.  

Tel. 66 66 77 003
 Przygarnę rower Polskiej produkcji 

ZZR/Romet z dawnych lat. Tel. 508 
261 159
 Domowe pierogi ręcznie lepione, 

świeżo na zamówienie: ruskie, wi-
śnia, jabłko, ser chili i bigosowe. 1 kg 
mrożonych 32 - 45 zł. Tel. 732 566 560
 Oferuje kompleksowe sprzątanie 

mieszkań klatek schodowych obiek-
tów biurowych itp. Zapraszam do 
kontaktu 733 800 384
 Usługi transportowe -przepro-

wadzki. Tel. 506 490 723 
 Kupię lub wynajmę garaż lub 

pomieszczenie gospodarcze w Kór-
niku. Tel. 506 490 723
 Sprzedam  tornister szkolny nie-

bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 70 zł. Tel.  512 303 888  
 Sprzedam rowerek dziewczęcy 

Mexler - Pinki, koła 16 cali, cena 80 
zł (do negocjacji). Tel. 512 303 888
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych oraz utrzymania te-
renów zielonych. Zapraszam. Tel. 
508 795 439
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Usługi sprzątania biur, klatek 

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

 Montaż płotów panelowych, 
płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Profesjonalne zwalczanie kretów 

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

tów panelowych wys. 20, 25, 30 cm 
długość 250 cm. Tel. 572 386 490
 Wypożyczalnia samochodów 

dostawczych w Kórniku. Tel. 516 
238 231
 Kominki, grille, wędzarnie, piece 

- solidnie, fachowo, krótkie termi-
ny, przystępne ceny! Dobry zdun.  
Tel. 508 665 855
 Sprzedam tanio 4 felgi stalowe: 

Toyota Yaris Et39 4x100 5,0J 4,5 J. 
Stan b. dobry. Tel. 604 789 383
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, ma-
teriałowych, moskitery. Tel. 501 
645 939
 Sprzedam Renault Clio 2 na czę-

ści. 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
 Sprzedam rower marki London, 

w pełni sprawny, koła 26. Cena do 
negocjacji. Tel. 508 001 282
 Sprzedam piec centralne ogrze-

wanie z dmuchawą na drewno i 
węgiel. Ceny do uzgodnienia. Tel. 
791 629 856
 Muzyczna podróż czeka na twoje 

dziecko! Podstawowe zagadnienia 
muzyczne, nauka śpiewu, gwaran-
cja dobrej zabawy. Tel. 722 365 980
 Panna 47 lat, zapozna uczciwego 

mężczyznę do stałego związku. 
Proszę tylko poważne oferty. Tel. 
781 343 155
 Sprzedam dom, stan surowy, 

Mieczewo, koło leśniczówki, 214 
m2, działka 993 m2, 448000 zł, 
602513434
  Grunty rolne, budowlane i AG - 
szukamy BON. Tel. 505 921 833
 Grunt 15000 m2 Radzewo - na 

sprzedaż  BON. Tel. 505 110 269

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




