
UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKUUKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

DWUTYGODNIK • ROK XXXV • 11 marca 2022 r. • NR 5 (602) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Wieczornica 
harcerskich pokoleń
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Jurek Owsiak 
w Kórniku
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Pomoc dla sąsiadów
- otwieramy serca, przyjmujemy uchodźców -  str. 6,7
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Sprawozdanie 
burmistrza

towy Seweryn Waligóra, dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu Paweł 
Kurosz, Komendant Gminny OSP Andrzej 
Szyc.

Akty notAriAlne

28 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
podpisał akt notarialny dotyczący wykupu 
działki o powierzchni 674 m² przy alei Flensa, 
gdzie w przyszłości powstanie m.in. chodnik. 
Dzień później podpisano akt notarialny 
dotyczący wykupu gruntu wzdłuż ul. Cichej 
w Szczytnikach.

ZgromAdZenie AquAnet

Także 28 marca obradowało zgromadzenie 
wspólników spółki Aquanet. Jednym z oma-
wianych tematów była podwyżka uposa-
żenia dla członków rady nadzorczej spółki. 

SpotkAnie Z prZedStAwicielAmi 
rAdy Seniorów

1 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z przewodniczącym kórnickiej 
Rady Seniorów. Omówiono formy współ-

pracy rady z  samorządem oraz tematy, 
którymi seniorzy w najbliższym czasie będą 
się zajmowali. 8 marca burmistrz uczestni-
czył w posiedzeniu Rady Seniorów w Domu 
Integracji Międzypokoleniowej. 

pSZok nA nowych ZASAdAch

1 marca był pierwszym dniem działania 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Czołowie na nowych zasa-

Działania
w obliczu kryzysu

Od 25 lutego odbywają się na różnych 
szczeblach spotkania dotyczące sytuacji 
migrantów i zarządzania sytuacją ciągłego 
napływu uchodźców z Ukrainy. Odbyło się 
kilka wideokonferencji z wojewodą, starostą 
oraz z wójtami i burmistrzami sąsiednich 
gmin.
Na poziomie lokalnym burmistrzowie spo-
tykają się z przedstawicielami służb, spółek 
gminnych, OPS i wyznaczonych urzędników 
omawiając organizację pomocy. Odbyło się 
też spotkanie online z sołtysami.
Gmina prowadzi w obiektach OSP Kórnik 
zbiórkę odzieży, środków czystości i higie-
ny, żywności i  innych. W chwili kończenia 
składu tego wydania „Kórniczanina” Sejm 
RP przygotowuje specustawę, która ma 
dostosować obecnie obowiązujące przepisy 
do realiów sytuacji, jaka się pojawiła. 

umowA Z inweStorem

25 lutego burmistrz Przemysław Pacholski 
podpisał porozumienie z firmą Panattoni, 
inwestorem, który będzie współfinansował 
przedłużenie ul. Stachowskiej i  Szkolnej 
w Robakowie Wsi.

ZjAZd powiAtowy oSp

25 lutego 2022 roku odbył się w Kórniku 
- V Zjazd Powiatowy OSP RP w Poznaniu. 
Wybrano skład nowego Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. W zjeździe uczestniczył m.in. 
Starosta Poznański Jan Grabkowski, wice-
burmistrz Sebastian Wlazły, Komendant 
Miejski PSP w Poznaniu st. bryg. Jacek Mi-
chalak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
w Poznaniu Mirosław Wieloch, radny powia-

dach. Organizacją PSZOK zajmuje się teraz 
UMiG Kórnik, Wydział Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi.

współpraca z klimatem

2 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz zastępca kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Ratajczak 
spotkali się z  przedstawicielem fundacji 
„Dbamy o  klimat” Tomaszem Lewkowi-
czem. Rozmawiano na temat współpracy 
w inwentaryzacji źródeł ciepła, programów 
antysmogowych, stref czystego transportu 
i elektromobilności. 

lekcja obywatelska

Także 2 marca burmistrz Przemysław 
Pacholski odwiedził Szkołę Podstawową 
w  Robakowie. Podczas zorganizowanej 
przez nauczycieli lekcji obywatelskiej spo-
tkał się z grupą „Odważne Jeżyki” i opowie-
dział o swojej pracy, ale także o bieżącej 
sytuacji związanej z  wojną w  Ukrainie. 
Dzieci obiecały włączenie się w  pomoc 
swoim rówieśnikom, którzy przyjadą do 
naszej gminy. 

SpotkAniA Z rZecZoZnAwcAmi

1 i 2 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownik Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Lidia Noskowiak spotkali 
się z  rzeczoznawcami przygotowującymi 
wyceny majątkowe, między innymi dotyczą-
ce terenów w Błażejewku, które gmina chce 
przejąć od KOWR. 

cd. na str. 4

◊  red.
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Gmina wystosowała pismo, w  którym 
zawnioskowała do KOWR o dostarczenie 
wszystkich potrzebnych informacji i doku-
mentów, które pozwolą dokonać inwenta-
ryzacji i wyceny.  

SpotkAnie w StAroStwie

3 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych Ewa Kędziora spotkali się w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu ze Staro-
stą Poznańskim Janem Grabkowskim oraz 
Członkiem Zarządu Powiatu Poznańskiego 
Antonim Kaliszem. Wiceburmistrz przed-
stawił m.in. ofertę miejsc pracy przedło-
żoną przez firmy z  terenu Gminy Kórnik 
dla uchodźców z Ukrainy. Rozmowy były 
kontynuowane dnia 9 marca 2022 roku 
z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu Małgorzatą Pawlak.

grupA ZAkupowA

4 marca w Jarocinie rozmawiano na temat 
utworzenia grupy zakupowej w  sprawie 

wspólnego zagospodarowania odpadów 
komunalnych, w skład której wejdzie oko-
ło 20 z 24 gmin zrzeszonych wokół ZGO 
Jarocin. W rozmowach uczestniczył wice-
burmistrz Sebastian Wlazły oraz kierownik 
Wydziału Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi Aneta Nowak-Flaczyńska.

roZmowy Z dyrektorAmi

7 marca burmistrz Przemysław Pacholski, 
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym 
oraz kierownikiem Wydziału Oświaty i Po-
lityki Społecznej Anetą Weber spotkali się 
z dyrektorami szkół podstawowych z terenu 
gminy Kórnik.
Na spotkaniu omówiono kwestie przyjęcia 
do szkół dzieci uchodźców z Ukrainy. Roz-
mawiano na temat organizacji nauczania dla 
tych dzieci - ich sposób określą dyrektorzy 
szkół po ocenie możliwości jednostek w od-
niesieniu do ilości zgłoszeń.
Szczegóły funkcjonowania nie tylko tych 
dzieci w szkołach, ale również uchodźców 
na terenie Polski określi ustawa, która ma 
zostać w najbliższym czasie przyjęta przez 
Sejm, projekt ustawy – w zakresie oświaty 
– przeanalizowano na spotkaniu.

ZA rok Stulecie

7 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z przedstawicielami OSP Czmoń 
z Tadeuszem Koziczem na czele. Omawiano 
przygotowania do 100 lecia powstania jed-
nostki, która przypadać będzie w 2023 roku.

w sprawie rozwiązań  
informAtycZnych 

8 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
i  kierownik Wydziału Oświaty i  Polityki 
Społecznej Aneta Weber oraz dyrektorzy 
placówek oświatowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Kórnik, uczestniczyli 
w spotkaniu na platformie Teams,  zorga-
nizowanym przez firmę VULCAN sp. z o.o., 
podczas którego, przedstawiono funkcjo-
nowanie aplikacji Dziennik przedszkolny 
VULCAN oraz Nabór Żłobki. Zaprezento-
wane systemy dostosowane są do potrzeb 
przedszkoli i żłobka oraz zapewniają m.in. 
dokumentowanie procesu edukacyjnego 
dziecka, ułatwiają pracę placówek, uspraw-
niają komunikację z rodzicami.

◊  red.

23 lutego 2022 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej trwania 
radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Kórnik na 2022 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2022-2032,
- podjęto uchwałę w sprawie przeprowadze-
nie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 
na rok 2023,
- zmienili uchwałę w  sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za świadczenia udzielane 
przez żłobek prowadzony przez Miasto 
i Gminę Kórnik,
- określili górne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych,
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
dotacji na remont i konserwację tynkowej 
elewacji przybudówki zabytkowego kościo-
ła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych 
w Kórniku,
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
dotacji na remont i renowację murów we-
wnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku 
wraz z nadzorem – etap IV,
- udzielili pomoc finansową w formie dotacji 
celowej dla Miasta Poznania na dofinanso-
wanie oferty edukacyjnej w obszarze sa-
morządowego szkolnictwa podstawowego, 
z której korzystają mieszkańcy Gminy Kórnik 
w 2022 roku,
- udzielili pomoc finansową Powiatowi Po-
znańskiemu z przeznaczeniem na realizację 

zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na 
odcinku od pętli autobusowej przy węźle 
Koninko do ronda w rejonie miejscowości 
Żerniki w zakresie wypłaty odszkodowań za 
przejęte pod inwestycje grunty,
- przejęli od Powiatu Poznańskiego zadanie 
publicznego zarządzania drogą powiatową 
nr 2476P w zakresie dotyczącym opracowa-
nia projektu i budowy ścieżki pieszo-rowe-
rowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na 
odcinku od istniejącej ścieżki pieszorowe-
rowej w miejscowości Runowo do zjazdu 
na stację kolejową Pierzchno,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości położonych 
w Czołowie,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcie umowy 
najmu nieruchomości lokalowej położonej 
w Kórniku,
- wyznaczyli miejsca na terenie Miasta i Gmi-
ny Kórnik do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników 
na targowisku położonym w Kórniku, przy 
ul. Wojska Polskiego,
- przyjęli zaktualizowany Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kórnik 
na lata 2021-2030,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Da-
chowa. Ul. Żonkilowa ma swój początek od 
działki nr 38 i biegnie do działki nr 28/2, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działka nr 27/27 i nr 27/28,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Ko-
ninko. Ul. Sceniczna ma swój początek od 
działki nr 110 i biegnie do działki nr 113/26, 
a  jej podstawę stanowi droga oznaczona 

jako działka nr 113/108, 113/115, część 
działki nr 113/118, 113/121, 113/123, 
113/125, 113/25. Ul. Reżyserska ma począ-
tek od działki nr 113/65 i biegnie do działki 
nr 113/74, a  jaj podstawę stanowi droga 
oznaczona jako działki nr 113/73,
- wskazali wstępne miejsce lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego 
w ciągu drogi powiatowej nr 2471P - ulicy 
Św. Mikołaja na wysokości dz. ewid. nr 286 
w miejscowości Radzewo – strona prawa 
w kierunku miejscowości Czmoń.
- wyrazili wolę przejęcia od Powiatu Poznań-
skiego prowadzenia zadania publicznego 
w zakresie zarządzania publiczną drogą po-
wiatową nr 2471P – ul. Św. Mikołaja w miej-
scowości Radzewo,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
we wsi Biernatki, dla działki o  numerze 
ewidencyjnym 21/14, gmina Kórnik,
- zmienili uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i  zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
- ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego strażakom ratownikom
Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu 
Miasta i Gminy Kórnik za udział w działaniu
ratowniczym lub akcji ratowniczej w kwocie 
22,00 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) za
każdą rozpoczętą godzinę.
Szczegóły: https://kornik.esesja.pl/posie-
dzenie/da4bda45-8516-4

Sesja RMiG

◊  SK

Informujemy, że od 1 marca 2022 roku 
odpowiedzialnym za funkcjonowanie 
PSZOK jest Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
z siedzibą w m. Kórnik (62-035), przy ul. 
Plac Niepodległości 1.
Telefon kontaktowy: 500 173 983
E-mail: pszok@kornik.pl
Godziny otwarcia:
• poniedziałek, środa, czwartek i piątek 
w godz. 10.00 - 18.00
• sobota w godz. 8.00 - 16.00
Przyjmowane są odpady komunalne ze-
brane w sposób selektywny, wytworzone 
przez właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie gminy Kórnik, którzy są 
objęci systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważ-
niony pracownik po wcześniejszym 
sprawdzeniu czy właściciel nieruchomo-
ści dostarczający odpady zadeklarował 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w gminie Kórnik. 

Pracownik sprawdza potwierdzenie zło-
żenia deklaracji na terenie gminy Kórnik 
poprzez uzyskanie od dostarczającego 
odpady danych identyfikujących posia-
dacza odpadów oraz miejsce ich wytwo-
rzenia odpadów.

WAŻNE!
W  przypadku dostarczenia odpadów 
komunalnych:
• przez podmiot uprawniony w  imieniu 
właściciela nieruchomości, podmiot 
uprawniony musi przekazać pracow-
nikowi PSZOK oświadczenie zlecenia 
transportu. Wzór oświadczenia zlecenia 
transportu odpadów stanowi załącznik nr 
1 do Regulaminu. Oryginał oświadczenia 
uprawnia do bezpłatnego, jednorazowe-
go przekazania odpadów; 
• samodzielnie przez właściciela nieru-
chomości która jest w zarządzie wspól-
noty lub spółdzielni mieszkaniowej należy 
przekazać pracownikowi PSZOK oświad-
czenie potwierdzające zadeklarowanie 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wystawione przez zarządcę 
stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.

Odpady przyjmowane przez PSZOK
Z  terenu gminy Kórnik przyjmowane 
są wskazane poniżej rodzaje odpadów 
komunalnych:
1. Dostarczane przez właścicieli nie-
ruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy: 
a) tworzywa sztuczne;
b) szkło;
c) metale;
d) papier;
e) bioodpady,
f) odpady opakowaniowe wielomateria-
łowe;
g) opakowania z drewna;

h) odpady niebezpieczne
i) przeterminowane leki i chemikalia;
j) odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych, które powstały w gospodar-
stwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji 
i  prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek;
k) zużyte baterie i akumulatory;
l) lampy fluorescencyjne i  inne odpady 
zawierające rtęć w tym termometry;
m) urządzenia zawierające freon;
n) zużyty sprzęt elektryczny i  elektro-
niczny;
o) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
p) tekstylia i odzież;
q) zużyte opony;
r) odpady budowlane i rozbiórkowe;
s) zmieszane odpady budowlane i  roz-
biórkowe;
t) odpadowa papa.
2. Dostarczane przez właścicieli nierucho-
mości na których nie zamieszkują miesz-
kańcy (w tym właściciele nieruchomości 
na której znajduje się domek letniskowy, 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz 
rodzinne ogrody działkowe):
a) tworzywa sztuczne;
b) szkło;
c) metale;
d) papier;
e) bioodpady;
f) odpady opakowaniowe wielomateria-
łowe.

Odpady z działalności rolniczej
Przypominamy, że zagospodarowanie 
odpadów pochodzących z produkcji rol-
niczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów 
tych nie można oddawać razem z odpa-
dami z gospodarstw domowych firmie 
odbierającej odpady z posesji na terenie 
gminy Kórnik. Nie przyjmuje ich również 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w m. Czołowo, gdyż punkt 
ten przeznaczony jest wyłącznie dla od-
padów komunalnych.
Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ 
ODPADAMI KOMUNALNYMI !!!
Odpady takie jak:
• środki ochrony roślin i opakowania po 
nich,
• worki po nawozach,
• sznurki,
• folie,
• skrzynki,
• opony ciągnikowe, od przyczep i innych 
maszyn rolniczych,
• przepracowane oleje silnikowe,
• resztki roślin z upraw (w  tym gałęzie 
z drzew sadowniczych,)
• i inne odpady pochodzące z działalności 
rolniczej powinny zostać przekazane w ra-
mach indywidualnych umów z podmiota-
mi, które zajmują się ich zagospodarowa-
niem i posiadają stosowne zezwolenia.

Szanowni Państwo,
wysłano do Państwa decyzje podatkowe na 
podatek od nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny i łączne zobowiązanie pienięż-
ne. Wysokość stawek podatkowych na 2022 
rok wynika z Uchwały Nr XXXVII/509/2021 
Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 paź-
dziernika 2021 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. Stawki podwyższone zostały średnio o 
3,6% w stosunku do stawek obowiązujących 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2021 
roku, to jest o wzrost wskaźnika cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 
2021 roku w stosunku do I półrocza 2020 
roku, podany w Komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Jeżeli chodzi o podatników podatku rolne-
go to stawka podatku rolnego za 2022 rok 
wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 
140,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozo-
stałych gruntów 280,00 zł. 
Wskazać należy także, że dla zobowiązań po-
datkowych o wysokości nieprzekraczającej 
100,00 zł ustawodawca wprowadził jeden 
termin płatności. Zobowiązania takie są 
płatne w całości do 15 marca danego roku 
podatkowego.
Ustalony podatek należy zapłacić w ter-
minach wskazanych w decyzji. Termin 
pierwszej raty podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego minie 15 marca 
2022 roku. Druga rata przypada na 15 maja 
2022 roku. Trzecia rata płatności przypada 
15 września 2022 roku. Czwarta zaś 15 
listopada 2022 roku.
Pragnę poinformować, że uchwałą Nr 
XXXVII/513/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik 
z dnia 27 października 2021 roku ustalono 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie na 
jednego mieszkańca. Stawka na 2022 rok 
została obniżona w stosunku do roku 2021 
z 35,00 zł do 30,00 zł za osobę.  
Opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za miesiące: styczeń, luty 
i marzec 2022 roku płatna jest do dnia 15 
marca 2022 roku, druga rata do dnia 15 
maja 2022 roku (za miesiące: kwiecień, 
maj, czerwiec), trzecia rata płatna do dnia 
15 września 2022 roku (miesiące: lipiec, 
sierpień, wrzesień), czwarta rata płatna do 
dnia 15 listopadaa 2022 roku (miesiące: 
październik, listopad, grudzień).
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Miasta 
i Gminy Kórnik należy regulować na indywi-
dualne numery kont. 

Decyzje 
podatkowe

cd. na str. 8
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Od 2 tygodni trwa wywołana agresją wojsk 
rosyjskich wojna na terenie Ukrainy. Już 
ponad 1,5 miliona uchodźców dotarło do 
naszego kraju.
Wielu Polaków z  zapałem pomaga jak 
może przybywającym sąsiadom. Do na-
szej gminy w pierwszej kolejności dotarli 
członkowie rodzin Ukraińców, którzy na 
naszym terenie pracują. W wielu przypad-
kach mężczyźni ściągali do siebie swoje 
żony i dzieci, a sami wracali bronić ojczy-
zny. Wielu też polskich przedsiębiorców 
zaangażowało się w  pomoc rodzinom 
swoich pracowników. Po dwóch tygo-
dniach wojny przybywają do nas coraz 
częściej osoby, które nie maja związków 
z naszym regionem. 
Nominalnie przydziałem kwaterunku i po-
mocy dla uchodźców zajmują się organy 
wojewódzkie. Na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich znajduje się 
działający całą dobę „Punkt Recepcyjny” 
(tel. 61 850 87 77 cudzoziemcy@poznan.
uw.gov.pl). 
W  praktyce jednak wielu zwykłych, nie-
zwykłych ludzi otworzyło swoje prywatne 
domy dla potrzebujących sąsiadów.  
Uciekający przed wojną na własna rękę 
docierają do mniejszych miast i  wiosek. 
Jest ich już w naszym kraju około 1,5 milio-
na, a większość stanowią kobiety i dzieci. 
A to dopiero początek exodusu. 
Nie sposób wymienić wszystkich instytucji 
i osób, które angażują się w pomoc. Miesz-
kańcy udostępniają swoje mieszkania, 
przekazują pieniądze lub potrzebne ma-
teriały i wyposażenie. W wielu punktach 
organizuje się zbiórki. Głowna zbiórka 
darów prowadzona jest w strażnicy OSP 
w Kórniku gdzie znajduje się też magazyn. 
Tam też mogą zgłaszać się uchodźcy, 
którzy otrzymają dostęp do zebranych 
od mieszkańców dóbr (żywności, środków 
czystości, odzieży itd.).

Najważniejsze formalności na dziś
Osoba, która przekroczyła granice powin-
na mieć dokument potwierdzający ten 
fakt. Jeśli nie posiada takiego potwierdze-
nia (np. stempla w paszporcie) winna udać 
się do najbliższego posterunku Straży 
Granicznej (Poznań, ul. Bukowska 285), 
by taki dokument otrzymać.
To wystarczy, by w  przypadku potrzeby 
otrzymać pomoc lekarza rodzinnego lub 
opiekę szpitalną. Dzieci w wieku szkolnym 
mogą zostać przyjęte do placówki oświa-
towej i rozpocząć naukę od lekcji przygo-
towawczych z języka polskiego. 
Zapowiadane przez rząd przepisy mają 
ustanowić ścieżki procedur pomocowych, 
ułatwić staranie się o  pracę i  zapewnić 
rekompensatę pieniężną dla osób przyj-
mujących u siebie uchodźców, a samym 
uchodźcom dostęp do świadczeń i innych 

form pomocy materialnej.  Póki co czeka-
my na te przepisy, które być może wejdą 
w życie w dniu wydania tego numeru. 

Urząd Miasta i Gminy, dzięki wolontariu-
szom, uruchomił już pierwszy kurs języka 
polskiego dla dorosłych uchodźców. 
Kilkanaście pań poznawało naszą mowę 
pod kierunkiem mieszkającej w Kórniku 
Urszuli Zakrawacz, która wcześniej uczy-
ła polskiego w  Kazachstanie, Mołdawii 
i Ukrainie. Jest szansa, że przy współpracy 
z Fundacją Zakłady Kórnickie uruchomio-
ne zostaną kolejne grupy. OPS doraźnie 
koordynuje pomoc psychologiczną.
Na pewno konieczne będzie zorganizowa-
nie oddziałów przedszkolnych oraz wspar-
cie dla szkół. Do podstawówek zgłosiło się 
już około setki nowych uczniów. 

Nie sposób określić ilu uchodźców dotarło 
już do naszej gminy. Nie wiemy też ilu 
w  najbliższych dniach napłynie. Pewne 
jest jednak, że sytuacja wymagała będzie 
skutecznego działania, koordynacji oraz 
poświęceń i  cierpliwości. Zdajemy jako 
społeczeństwo egzamin z solidarności. 
Ukrainki, z  którymi rozmawiałem dekla-
rują często, że za tydzień lub dwa wrócą 
do swoich domów. Są pewne, że siłom 
zbrojnym uda się zatrzymać rosyjska 
agresję. Są też już u nas osoby, które nie 
mają do czego wracać. Ich domy zostały 
zbombardowane a bliscy zginęli. 
Wiele wskazuje na to, ze sytuacja, w jakiej 
się wspólnie znaleźliśmy potrwa dłużej niż 
kilka tygodni. Musimy być gotowi raczej na 
pomocowy maraton, niż na sprint. 

Ważne telefony:

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania 
Kryzysowego
61 854 99 00
61 854 99 10
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Straż Graniczna, Poznań Ławica, 
ul. Bukowska 285
tel. 61 861 13 00
e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

Punkt Recepcyjny
Międzynarodowe Targi Poznańskie
61 850 87 77
cudzodziemcy@poznan.uw.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców 
ul. Koszykowa 1600-564 Warszawa
+48477217575
Czynna w dni roboczew godzinach 
9:00-15:00

https://www.gov.pl/web/ua

Lokalnie

Informacje w sprawie zbiórki żywno-
ści, środków czystości itd. na terenie 
OSP Kórnik : 
790 262 404

Informacje na temat procedur 
i innej pomocy dla uchodźców:
790 757 855
61 8170 411 wew 611

Zgłaszanie możliwosci pomocy
pomoc.ukrainie@kornik.pl

Osoby chcące wesprzeć mieszkańców Humania,

 naszego miasta partnerskiego

mogą dokonywać wpłat 

na numer rachunku KTPS:  

Bank Spółdzielczy Kórnik  

77 9076 0008 2001 0007 0739 0009. 

W tytule przelewów można dopisywać 

„Zbiórka na pomoc Ukrainie - Humań”

Pomagamy sąsiadom

◊  ŁG
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Można też dokonywać wpłat bez prowizji 
w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz jego 
oddziałach w Zaniemyślu 
i Poznaniu oraz filii w Borówcu. 
Przypominam także, że właściciele pojaz-
dów ciężarowych, ciągników siodłowych, 
autobusów, przyczep i naczep, do 15 lu-
tego 2022 roku, powinni złożyć deklarację 
na podatek od środków transportowych. 
W tym dniu upłynął również termin zapłaty 
pierwszej raty tego podatku. Druga rata 
przypada na 15 września 2022 roku.
W przypadku nieterminowych wpłat wysy-
łane będą upomnienia. Koszt upomnienia 
wynosi 16,00 zł.
Bardzo ważny dla budżetu gminy jest 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Odprowadzając podatek wy-
starczy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu 
Skarbowego 
w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61 - 501 
Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce 
zamieszkania na terenie naszej gminy, a nie 
miejsce zameldowania. Trzeba zaktualizo-
wać swój adres zamieszkania wypełniając 
druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla 
osób prowadzących samodzielnie działal-
ność gospodarczą), aby udział z Państwa 
podatku dochodowego, trafił do Miasta 
i Gminy Kórnik. Złożenie przedmiotowych 
dokumentów we wskazanej instytucji jest 
całkowicie bezpłatne. Uzyskane w ten spo-
sób środki będą mogły być przeznaczone 
na inwestycje.
Pamiętajmy także o zgłaszaniu do Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, 
każdej zakupionej nieruchomości na terenie 
naszej gminy, a także o wszelkich zmianach 
mających wpływ na wysokość podatku. 

cd. ze str. 5

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Wiosenne otwarcie!
21 marca, w pierwszy dzień wiosny,

 o godzinie 17:30 
zapraszamy członków i sywmpatyków „Ogończyka”

 na spotkanie 
do Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku

Zarząd Kórnickiego Stowarzyszenia 
„Ogończyk”

4 kwietnia o godzinie 17:00 Stowarzyszenie „Ogończyk” 
zaprasza wszystkich w zakresie wiekowym 

„od wnuczka po dziadka” 
na otwarte warsztaty malarskie, które odbędą się 

w Domu Integracji Międzypokoleniowej 

25 lutego 2022 roku, w strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kórniku odbył 
się V Zjazd Powiatowy OSP RP w Pozna-
niu, podczas którego podsumowano 
mijającą kadencję, udzielono absolu-
torium Zarządowi oraz wybrano nowy 
skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zjazd 
otworzył ustępujący Prezes Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP – Wacław 
Zajączkowski, a  następnie wybrano 
przewodniczącego zjazdu Dyrektora 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP – Ma-
riusza Roga. W posiedzeniu uczestniczyli 
zaproszeni goście: Starosta Poznański – 
Jan Grabkowski, Komendant Miejski PSP 
w Poznaniu - st. bryg. mgr inż. Jacek Mi-
chalak, Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa – Witold 
Rewers, Dyrektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i  Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Poznańskiego - Paweł Kurosz, 
Radny Powiatu Poznańskiego - Seweryn 
Waligóra, Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Poznańskiego – Mirosław Mieloch, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, Komen-
dant Miejsko-Gminny z Kórnka Andrzej 
Szyc. Zjazd druhów delegatów był okazją 
do podziękowania za ich trudną i ofiarną 
służbę. 
Skład nowo wybranego Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP powiatu 
poznańskiego:
Prezes - Wacław Zajączkowski,
Wiceprezes - Ryszard Kubiak,
Wiceprezes - Arkadiusz Surdyk,
Wiceprezes - Leszek Małyszka,
Wiceprezes - Eugeniusz Tomicki,
Sekretarz - Blanka Stiller,
Skarbnik - Paweł Grzeszczak,

Członek prezydium - Andrzej Szyc,
Członek prezydium - Rafał Ratajczak,
Członek prezydium - Jarosław Szaj,
Członek prezydium - Wojciech Ancuta,
Członek prezydium - Paweł Kurosz,
Członek prezydium - Jarosław Dobicki,
Członek prezydium - Jacek Michalak,
Członek zarządu - Jerzy Mrówka,
Członek zarządu - Ireneusz Kujawa,
Członek zarządu - Wojciech Dorna,
Członek zarządu - Robert Kurasz,
Członek zarządu - Maciej Brylewski,
Członek zarządu - Marek Maciejewski,
Członek zarządu - Dariusz Piechocki,
Członek zarządu - Małgorzata Piechocka,
Członek zarządu - Leszek Sommerfeld,
Członek zarządu - Tomasz Pawlak,
Członek zarządu - Krzysztof Słupski,
Członek zarządu - Piotr Raczek,
Członek zarządu - Narcyz Szulczyński,
Członek zarządu - Łukasz Idkowiak,
Członek zarządu - Witold Rewers,
Członek zarządu - ks. Roman Janecka,

oraz skład nowo wybranej komisji rewi-
zyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Przewodniczący - Grzegorz Godawa,
Wiceprzewodniczący - Krystian Szcze-
pankiewicz,
Sekretarz - Mikołaj Raczkiewicz,
Członek - Rafał Cholewicki,
Członek - Mirosław Adamczak.

Fundacja Zakłady Kórnickie i kluby spor-
towe z  terenu Miasta i  Gminy Kórnik 
wspólnie planują treningi sportowe 
dla dzieci i  młodzieży przybywających 
z  Ukrainy. Powołanie tej inicjatywy do 
życia to pomysł FZK. Na jej zaproszenie 
odpowiedzieli życzliwie przedstawiciele 
współpracujących z  Fundacją od wielu 
lat stowarzyszeń sportowych. Niezawod-
ne – jak zwykle – kluby z  terenu gminy 
z wielką otwartością pragną poprzez sport 
pomagać młodym ludziom w odnalezieniu 
się w  nowej, niezwykle trudnej sytuacji. 
Niektóre z nich już niosą pomoc uchodź-
com z  Ukrainy. Decyzja o  podpisaniu 
porozumienia o  współpracy i  przygoto-
waniu spójnej oferty bezpłatnych zajęć 
sportowych zapadła podczas spotkania 
zorganizowanego w  siedzibie Fundacji 
Zakłady Kórnickie 8 marca 2022 r. Kluby 
zadeklarowały wolę współdziałania, za-
pewnienie odpowiedniej kadry i zaplecza 
sprzętowego, Fundacja wesprze projekt 
organizacyjnie i finansowo. We wspólną 
pomoc zaangażowały się UKS Jedynka 
Kórnik, Kotwica Kórnik, UKS TKD Kórnik, 
UKS OAZA Kórnik, KS AVIA Kamionki, UKS 
AVIA Kamionki, UKS Radzevia Radzewo 
oraz UKS Dwójka Kórnik.  
Podobne działania Fundacja Zakłady Kór-
nickie podejmuje także na terenie gminy 
Środa Wielkopolska. Informacje dotyczące 
zajęć sportowych oraz kursów języka pol-
skiego, organizowanych z inicjatywy i przy 
wsparciu FZK na terenie obydwu gmin, 
gromadzić będziemy na profilu „Fundacja 
Zakłady Kórnickie dla Ukrainy” w serwisie 
Facebook. Umieszczane tam treści tłuma-
czone są na język ukraiński oraz rosyjski 
(z  myślą o  uchodźcach ze wschodniej 
części Ukrainy). Miejsce to ma pełnić rolę 
punktu kontaktowego dla wszystkich, 
którzy potrzebują informacji, wsparcia 
tłumacza czy doradcy zawodowego. Ser-
decznie prosimy o przekazywanie wiedzy 
o jego istnieniu swoim gościom, rodzinom 
i znajomym z Ukrainy. Zamieszczamy tam 
szczegóły dotyczące oferty sportowej, 
terminów kursów języka polskiego oraz 
inne wiadomości pomocne dla uchodźców 
z Ukrainy.

Razem 
dla Ukrainy

Zjazd Powiatowy OSP RP

◊  MB

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Wizyta Pierwszego Dyrygenta największej 
Orkiestry Świata  odbyła się 24 lutego 2022 r.
Jurek Owsiak, przyjechał do Kórnika na 
zaproszenie naszego sztabu i władz samo-
rządowych. 
Tego dnia, w towarzystwie burmistrzów ,wo-
lontariuszy i mieszkańców gminy  odsłonił 
tablicę z  nazwą  ronda, które od tej chwili  
nosi oficjalną  nazwę „Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.” 
Po krótkiej uroczystości  na rondzie,  Jurek 
przesiadł  do Fiata 126p i popędził przez 
kórnickie Błonia na rynek. Tam czekali już 
na niego wolontariusze WOŚP i mieszkańcy. 
Wiwatom i okrzykom nie było końca. Potem 
krótka rozmowa i wspólna fotka. 
Dziękujemy  wszystkim za udział w  tym 
niecodziennym wydarzeniu.
     
  Sie ma

 P.S. W  poprzednim  numerze Kórniczanina  
nie wymieniłam p. Basi Miary oraz  sołectwa  
Żerniki, którym również, tak jak i  innym, 
serdecznie dziękujemy za wspaniałe placki 
i pączki ofiarowane na WOŚP. Były jak zwy-
kle, że „palce lizać”!
Dziękujemy Kochani.

 Jurek Owsiak 
w Kórniku !!

◊  Krystyna Janicka 
 sztab 2571 Kórnik

Kartka z Kalendarza Kórnickiego  
Harcerstwa 22.02.2022 godz. 20.02 – 
22.22

Dzień Myśli Braterskiej to wyjątkowy dzień 
– jedyny w roku – to święto skautów całego 
świata – ludzi myślących podobnie jak my, 
ludzi dla których braterstwo, przyjaźń, 
chęć niesienia pomocy mają głębokie 
znaczenie.
W  harcerskim działaniu poznajemy lu-
dzi, którzy przeżyli harcerską przygodę 
i chętnie, 
z sentymentem wracają wspomnieniami 
do tamtych lat, zdarzeń, przygód, obo-
zów…
Ci ludzie w  ten wyjątkowy wieczór byli 
wśród nas i wspólnie stworzyliśmy wielo-
pokoleniową, harcerską rodzinę.
Razem z  nami w  kręgu ogniska usiedli: 
burmistrz Pan Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Pan Sebastian Wlazły, prze-
wodniczący RMiG Pan Adam Lewandow-
ski, były przewodniczący Rady Miejskiej 
druh Maciej Marciniak, przewodniczący 
Rady Senioralnej druh Marek Kaczmarek, 
gospodarz DIM-u druh Robert Jankowski 
i reprezentująca kórnicką promocję i pra-
sę Pani Sylwia Kowalska.
Wszyscy serdecznie i  pięknie powitani 
otrzymali od harcerzy laurki z życzeniami 

i śpiewniki.
W nastrój świątecznego wieczoru wprowa-
dziła nas piosenka „Już rozpaliło się ogni-
sko”. Przy akompaniamencie orkiestry, też 
wielopokoleniowej wyśpiewaliśmy cały 
przygotowany na ten wieczór śpiewnik. 
Były piosenki – przeboje naszych rajdów, 
obozów, wędrówek 
na szlaku, piosenki sentymentalne i bar-
dzo wesołe, które były nieodłączną częścią 
harcerskiego życia. Piosenki przeplatane 
anegdotami i wspomnieniami, bo jak śpie-
wał Marino Marini „piosenka przypomni ci 
niepowtarzalne te chwile…”.
Śpiewaliśmy też piosenki ze szczególnym 
przesłaniem, dla tych którzy odeszli na 
wieczną wartę, a w chwili zadumy zapa-
liliśmy światełko pamięci i  dołączyliśmy 
czerwoną różę.
Wiele ważnych wydarzeń w życiu kórnic-
kiego harcerstwa miało miejsce właśnie 
w  Dzień Myśli Braterskiej. Tradycyjnie 
tego dnia były przyrzeczenia harcerskie, 
zobowiązania instruktorskie, tworzenie 
nowych drużyn, kręgów… no właśnie rok 
temu został oficjalnie zatwierdzony Krąg 
Harcerzy Seniorów Prądówka LAK-83. 
Były życzenia „sto lat”, wyśmienity tort 
grylażowo-gruszkowy z  jedną świeczką 
i „Prądówkowe” wspomnienia typu 
…a pamiętasz?!

Konkurs wiedzy „nie tylko harcerskiej” 
przeznaczony był dla wszystkich uczestni-
ków – bezkonkurencyjnie wygrała drużyna 
„Grajków”. To dzięki nim „spotkanie z har-
cerską piosenką” tak pięknie brzmiało. 
Druhowie spontanicznie stworzyli orkie-
strę w  składzie: akordeon, trąbka, trzy 
gitary – wielkie dzięki i prośba o więcej!
Chciało by się śpiewać bez końca, ale 
zbliżała się 22 min 22 i  „już do odwrotu 
głos trąbki wzywa” oznaczał, że czas za-
wiązać krąg.
I  tylko „Bratnie słowo” i „Zapada zmrok” 
poprzedziły słowa pożegnania i  podzię-
kowania za wspólne przeżywanie skauto-
wego święta.

P.S.
Zwracając się przy ognisku do harcerzy, 
instruktorów, harcerskich seniorów i gości 
mówiłam, że jesteśmy tymi ludźmi, dla któ-
rych braterstwo, przyjaźń, chęć niesienia 
pomocy mają głębokie znaczenie… ale nie 
sądziłam, że za 48 godzin staną się dla nas 
rzeczywistą powinnością.

Wieczornica harcerskich pokoleń

◊  hm. Krystyna Antkowiak



◊  Teresa Hazubska-Przybył, 
Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN
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Dziś przedstawiamy Państwu KURANA. 
Zawsze kiedy wychodzimy z nim na spacer, 
nie możemy się nadziwić, DLACZEGO TEN 
PIES JESZCZE NIE MA DOMU? Jest w Skałowie 
już całkiem długo, a przecież to superfajny, 
radosny, przepiękny i praktycznie bezpro-
blemowy psiak! Kuran ma około 10 lat, jest 
niezbyt duży - taki szczupły piesek przed 
kolanko, po prostu w sam raz! Pięknie cho-
dzi na smyczy, na spacerze nie ciągnie, nie 
w głowie mu już szczeniackie wariowanie, 
za to na wybiegu chętnie pobiega i pobawi 
się piłeczką. Przy pierwszym spotkaniu po-
trzebuje chwili żeby nabrać śmiałości, ale 
bardzo szybko przełamuje lody i okazuje 
się wielkim pieszczochem, który najchęt-
niej nie odstępowałby człowieka na krok. 
Jedyną jego wadą jest to, że nie przepada 
za innymi psami, więc w domu powinien 
być psim jedynakiem. Kuran nie jest już 
najmłodszy, więc powinien jak najszybciej 
opuścić schronisko - jest tu już o wiele za 
długo! Zapraszamy do castingu na nową 
rodzinę dla tego wspaniałego psa!

Osoby zainteresowane adopcją Kurana 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 
783 552 272. Zapraszamy również do od-

Adoptuj 
przyjaciela 

wiedzania strony internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu 
na Instagramie: przystanekskalowo
Fot. Dzika Fota

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
            
Nasze drzewo leśne – buk zwyczajny – znany 
jest z pewnością każdemu. Jego nazwa łaciń-
ska brzmi Fagus sylvatica, zaś polska – buk, 
wywodzi się z języka starogermańskiego od 
słowa „buohha”. Wiele drzew tego ważnego 
gospodarczo gatunku drzewa znajdziemy 
spacerując alejkami kórnickiego Arboretum. 
Spotkamy je również w lesie na Zwierzyńcu, 
a także w innych okolicznych lasach. Na  te-
renie Polski gatunek ten pojawił się około 5 
tys. lat temu, ale dopiero po upływie 2 tys. lat 
zaczął formować lasy, w których dominował. 
Przywędrował do nas ze środkowej i połu-
dniowo-zachodniej Europy. Dziś na terenie 
Polski przebiega jego północno-wschodnia 
granica zasięgu. W naszym kraju typowe 
lasy bukowe spotkamy w miejscach wilgot-
nych, głównie na Pomorzu (buczyna po-
morska), w górach i wyżynach (np. buczyna 
karpacka). Przechadzając się po takim lesie 
zauważymy, że jest on niemal pozbawiony 
roślin w runie, co wynika z faktu, iż drzewo 
to może rosnąć w silnym zwarciu. Dlatego 
drzewostany bukowe charakteryzują się 
cienistym dnem, co silnie ogranicza rozwój 
innych roślin w tej warstwie lasu. Drzewo nie 
toleruje nadmiernego nasłonecznienia, po-
nieważ może ono prowadzić do uszkodzeń 
powierzchni jego pnia.
Buk to jedno z okazalszych drzew w naszym 
kraju. Często osiąga dość znaczne rozmiary, 
zazwyczaj 30-35 m wysokości, choć istnieją 
i takie drzewa, które dorastają nawet do 40 
metrów. Spośród gatunków drzew liścia-
stych wyróżnia go przede wszystkim bardzo 
charakterystyczny pień pokryty cienką, gład-
ką, srebrnoszarą korą (Fot. 1). Przez niektó-

rych bywalców lasów, parków, bądź innych 
przestrzeni, gdzie można spotkać pojedyn-
cze okazy buka, kora jest często traktowana 
jako atrakcyjne miejsce, na którym można 

zaznaczyć  swoje istnienie, w niechlubny 
sposób. Wiosną jego gałęzie pokrywają się 
soczysto zielonymi liśćmi o  eliptycznym 
kształcie, które przyciągają nasz wzrok swoją 
niesamowitą świeżością. Podobnie jesienią, 
kiedy liście pięknie się przebarwiają na rdza-
wy kolor i opadają na ziemię, tworząc gęsty 
kobierzec pod koronami drzew, dostarczają 

nam one przyjemnych doznań estetycznych, 
a podłożu…ściółki. Z kolei zimą możemy 
zaobserwować wysuszone liście bukowe, 
osadzone na gałązkach młodych drzewek, 
na których pozostają na ogół aż do wiosny. 
Największe pod względem obwodu drzewo 
buka zwyczajnego (ponad 700 cm) można 
podziwiać u nas w Wielkopolsce. Znajdziemy 
je w Nadleśnictwie Przedborów w powiecie 
ostrzeszowskim, w gminie Mikstat. Nazywa-
ne jest „Alfonsem”, a ze względu na sędziwy 
wiek otrzymało też drugie imię „Dziadek”, 
gdyż umieszczone na nim napisy sięgają 
początku XX wieku. Buk ten był więc niemym 
świadkiem licznych, zarówno smutnych, jak 
i radosnych wydarzeń naszej polskiej histo-
rii. Na pewno warto go zobaczyć. W 2013 
roku, z powodu złego stanu zdrowia, życie 
zakończył natomiast nasz najokazalszy buk, 
który rósł na terenie Arboretum przy fosie 
zamkowej. Z pewnością pamiętają go nieco 
starsi mieszkańcy Kórnika. W porównaniu 
z drzewem z Przedborowa, posiadał jednak 
znacznie mniejszy obwód, chociaż i tak był 
on imponujący, gdyż osiągał 610 cm.       
Drewno bukowe jest bardzo cenione, po-
nieważ posiada wielorakie zastosowanie. 
W dużej mierze jest wykorzystywane do 
produkcji mebli, podłóg i schodów. Stosuje 
się je również w przemyśle papierniczym, do 
produkcji desek, sklejek i fornirów. Korzy-
stamy z niego często jako bardzo dobrego 
źródła opału (jego drewno posiada stosun-
kowo wysoki współczynnik energetyczny). 
Niestety, ponadstuletnie buki mają tenden-
cję do wykształcania fałszywej twardzieli, 

czyli specyficznego przebarwienia, które 
ogranicza możliwości wykorzystania drewna 
we wszelkiego rodzaju przemyśle. 
Buk zwyczajny wytwarza nasiona o wyjątko-
wo ciekawym kształcie. Są one trójgraniaste, 
brązowe, błyszczące, umieszczone parami 
w  zdrewniałych okrywach z  kolczastymi 
wyrostkami (kupule; Fot. 2). Nasiona te, 

nazywane bukwią, zbierane są przez leśni-
ków w celu rozmnożenia buka w szkółkach. 
Trzeba tutaj podkreślić, że rozmnażanie 
tego gatunku drzewa przez nasiona nie 
należy do łatwych. Dlaczego? Po pierwsze, 
drzewa te obradzają najczęściej co 5-8 lat, 
a  przechowywane nasiona tracą powoli 
zdolność kiełkowania po ok. 5 latach. Po 
drugie, wymagają one przełamywania stanu 
głębokiego spoczynku, aby w ogóle mogły 
skiełkować. Szerokie badania przełamywa-
nia tego spoczynku na potrzeby leśnictwa 
opracowano w Instytucie Dendrologii Pol-
skiej Akademii Nauk w zespole śp. Profesora 
Bolesława Suszki. Orzeszki bukowe są też 
chętnie zjadane przez niektóre zwierzęta 
(zwłaszcza dziki i świnie). Co ciekawe, bywa-
ło, że dawniej bukiew wykorzystywana była 
w codziennej diecie również i przez ludzi. 
Obecnie niektórzy smakosze dodają upra-
żone orzeszki do sałatek. Bardzo dobrze 
komponują się one z kozim lub owczym 
serem, roszponką bądź ziemniakami, kaszą 
czy grzybami. 
Oprócz rozmnażania z nasion możliwe jest 
także wegetatywne rozmnażanie buka, czyli 
klonowanie. Jednakże tradycyjne klonowa-
nie, poprzez ukorzenianie zrzezów pędo-
wych, jest zbyt kosztowne, ponieważ trudno 
jest uzyskać sadzonki wysokiej jakości 
z powodu niskiego poziomu ukorzeniania 
się pędów. Dodatkowo, buk nie wytwarza 
odrośli korzeniowych, co w naturalny spo-
sób ogranicza wegetatywny sposób roz-
mnażania w jego przypadku. Jak dotychczas, 
z powodu  wysokich kosztów, nie stosuje się 

Rozmnażanie buka w szkle?
też masowego rozmnażania tego gatunku 
drzewa na skalę gospodarczą z wykorzy-
staniem technik in vitro. Niemniej jednak, 
w  Instytucie Dendrologii PAN wykazano 
możliwość rozmnażania buka zwyczajnego 
rodzimego pochodzenia, stosując metodę 
organogenezy, czyli poprzez mikropędy (Fot. 
3 a i b). Natomiast podjęte próby uzyskania 

roślin metodą somatycznej embriogenezy, 
czyli poprzez zarodki wegetytywne nie 
dały, jak dotąd, pozytywnych rezultatów. 
Liczymy jednak, że w niedalekiej przyszłości 
opracujemy wydajne metody rozmnażania 
buka zwyczajnego stosując obie techniki. 
Mamy nadzieję, że metoda organogenezy  
pozwoli nam na rozmnożenie najstarszych 
okazów tych drzew występujących w Polsce 
tak, jak tego dokonaliśmy w  przypadku 
dębów. Znaczne obniżenie kosztów pro-
dukcji sadzonek byłoby z kolei możliwe po 
zautomatyzowaniu metody somatycznej 
embriogenezy przeprowadzanej również 
w sterylnych kulturach in vitro. Badania nad 
automatyzacją tego sposobu rozmnażania 
prowadzone są już w niektórych laborato-
riach na świecie dla kilku gatunków drzew. 
W obliczu zachodzących zmian klimatycz-
nych, o których słyszymy niemal każdego 
dnia, opracowanie wydajnych metod mi-
krorozmnażania byłoby szczególnie istotne 
dla przyszłych pokoleń. Tym bardziej, że 
technika kultur in vitro mogłaby wspomóc 
zachowanie różnorodności biologicznej 
buka zwyczajnego w warunkach ex situ (poza 
miejscem). A  różnorodność jest bardzo 
ważna z punktu widzenia każdego gatunku 
drzewa żyjącego na Ziemi.      

Fot. 1. Gładka, popielata kora buka 
zwyczajnego wyróżnia go spośród innych 

gatunków drzew leśnych                

 Młode, niedojrzałe nasiona buka, osadzone w kupuli   

Buk zwyczajny w kulturze in vitro, uzyskany 
metodą organogenezy: na zdjęciu powyżej 
z podliścieniowego fragmentu kiełkującej 

siewki; tutaj z trzymiesięcznej siewki



W  czwartek, 11 lutego 2022 r. w  samo 
południe pożegnaliśmy na cmentarzu 
kórnickim naszego kolegę i  przyjaciela 
Dezyderego Adamskiego „Dyzia”.
Przez całe życie związany był z Kórnikiem 
– swym miastem rodzinnym, wśród licznej 
rodziny i przyjaciół.
Szkołę średnią ukończył w  Poznaniu, 
pogłębiając swe zainteresowania i umie-
jętności techniczne. Zdobytą wiedzę 
wykorzystał pracując w  MPK – Poznań. 
Delegowany przez kierownictwo poznań-
skie do Kórnika, kontynuował wraz z  p. 
Bronisławem Grabowskim tworzenie 
struktury komunikacyjnej w  naszym 
mieście. Po założeniu rodziny przez pe-
wien czas mieszkał w Kórniku przy Placu 
Niepodległości. W  latach 70-tych XX w. 
przeniósł się z żoną i córkami na Moście-
nicę nad Jeziorem Skrzyneckim do własnej 
posesji. Tam gospodarując „zaraził się” 
pasją pszczelarską, której był wierny do 
końca życia.

W  latach 70-tych XX w. doszła jeszcze 
jedna pasja – społecznikowstwo kultural-
ne. W  naszej społeczności istniało duże 
zapotrzebowanie na odbiór imprez zorga-
nizowanych tu i teraz. Znalazła się wtedy 
grupa entuzjastów, którzy w  1975 roku 
rozpoczęli starania w kierunku stworzenia 
Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego 
(KTK). Do zarządu KTK od maja 1975 roku 

do końca działalności należał kolega 
„Dyziu”. Pełnił funkcję prezesa organizacji 
po J. Foglu i J. Noskowiaku. Działania swe 
realizował w sekcji technicznej. Był odpo-
wiedzialny za oświetlenie, nagłośnienie 
wszystkich imprez zarówno kulturalnych, 
jak i  plenerowych. Współorganizował 
doroczny festyn „Święto Kwitnącej Magno-
lii” – 13. edycji. Był współorganizatorem 
dziesiątków comiesięcznych imprez kultu-
ralnych kameralnych i plenerowych oraz 
uroczystości patriotycznych. Współtworzył 
lapidarium „Ucho igielne”. Uczestniczył 
w  Wojewódzkich Kongresach Regional-
nych Kultury. Współorganizował wszystkie 
wycieczki krajoznawcze.
Był społecznikiem łączącym życie rodzinne 
z  pasją działania na rzecz miejscowego 
środowiska. Cieszył się dużym uznaniem 
zarówno w Kórniku, jak i w Wojewódzkim 
Towarzystwie Kulturalnym w Poznaniu. 
Tyle wspomnień o czasach już nieco od-
ległych. Działaczy i członków KTK niestety 
niewielu jest wśród nas. Ale pamięć o tych 
którzy tworzyli i realizowali swe pomysły 
na rzecz środowiska nadal trwa. 

W imieniu przyjaciół 
z Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego 

◊  Irena Fogel

Okruchy 
wspomnień

     Serdeczne podziękowania z całego 
serca dla  ks. Tomasza Tarczyńskiego, 
firmy pogrzebowej Monika Orlewicz, 
Rodziniy, Przyjaciół, Sąsiadów, Znajo-
mych, oraz Wszystkich, którzy dzielili 
z nami smutek i żal oraz uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej

 śp. Czesława 
                Złotego

żona z dziećmi i wnukami 

Z ogromnym żalem i smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci naszej 
Podopiecznej

Rodzinie  
wyrazy szczerego współczucia 
składają: 

śp. Heleny 
             Tabor

Zarząd i Członkowie  
Związku Kombatantów w Kórniku 

Do grona zmarłych Kombatantów 
dołączyła nasza Podopieczna 

Rodzinie  
wyrazy szczerego współczucia 
składają: 

śp. Monika 
            Andrecka

Zarząd i Członkowie  
Związku Kombatantów w Kórniku 

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność…..” 

E. Dickinson
Pani Joannie Zawackiej 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składają

Babci

 Zarząd  oraz koleżanki i koledzy 
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy  
dla Pani Justyny Karolczak 
z powodu śmierci  

składają

Matki

Dyrekcja oraz Pracownicy  
Szkoły Podstawowej 
 im. Sprawiedliwych  
wśród Narodów Świata  
w Kamionkach

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci

Sołtysa wsi Skrzynki w latach 1988-90
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia

śp. Stanisława 
Stanisławskiego  

Przemysław Pacholski 
Burmistrz  Miasta i  Gminy Kórnik 
oraz Adam Lewandowski 
Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Kórnik 
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W dn. 19-28 lutego br. Fundacja BARDZIEJ 
prowadziła kolejny Turnus Wytchnieniowy 
dla Rodzin Osób z chorobami genetycznymi. 
Turnus odbył się w Zakopanem, a udział 
w  nim wzięło 20 Rodzin z  Wielkopolski, 
w tym 7 Rodzin z naszej Gminy. Turnusy Wy-
tchnieniowe to dość rzadka forma pomocy. 
Na Turnus wyjeżdża cała Rodzina, Rodzice 
i Dzieci. Organizator prowadzi zajęcia dla 
wszystkich Dzieci – zdrowych i chorych przez 
3-4 godziny dziennie. W tym czasie Rodzice 
mają czas dla siebie, mogą odetchnąć, pójść 
na kawę, porozmawiać… To był już czwar-
ty turnus organizowany przez Fundację 
Bardziej, tym razem „na obcym terenie” 
- 600 km od domu. Oprócz zajęć dla Dzieci 
prowadzonych w czasie gdy Rodzice mieli 
„czas wolny” Fundacja zorganizowała także 
kilka atrakcji mi. kulig w Dolinie Chochołow-

skiej, wizytę w TOPR, zwiedzanie muzeum 
TPN, wjazd na Gubałówkę czy odwiedzenie 
Śnieżnego Labiryntu. No i oczywiście „bale”, 
bo przecież w tym czasie trwał jeszcze kar-
nawał. Do Zakopanego zjechała więc Biała 
Dama, a także Jadwiga i Władysław Zamoy-
scy.  Zrobiło nam się oczywiście „cieplej na 
sercu” kiedy zobaczyliśmy w Zakopanem 
Kórniczan, ale musimy przyznać, że Górale 
przyjęli nas bardzo serdecznie i służyli wszel-
ką możliwą pomocą. 
Wszystkim Instytucjom i Osobom Prywat-
nym dzięki którym Turnus mógł się odbyć, 
za pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania należą się Ojcom 
Jezuitom z zakopiańskiej „Górki”, którzy nie 
wystraszyli się 80-osobowej grupy i przyjęli 
nas w swoim Domu, który bardzo często 
nazywany jest „najlepszą miejscówką z wi-

dokiem na Giewont w Zakopanem”. Dzię-
kujemy zarówno naszym głównym Sponso-
rom - Fundacji Zakłady Kórnickie, firmie TFP, 
a także Firmie „Surówki Grześkowiak” – ale 
równie serdecznie wszystkim, którzy swoim 
wkładem finansowym, czy pracą pomogli 
w organizacji Turnusu. Przed Wolontariu-
szami chylimy czoło – jesteście wielcy – bez 
Was to nie mogło się udać!
Wszystkich chętnych do zaangażowania się 
w wolontariat Fundacji, chętnych do wspól-
nej pracy ale też do zdobywania nowych 
kwalifikacji i doświadczeń zapraszamy do 
współpracy. Wszelkie informacje kontakto-
we, a także obszerne fotorelacje z naszych 
działań można znaleźć na stronie www.
bardziej.eu oraz na naszej stronie na fb 
(Fundacja BARDZIEJ).

Dawno zapowiadany, kilkukrotnie prze-
noszony na inny termin występ Emilii 
Krakowskiej w ramach Salonu Poezji Anny 
Dymnej odbył się nareszcie 26 lutego w 
Zamku Kórnickim.
Ceniona aktorka potraktowała zaprosze-
nie do Salonu wyjątkowo, przygotowując 
specjalny program, który był za razem jej 
benefisem.  
Mistrzowskie recytacje wybranych przez 
panią Emilię utworów przeplatane były 
opowieściami i anegdotami z życia urodzo-
nej w Poznaniu na Jerzycach aktorki. Nie 
zabrakło nawiązań do aktualnej sytuacji 
międzynarodowej. A po występie był czas na 
sympatyczne rozmowy, zdjęcia i autografy. 
O oprawę muzyczną zadbała Kinga Tarnow-
ska, altowiolistka orkiestry Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu

Benefis Emilii Krakowskiej

◊  ŁG

Zamoyscy znów w Zakopanem…

◊  KS
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8 marca w kórnickim „Nestorze” wystąpiła 
ukraińska flecistka, absolwentka Kijowskiej 
Akademii Muzycznej Ludmiła Rogatiuk. Ar-
tystka kilka dni wcześniej przyjechała z Białej 
Cerkwi na Ukrainie szukając schronienia 
u swojej dawnej nauczycielki polskiego. 
Pewnie nie wypada w obecnej sytuacji pisać, 
że Nestor był z tej okazji oblężony, niemniej 
zainteresowanie kórnickiej publiczności był 
bardzo duże i frekwencja dopisała.
Pani Ludmiła rozpoczęła występ od hymnu 
Ukrainy, który zebrani z  uszanowaniem 
wysłuchali na stojąco. Kolejne utwory de-
dykowane były paniom w dniu ich święta. 
Ostatni zadedykowano obrońcom Ukrainy.  
Słuchacze nagrodzili kunszt wykonawczyni 
i  emocje jakie przekazała gromkimi bra-
wami, z których cześć należała się również 
akompaniującemu pianiście, panu Maciejo-
wi Nowakowi z Kórnika.

Artystka z Ukrainy w Nestorze

◊  ŁG

prelekcja o zimowej wyprawie do krainy 
Saamów w Klubie Podróżnika z Kórnika

24 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Kór-
niku - Filii w Kórniku/Bninie odbyło się spo-
tkanie z podróżniczką Kasią Augustyn. Było 
to pierwsze tego typu wydarzenie w 2022 
roku. Tym samym Klub Podróżnika z Kór-
nika oficjalnie wznowił regularne spotkania 
z podróżnikami. 
Prelegentka, Kasia Augustyn, autorka blo-
ga A Kind of Adventure, to nietuzinkowa 
podróżniczka, która każdy urlop i przerwę 
w pracy wykorzystuje na podróże. I to nie 

byle jakie! Wśród jej wypraw znajdziemy 
pieszą wędrówkę Głównym Szlakiem Be-
skidzkim (517 km!) czy wyjazd poza Koło 
Podbiegunowe. O którym, notabene mie-
liśmy okazję posłuchać już w 2019 roku na 
spotkaniu w Klubie. 
Tym razem podróżniczka opowiedziała 
nam o swojej zimowej wyprawie do Laponii, 
krainy Samów, w którą wybrała się wraz 
z mężem i synem. Z ciekawej prelekcji do-
wiedzieliśmy się między innymi ile kosztuje 
nocleg w słynnym hotelu z  lodu, a  także 
posłuchaliśmy o historii i  ciekawostkach 
z życia ludności zamieszkującej region znany 
pod nazwą Laponia.

Jako, że spotkanie wypadło w Tłusty Czwar-
tek, na uczestników spotkania czekał słodki 
poczęstunek w postaci pączka.
Nadmienić należy także, że po raz pierwszy 
prelekcja była udostępniana dla widzów 
na żywo w  Internecie. Osoby, które nie 
mogły przyjść na spotkanie ze względu na 
ograniczoną wymogami sanitarnymi ilość 
miejsc, mogły oglądać transmisję na żywo, 
na klubowym profilu Facebook.  
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom 
za przybycie i zapraszamy na kolejne spo-
tkanie.

Muohta znaczy śnieg Biblioteka Publiczna w Kórniku 
Klub Podróżnika z Kórnika 

 

 
www.podroznik.kornik.blogspot.com            FB/ Klub podróżnika z Kórnika             www.biblioteka.kornik.pl             FB/ Biblioteka Publiczna w Kórniku 

 
 

Pieszo z Polski do Rzymu 
 

 

Dlaczego zamiast polecieć samolotem z Polski do Rzymu wolał pójść pieszo? 
Jak spało się pod jednym dachem z dilerami narkotykowymi?  

Czy piesza i samotna podróż zmienia człowieka? 
 
 

O tym, a także o polskiej i bawarskiej serdeczności, trzęsieniu ziemi, toskańskich krajobrazach i 
rozmowie z papieżem Franciszkiem usłyszycie przychodząc na spotkanie z Jędrzejem Józefowiczem. 

24 marca 
 

godz. 18.00 
 
 

Biblioteka Publiczna w Kórniku 

Filia w Kórniku/Bninie 
ul. Rynek 16 

Jędrzej Józefowicz

Zapisy  
61 8 170 021 

 
 

◊  KPzK

Płatek Jan (1901–1972) Powstaniec Wiel-
kopolski i Śląski. Leśniczy
Po ponad stu latach odnajdujemy nowych 
powstańców wielkopolskich. Jednym z nich 
jest Jan Płatek urodzony 5 marca 1901 r. 
w Błażejewie. Był najstarszym z jedenastu 
dzieci  Jana i Pelagii z Sobkowiaków. Jego 
ojciec w wieku 35 lat, ożenił się z 16-letnią 
Pelagią. Płatkowie zajmowali się rolnictwem 
i byli bardzo udanym małżeństwem. 
Dnia 3 lutego 1945 r. w  Potoczku koło 
Tarłowa, w leśnym majątku Janusza Gom-
browicza, brata pisarza Witolda w  napi-
sanym życiorysie napisał: (1) „W 1918 r. 
brałem udział w powstaniu wielkopolskim 
i uczestniczyłem w oswobodzeniu Pozna-
nia, Śremu, Środy, Opalenicy i Zbąszynia. 
Następnie wcielony byłem do 4tego pułku 
piechoty (późniejszy 58 p.p.) w Wolsztynie. 
W marcu 1921 r. brałem udział w Powstaniu 

Śląskim”…
Po zwolnieniu ze służby wojskowej w stycz-
niu 1922 r. rozpoczął praktykę leśną w La-
sach Taczanowskich koło Pleszewa. Rok 
później podjął naukę w Szkole dla Leśni-
ków w Margoninie założonej i kierowanej 
wtedy przez Kazimierza Wojczyńskiego 
byłego Nadleśniczego w Kórniku. W latach 
1924-1928 w charakterze podleśniczego 
pracował w lasach Olesicz w gminie Hocz 
w pow. kaliskim. W latach 1928-1934 pra-
cował w Kuszynie w gminie Kamień w pow. 
kaliskim. W 1934 r. podjął pracę w leśnym 
majątku Potoczek należącym do Janusza 
Gombrowicza. W latach 1938-1939 uzupeł-
niał wyksztalcenie na kursach dla leśniczych 
im. Stanisława Staszica w Warszawie. Oku-
pację spędził w Potoczku, gdzie samodziel-
nie prowadził leśnictwo. 
Po wkroczeniu wojsk wyzwoleńczych 
w  obawie przed ukraińskimi bandami 
pospiesznie opuścił z  rodziną Potoczek 
i przybył do rodzinnego Błażejewa. Podjął 
pracę w leśnictwie Kałkowskie i zamieszkał 
z rodziną w pałacu w Małej Woli, gdzie pra-
cował w latach 1951-59. W 1966 r. zakupił 
dom w Gorzycach Wielkich pod Ostrowem 
Wielkopolskim. 
Jan Płatek ożenił się w 1927 r. lecz jego 
szczęście nie trwało długo. Po przedwcze-
snej śmierci żony Eleonory ponownie się 
ożenił z Zofią z domu Łuczniak.  W 1935 
r. w Potoczku urodził się ich syn Wiesław. 
Drugi syn Stanisław urodził również w Po-
toczku w 1940 r. 
Zmarł 6 października 1972 r.2 i spoczął na 
cmentarzu w Gorzycach Wielkich. Nie docze-
kał z tytułu udziału w Powstaniu Wielkopol-
skim i Śląskim żadnych odznaczeń. Dzisiaj 
przywracamy pamięć o nim.

Źródła: 1. Władysław Chałupka „Leśnicy 
w  Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. 
Słownik Biograficzny. Poznań 2021.
2. USC Gorzyce Wielkie nr. 44/72

Powstaniec i leśnik Jan Płatek

◊  Kazimierz Krawiarz



Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia br. 
w Wydziale Spraw Obywatelskich, Dowodach Osobistych 

i Urzędzie Stanu Cywilnego w Kórniku, uruchomiony zostanie 
internetowy system rezerwacji terminów wizyt na stronie: 

kornik.ustaltermin.pl.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części 
obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznań-
skiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap 4

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w  Kórniku 
nr XXIV/276/2012 z dnia 25 lipca 2012 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Dachowa w rejonie 
ul. Poznańskiej i  Szerokiej, gm. 
Kórnik – etap 4, wraz z  progno-
zą oddziaływania na środowisko, 
w  dniach od 21 marca 2021 r. do 
12 kwietnia 2022 r. w  siedzibie 
Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.kor-
nik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 29 marca 
2022 r. o godzinie 16:00 za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość 
(online), na platformie ZOOM. W dys-
kusji online będzie można wziąć udział 
po wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 
12:00 dnia 29 marca 2021 r. na adres 
email: dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: DACHOWA. 
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 elektro-
nicznej w  tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub plat-
forma konsultacyjna: kornik.kon-
sultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, z  podaniem imie-
nia i  nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w   n i e p r z e k r a c z a l n y m  t e r m i -
nie do dnia 28 kwietnia 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kór-
nik –  preferowane wcześniej -
sze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoniec w rejonie ulic 
Modrakowej i Konwaliowej, gmina 

Kórnik – ETAP I.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w  Kórniku 
nr XXVIII/385/2021 z dnia 27 stycznia 
2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego w obrębie geodezyjnym Czmoniec 
w rejonie ulic Modrakowej i Konwalio-
wej, gmina Kórnik – ETAP I, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, 
w  dniach od 21 marca 2021 
r. do 12 kwietnia 2022 r. w  siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 31 marca 
2022 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 31 marca 2021 r. na ad-
res email: dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: CZMONIEC. 
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 projek-
cie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać w formie pa-
pierowej lub elektronicznej w tym za po-
mocą środków komunikacji elektronicz-
nej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.
pl lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, z  podaniem imie-
nia i  nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w   n i e p r z e k r a c z a l n y m  t e r m i -
nie do dnia 28 kwietnia 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: 
Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świer-

kowej i Brzozowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XX/252/2020 z  dnia 29 kwietnia 
2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Czmoń w  rejonie ulic: Pasiecz-
nej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej 
i Brzozowej, gmina Kórnik, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, 
w  dniach od 21 marca 2022 r. 
do 12 kwietnia 2022 r. w  siedzi-
bie Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Pro-
jekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
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 28 marca 2022 r. 
o godzinie 16:00 za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 
28 marca 2022 r. na adres email: dys-
kusje.publiczne@kornik.pl w  temacie 
maila wpisując: CZMOŃ - PASIECZ-
NA. Dla zarejestrowanych osób zo-
stanie wygenerowany link do spo-
tkania, który zostanie przesłany 
w e-mailu zwrotnym pół godziny przed 
dyskusją. Zgodnie z art. 18 ust. 1 usta-
wy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać w  formie papierowej 
lub elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części 
obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, 
Zaniemyskiej i  jeziora Bnińskiego oraz 
dla działek o numerach ewidencyjnych 
450/2, 450/12 i 450/13, gmina Kórnik – 
część B (część B dotyczy tylko działek 
o numerach ewidencyjnych 450/2, 450/12 

i 450/13)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta i  Gminy Kórnik 
nr XVII/191/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
obrębu Błażejewko, w rejonie ulic Leśnej, 
Zaniemyskiej i jeziora Bnińskiego oraz dla 
działek o numerach ewidencyjnych 450/2, 
450/12 i 450/13, gmina Kórnik – część B 
(część B dotyczy tylko działek o numerach 
ewidencyjnych 450/2, 450/12 i 450/13), 
wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 21 marca 2022 r. do 12 
kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 
Kórnik. Projekt  planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie 
www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatel-
skie” w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone 
do publicznego wglądu” oraz na platformie 

konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. 
o godzinie 16:00 za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość (online), na 
platformie ZOOM. W dyskusji online będzie 
można wziąć udział po wcześniejszym 
zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 4 kwietnia 
2022 r. na adres email: dyskusje.publicz-
ne@kornik.pl w temacie maila wpisując: 
BŁAŻEJEWKO. Dla zarejestrowanych osób 
zostanie wygenerowany link do spotka-
nia, który zostanie przesłany w e-mailu 
zwrotnym pół godziny przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać w  formie 
papierowej lub elektronicznej w tym za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.
pl lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i  adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego we wsi Biernatki, 
dla działki o numerze ewidencyjnym 

21/14, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XLI/597/2022 z dnia  
23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we 
wsi Biernatki, dla działki o numerze 
ewidencyjnym 21/14, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na 
celu określenie zasad zabudowy 
i  z a g o s p o d a r o w a n i a  t e r e n u .
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w formie pa-
pierowej lub elektronicznej w tym za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@
kornik.pl) do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Kórnik na adres Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, której dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmi-
strza 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 prawnego 
ciążącego na Administratorze w związku z  re-
alizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy 

Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, projektant 
sporządzający projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego/studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, oraz podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie 
z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
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 sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazy-
wane do państwa trzeciego/organizacji między-

narodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bę-
dzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w  przypadku 
gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są 
niezgodnie z przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym i  jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez 
Administratora. W  przypadku braku podania 
przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to 
miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, 
włącznie z  pozostawieniem wniosku bez roz-
poznania, zgodnie z Kodeksem postępowania 
administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich 
przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do prze-
prowadzenia procedury planistycznej.
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Po 2 turniejach Wielkopolskiej Ligi Uniho-
keja w kategorii juniorek starszych (do lat 
19) zawodniczki UKS Radzevia Radzewo są 
na dobrej drodze do zdobycia pierwszego 
w historii klubu Mistrzostwa Województwa. 
Na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek 
jesteśmy liderem wyścigu po upragnione 
złoto. W 6 dotychczasowych meczach zgro-
madziliśmy komplet 18 punktów. Pozostaje 
nam postawić kropkę nad i w turnieju fina-
łowym, którego będziemy gospodarzem. W 
drugim turnieju, rozegranym w Kębłowie 26 
lutego 2022 roku Radzevianki zwyciężyły: 
UKS Junior Kębłowo 5:1, UKS Refleks Go-
rzyce Wielkie 5:1 i UKS Salezjanie Poznań 
6:4. Zespół grał w składzie: Natalia Sznura 
(kapitan), Roksana Bazanowska, Wero-
nika Oźminkowska, Wiktoria Przybylska, 
Roksana Toboła, Zofia Brylewska, Amelia 
Konarska, Klaudia Rumińska i powracająca 
po kontuzji Zuzanna Banecka. Nagrody dla 
najbardziej wyróżniających się zawodniczek 
turnieju odebrały Natalia i Roksana T.

3 marca na sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Salezjańskich w Poznaniu zainagu-
rowane zostały rozgrywki Szkolnej Ligi 
Unihokeja. Jest to nowy projekt pod pa-
tronatem Szkolnego Związku Sportowego 
„Wielkopolska” oraz Polskiego Związku 
Unihokeja. Adresowany jest dla uczniów 
klas 1-4 szkół podstawowych. W pierwszym 
turnieju do rywalizacji przystąpili zawodni-
cy i zawodniczki z klas trzecich i czwartych. 
Nie zabrakło wśród nich uczniów i uczennic 
Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza 
w Radzewie. Drużyna dziewcząt (Agnieszka 
B. – kapitan, Marta Jankowska, Lena Boguś, 
Marianna Krenc, Zuzanna Bogaczyńska 
i Gabriela Bałęczna) zwyciężyła w  trzech 
spośród czterech spotkań. Świetnie za-
prezentował się także zespół chłopców 

(Wojciech Woźniak – kapitan, Tomasz 
Bartkowiak, Wojciech Walewski, Mikołaj 
Urbaniak, Szymon Taciak, Franciszek Roz-
miarek, Marcel Duszczak, Michał Bykowicz, 
Adam Fiedorczyk), wśród których więk-
szość pierwszy raz brała udział w zawo-
dach. Chłopcy jednak popisali się wieloma 
świetnymi akcjami i strzelili dużo goli. Nie 
o miejsca w tym projekcie jednak chodzi, 
ale o sam udział w zawodach, wracanie do 
normalnego trybu życia, nawiązywanie re-
lacji międzyludzkich. Okazja do spotkania 
się z rówieśnikami, podzielającymi wspólną 
pasję do unihokeja i sportu oraz zdrowa, 
sportowa rywalizacja w duchu fair-play to 
największe zalety tych rozgrywek. Wszyscy 
byli szczęśliwi i nikt nie płakał.

Świetny występ kolarskiej młodzieży  
w Pucharze Polski
W pierwszy weekend marca na pruszkow-
skim welodromie odbyła się pierwsza seria 
Pucharu Polski w kolarstwie torowym dla 
juniorów młodszych. Ekipa UKS TFP Jedyn-
ka Kórnik okazała się najliczniejszą grupą, 
w której udział wzięło aż 11 zawodników. 
Dziewięcioro z nich to całkowici debiutanci 
w tego typu imprezie. Zdecydowanym lide-
rem TFP Jedynka okazał się aktualny mistrz 
Polski w keirinie Julian Gabrusewicz, który 
w Pruszkowie okazał się niepokonany, wy-
grywając zarówno eliminacje, jak i wszystkie 
biegi sprinterskie oraz keirina. Na początek 
zawodów rozegrano eliminacje do wielobo-
ju Omnium, oraz do konkurencji sprinter-
skich. Wśród 79 zawodników do omnium 
do finałowej rozgrywki awansowało tylko 
24 zawodników, a miłą niespodzianką było 
zakwalifikowanie się aż 3 zawodników 
Jedynki Kórnik. Omnium składa się z  4 
konkurencji (scretch oraz wyścig tempowy, 
eliminacyjny i  punktowy), a  jedną z  naj-
większych trudności jest to, że wszystkie 
odbywają się jednego dnia w odstępach 
po ok. 1 godzinie. W finałowej rozgrywce 

doskonałe 4 miejsce zajął zawodnik TFP Erik 
Pacholec, a  jego koledzy klubowi Szymon 
Ilski i Franciszek Mumot zajęli ostatecznie 
miejsca 12 i 13. Wszystkie zawodniczki z UKS 
TFP Jedynka zakwalifikowały się do omnium 
ale do finału B. Tutaj prym wiodła Michalina 
Oleszak, która jest jeszcze młodziczką, ale 
te w Pucharach Polski dla Juniorek młod-
szych maja prawo startu. Trener Taciak 
postanowił Michalinie dać tą możliwość 
by nabierała doświadczenia. Zawodniczka 
wykorzystała swą szansę z nawiązką wy-
grywając cały wielobój w grupie. Koleżanki 
klubowe Michaliny zajęły kolejno miejsca: 
Ada Wierzbińska 8, Emilia Wojciechowska 14 
oraz Marika Bugzel 17. Kolejną konkurencję 
było rozegranie eliminacji do kirina i sprintu, 
w których nasi zawodnicy w stawce ponad 
60 zawodników zajmowali kolejno miejsca: 
Julian Gabrusewicz 1, Tomasz Łamaszewski 
11, Erik Pacholec 14, Stanisław Zimny 18 i Lu-
cjan Nowicki 25. Julian tryumfował również 
we wszystkich swoich biegach sprinterskich, 
a w ścisłym finale pokonał Adama Adamo-
wicza 2:0. W keirinie natomiast ogromną 
niespodzianką było zakwalifikowanie się 
do sześcioosobowego finału A aż trzech 
zawodników TFP. Zwycięzcą został bezkon-
kurencyjny Julian Gabrusewicz przed Kac-
prem Kwiatkiem KTK Kalisz i swoim kolegą 
klubowym Erikiem Pacholcem. Piąte miejsce 

zajął debiutant Tomasz Łamaszewski, co 
było największą niespodzianką. W keirinie 
dziewcząt najlepszą z Kórniczanek była Mi-
chalina Oleszak, która zajęła 13 miejsce. Te-
raz przed ekipą Jedynki Kórnik zgrupowanie 
szkoleniowe w zaprzyjaźnionym ośrodku 
Justynka w Bystrzycy Górnej. Ze względu 
na sytuację w  Ukrainie klub postanowił 
odwołać planowane wcześniej zgrupowanie 
w Chorwacji. 

Zwycięstwo Kurek i Wojciechowskiej 
w Kaliszu 
Na terenie OSiRu w  Kaliszu rozegrano 
otwarte Mistrzostwa w kolarstwie przeła-
jowym, gdzie wybrała się sześcioosobowa 
ekipa UKS TFP Jedynka Kórnik. Młode 
zawodniczki z Kórnika wywalczyły 2 zwy-
cięstwa. W kategorii żak na najwyższym 
stopniu podium stanęła Nocole Kurek. 
a Michalina Nowicka zajęła 4 miejsce. W wy-
ścigu młodzików miejsce tuż za podium 
wywalczył Mateusz Błaszak, a w rywalizacji 
juniorów młodszych zawodnicy Jedynki 
Kórnik Franciszek Cierpikowski i Radosław 
Jakubczak zajęli kolejno miejsca 4 i  5. 
W wyścigu juniorek młodszych na 1 miejscu 
podium stanęła Dominika Wojciechowska.                                                                                                                                   
                                                                                                       

Kolarstwo

W drodze 
po mistrzostwo

◊  PM

◊  KN

Szkolna Liga Unihokeja

◊  KN



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

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
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

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
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.: 690 380 460
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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 Przyjmę pracownika do wykony-
wania elewacji. Tel. 507 555 135
 Zatrudnię stolarza z doświadcze-

niem, praca stała, Kórnik- Skrzynki. 
Tel. 607 140 149
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko doktoranta, 
szczegółowe informacje https://
www.idpan.poznan.pl/index.php/
poznaska-szkola-doktorska/oglo-
szenia-o-rekrutacji-w-id-pan oraz 
pod nr tel. 618 170 033

 Usługi projektowania wnętrz i me-
bli - Projektownia, wizualizacje 3D, 
pełna dokumentacja, gmina Kórnik, 
siedziba: Konarskie, ul. Huby 15.  
Tel. 603 086 704 www.projektownia-
-wnetrza.pl
 Kurki odchowane rasy Novogen, 

białe i brązowe, 20 tyg., sprzedam. 
Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Sprzedam dwa skutery elektryczne 

8+. Tel. 660 410 128
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wysokość: 20, 25, 
30 cm, długość: 250 cm. Więcej 
informacji pod nr. tel. 572 386 490
 Przygarnę/Zakupie rowery Polskiej 

produkcji Romet/ZZR. Tel. 508 261 159
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 

z ogródkiem i garażem w Nagrado-
wicach. Tel. 66 66 77 003
 Projekty: przyłączy wod-kan, 

instalacji sanitarnych (gazowych, 
grzewczych, wod-kan, wentylacyj-
nych). Tel. 690 246 595
 Zachęcamy seniorów do skorzy-

stania z bezpłatnych konsultacji po-
dologicznych w każdy poniedziałek. 
SephiaMed- Tel. 788 878 680

 Oddam TV Sony 32 cale, płaski 
kineskop z dekoderem i oryginalną 
szafką. Tel. 603 211 118
 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 

oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745
 Sprzedam przyczepę 8T, po 

kapitalnym remoncie, Kórnik.  
Tel. 693 219 745
 Wydzierżawię biuro 12 m2. Bardzo 

dobra lokalizacja - centrum handlo-
we Kórnika. Tel. 618 170 393
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik 
wynajmie lokal użytk. o  pow. 86 
m2 przy ul. Plac Powstańców Wlkp. 
1 w Kórniku. Lokal użytk. o pow. 
70 m2 (Sklep) w Żernikach. Lokal 
użytkowy o pow. 110 m2 w Kórni-
ku przy ul. Plac Niepodległości 3.  
Tel. 663 977 343
 Sprzedam długą, czarną kurtkę 

damską, rozm. 42, z  odpinanym 
kożuszkiem, ściągacze w pasie, stan 
dobry. Cena 50 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam rower w dobrym stanie, 

21 biegów, oświetlenie, koszyk zaku-
powy, cena 500 zł. Tel. 661 149 609
 Usługi remontowe, szpachlowa-

nie, malowanie, zabudowy, panele 
i płytki. Pielęgnacja ogrodów. Krót-
kie terminy, fachowo i  sprawnie.  
Tel. 731 967 566
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

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

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży używanej w b. 

dobrym stanie, od rozm. S do L, od 
10 do 45 zł (kurtki jesienno-zimowe) 
za sztuki.  Przy większej ilości second 
hand możliwa negocjacja ceny 250-
300 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam sukienkę nową bez 

metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci 
z długim rękawem, kołnierzyk na 
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966

 Sprzedam w  b. dobrym stanie 
kozaki na platformie Mohito, eko-
skóra, rozm. 37/(małe)38, cena 100 
zł oraz oficerki skórzane, rozm. 37, 
z ozdobnymi sprzączkami na wyso-
kości kolana, idealny stan, cena 100 
zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, 

rozm. 30/31, kolor niebieski we 
wzorki, stan b. dobry, cena 25 zł. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam niemiecką maszynę do 

szycia Naumann do odrestaurowa-
nia, antyczna, metalowa, drewniana 
góra, cena 450 zł mała negocjacja. 
Tel. 503 959 966
 Sprzedam używaną, małą sofę 

dwuosobową, w  dobrym stanie, 
cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam tapczan za 60 zł, mały 

do spania z płytą do wymiany w któ-
rą wkłada się pierzyny, stąd niska 
cena. Kolor brąz z dodatkami w beż, 
wzory. Tel. 503 959 966
 Sprzedam hulajnogę chłopięcą 

w  dobrym stanie, świecące koła, 
z  regulowanym siedziskiem, trój-
kołowa balansowa układa się do 
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4 
i 5 lat. Info o cenie pod nr. tel. 503 
959 966
 Sprzedam garnitur chłopięcy gra-

natowy w piękna kratę, stan bdb 
oraz dwie marynarki chłopięce h&m 
i ZARA, na 8/9 lat, wym. podam dla 
zainteresowanych. Tel. 503 959 966
 Firma remontowo budowlana 

wykonuje łazienki kompleksowo, 
w tym elektryka, hydraulika, szpa-
chlowanie, malowanie, zabudowy 
i itp. Tel. 782 513 000
 Dom na wynajem pilnie potrzebny, 

dobre warunki współpracy. Tel. 505 
921 833,  505 110 269
 Sprzedam używaną kuchenkę 

elektryczno-gazową z wężem, cena 
250 zł. Tel. 782 513 000
 Wykonuję: meble kuchenne na wy-

miar, szafy typu “komandor”, regały, 
meble łazienkowe, garderoby, inne 
zabudowy - profesjonalny montaż, 
krótkie terminy. Tel. 665 298 587

 Wykonuję usługi ogrodnicze: 
wycinanie drzew, krzewów, przyci-
nanie żywopłotów, koszenie trawy, 
chwastów, trzciny, krótkie terminy. 
Tel. 665 298 587
 Gorące ryby sprzedawane prosto 

z wędzarni: pstrąg, jesiotr, makrela, 
halibut, miętus, trewal, sieja. Ul. A. 
Krajowej 53, Kórnik (za Restauracją 
nad Dunajem) zamów tel. 517 256 446
 Złota rączka. Naprawy elektryczne, 

montaż lamp, gniazdek, podłącza-
nie sprzętów RTV AGD, wymiana 
baterii, zamków, wieszanie obra-
zów, luster, montaż mebli i  inne. 
Tel. 785 495 890
 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
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszka-
niowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439
 Sprzedam japońską kosiarkę spa-

linową Subaru, 5-letnia, cena 950 zł. 
Tel. 782 513 000
 Kupię poroże (rogi) jeleni i danieli, 

płatność gotówką. Tel. 731 927 927
 Wycinka drzew. Rozbiórka bu-

dynków dużych i  małych, altan 
ogrodowych, szop, szklarni i innych. 
Sprzątanie i wywóz. Tel. 504 440 916
 Grunty rolne lub budowlane kupi-

my. Tel. 505 921 833, 505 110 269
 Poszukujemy hal i magazynów - 

kupno i wynajem. Tel. 505 110 269
 Szybka i  bezpieczna sprze-

daż każdej  n ieruchomości . 
Tel. 560 5110 269
 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622

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
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