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Sprawozdanie 
burmistrza

na terenach wiejskich na lata 2022-2030 
w  ramach Lokalnych Partnerstw ds. 
Wody w  województwie wielkopolskim” 
w którym zebrano potrzeby inwestycyjne 
w zakresie zwiększania retencji.

AquAnet

15 marca wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak oraz reprezentujący Wydział 
Inwestycji kierownik Joanna Grzybow-
ska i  Szymon Szydłowski uczestniczyli 
w spotkaniu z przedstawicielami Aquanet, 
podczas którego przeanalizowano grani-
ce aglomeracji, w  tym tzw. aglomeracji 
kórnickiej wobec założeń dyrektywy ście-
kowej w związku z Krajowym Programem 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Dzień później te same osoby reprezen-
towały Urząd Miasta i  Gminy podczas 
spotkania z działem inwestycji Aquanet. 
Omówiono przebieg uzgodnień pro-
jektowych dotyczących przebudowy ul. 
Szkolnej w  Robakowie wraz z  budową 
kanalizacji i modernizacją wodociągu.
 

ObrAdy PLOt

16 marca obradowała Poznańska Lo-
kalna Organizacja Turystyczna. Jednym 
z głównych tematów spotkania, któremu 
przewodniczyli Marcin Procajło i wicepre-
zydent Poznania Mariusz Wiśniewski, były 
wspólne działania firm gastronomicznych 
i  hotelarzy, wspierające pomoc obywa-

telom Ukrainy. W obradach udział wziął 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 

Działania
w obliczu kryzysu

Burmistrz Przemysław Pacholski uczest-
niczy w doraźnie organizowanych spotka-
niach z władzami województwa, powiatu 
oraz sąsiednich gmin, podczas których 
omawiane są bieżące sprawy dotyczące 
uchodźców.

spotkania w sołectwach

Obecnie organizowane są w sołectwach 
naszej gminy zebrania sołeckie, w których 
uczestniczy burmistrz lub wiceburmi-
strzowie. 

Działania 
związku Miast polskich

9 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w konferencji Związku Miast 
Polskich przeprowadzonej online zatytu-
łowanej „Solidarni z Ukrainą”. Omówiono 
zakres dotychczas udzielonej uchodźcom 
pomocy oraz możliwości i formy dalszego 
realizowania wsparcia potrzebującym 
obywatelom Ukrainy. Dwa dni później 
burmistrz Przemysław Pacholski, wice-
burmistrz Sebastian Wlazły i Ewa Kędzio-
ra, kierownik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych uczestniczyli w  XLV Zgroma-
dzeniu Ogólnym ZMP, które poświęcone 
było podsumowaniu działalności w roku 
2021 oraz planom na rok 2022. 
Dodatkowo omówiono działania związku 
wobec zmian w  finansach samorządo-
wych oraz prace projektowe nad Krajową 
Polityką Miejską.
15 marca rozpoczęto, a 21 marca konty-
nuowano warsztaty informacyjne ZMP 
na temat ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy. W warsztatach uczestniczył wi-
ceburmistrz Sebastian Wlazły. 

WieLOLetni PLAn 
na rzecz gospoDarki woDą

10 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownik Wydziału Ochrony Środo-
wiska i  Rolnictwa Sławomir Zakrzewski 
wzięli udział w spotkaniu Lokalnego Part-
nerstwa do spraw Wody w powiecie po-
znańskim. Przeanalizowano „Wieloletni 
plan na rzecz gospodarki wodą w rolnic-
twie dla powiatów województwa wielko-
polskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą 

konferencja o poMocy De MiniMis

17 marca 2022 roku wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły, kierownik Wydziału Podatków 
i Opłat Lokalnych Ewa Kędziora i zastępca 
kierownika Katarzyna Modrzejewska na za-
proszenie Zakładu Prawa Rolnego, Żywno-
ściowego i Ochrony Środowiska UAM wzięli 
udział w Konferencji naukowo-szkoleniowej 
pod tytułem „Pomoc de minimis, programy 
zatwierdzone albo notyfikowane przez 
Komisję Europejską w rolnictwie”, która od-
była się na Wydziale Prawa i Administracji 
UAM oraz platformie MS Teams. Referaty 
dotyczyły m.in. aktualnych zagadnień 
prawnych pomocy udzielanej w  ramach 
de minimis w rolnictwie (np. zwolnienie od 
podatku od czynności cywilnoprawnych czy 
spadków i darowizn w przypadku nabywa-
nia własności nieruchomości rolnych; ulgi 
i zwolnienia w podatku rolnym; obniżenie 
czynszu dzierżawnego z Zasobu WRSP, po-
moc związana z ASF), programów zatwier-
dzonych (zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej) oraz 
notyfikowanych przez Komisję Europejską. 
W pierwszej sesji prelegentami byli m.in. 
Zastępca Dyrektora Departamentu Bu-
dżetu i  Finansów Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Aleksandra Szelągowska 
oraz naukowcy z  uniwersytetów w Polsce. 

spotkanie z sołtysaMi

17 marca w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej odbyło się spotkanie burmistrzów 
i urzędników z sołtysami z  terenu naszej 
gminy. Dyskutowano między innymi na 
temat bieżącej sytuacji dotyczącej uchodź-

ców oraz sposobu wydatkowania środków 
finansowych przez sołectwa.

cd. na str. 4

◊  red.
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koncert charytatywny

18 marca br. w Szkole Podstawowej im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
w Kamionkach odbył się Koncert Chary-
tatywny „Solidarni z  Ukrainą”. Widzami 
koncertu byli także m.in. wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, przewodniczący RMiG 
Kórnik Adam Lewandowski, radna Do-
minika Buczkowska, kierownik Wydziału 
Oświaty i Polityki Społecznej Aneta Weber, 
kierownik Wydziału Promocji Gminy Mag-
dalena Matelska-Bogajczyk, wicedyrektor 
Przedszkola Leśna Drużyna w Kamionkach 
Małgorzata Nowak-Płaczek. Więcej o wyda-
rzeniu na str. ...

obraDy w jeDnostakch osp

19 marca odbyły się walne zebrania jedno-
stek OSP w Szczytnikach oraz Kamionkach. 
Na obu gościli wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz komendant gminny OSP An-
drzej Szyc. 
Podsumowano działalność jednostek, 
omówiono sprawy bieżące i dyskutowano 
na temat inwestycji.   

na teMat czynszów...

21 marca przedstawiciele akcjonariuszy 
Aquanet, w tym wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak rozmawiali na temat czynszów 
dzierżawnych za korzystanie przez spółkę 
z majątku wodociągowego i kanalizacyjne-
go pozostającego własnością gmin.

rozMowy z zDp

22 marca wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak rozmawiał z  zastępcą dyrektora 
ds. inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych 
Markiem Bereżeckim. Omówiono przy-
gotowania dokumentacyjne dla budowy 
drogi Borówiec-Krzesiny oraz powiązania 
tej inwestycji z dojazdem do stacji Gądki. 

◊  red.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, 
że począwszy od 18 marca 2022 roku 
ulegają zmianie godziny otwarcia ma-
sowego punktu szczepień w budynku 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA w Kórniku
Szczepienia przeciw COVID-19 dla wszyst-
kich grup 
odbywać się będą w soboty w godzinach 
10.00 – 13.00 
Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z 
bezpłatnych szczepień przeciwko Co-
vid-19. 
Informacje można uzyskać na stronach 
Ministerstwa Zdrowia także w języku 
ukraińskim 
h t t p s : / / w w w . g o v . p l / w e b / z d r o -
wie/szczepienia-przeciw-covid-19-
cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej.
Każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. 
roku życia, który dotychczas nie został za-
szczepiony w zalecanym schemacie szcze-
pienia przeciw Covid-19, powinien mieć 

możliwość szczepienia lub uzupełnienia 
szczepienia preparatami dostępnymi 
w Polsce.
Warunkiem nabycia prawa do szczepienia 
jest posiadanie dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość. Dokumentem tym może 
być: dowód osobisty albo paszport albo 
tymczasowe zaświadczenie tożsamości 
cudzoziemca – TZTC.
Lekarz ma prawo i powinien wystawić 
skierowanie na szczepienie za pośrednic-
twem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawia-
jąc skierowanie, w polu „dane pacjenta” 
powinien wybrać „Inny identyfikator” 
(zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić 
numer dokumentu, jakim posługuje się 
uprawniony cudzoziemiec.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik wraz ze 
Szpitalem Podolany informuje, że od po-
niedziałku 21 marca 2022 roku zostanie 
zamknięty punkt wymazowy w Kórniku.

Trwają zapisy na bezpłatny intensywny kurs 
języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy 
organizowany przez Fundację Zakłady Kór-
nickie. Zajęcia odbywać będą się w soboty 
i niedziele w Domu Parafialnym Parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku. Początek 
kursu planowany jest na 2 kwietnia. Pro-
gram zajęć obejmuje 160 godzin lekcyjnych, 
z  których 60 to nauka podstaw języka 
polskiego, 50 poświęconych ma być na 
poznawanie specjalistycznego słownictwa 
związanego z wykładanym przedmiotem, 
a kolejnych 50 – nas analizę podstawy pro-
gramowej obowiązującej w polskich szko-
łach na poszczególnych etapach nauczania. 
Celem kursu jest ułatwienie ukraińskim 
nauczycielom starań o pracę w zawodzie 
i wsparcie placówek edukacyjnych w po-
szukiwaniach kadry nauczycielskiej. Więcej 
informacji na temat kursu uzyskać można 
dzwoniąc do siedziby Fundacji, pisząc na 
adres ukraina@fzk.pl lub śledząc publikacje 
na profilu Fundacja Zakłady Kórnickie dla 
Ukrainy w serwisie Facebook, prowadzo-
nym w języku ukraińskim, rosyjskim i pol-
skim (www.facebook.com/fzkdlaUkrainy).
Jednocześnie trwają darmowe kursy języka 
polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy 
rozpoczęte dzięki zaangażowaniu wolon-
tariuszy oraz współpracy Fundacji Zakłady 

Kórnickie i Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
w  gościnnych progach Domu Integracji 
Międzypokoleniowej. Podobne zajęcia 
realizowane w oparciu o współpracę z Na-
czelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sporu 
Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej 
odbywają się na terenie sąsiedniej gminy. 
W związku z dużym zainteresowaniem osób 
chętnych do udziału w  lekcjach Fundacja 
Zakłady Kórnickie zatrudnia do ich prowa-
dzenia kolejnych lektorów i ogłasza nabór 
do nowych grup. Według dotychczasowych 
ustaleń kolejne kursy odbywać będą się 

w Kórniku, Bninie i Kamionkach. Zapisywać 
na nie można się w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, sekretaria-
cie Szkoły im. Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata w Kamionkach oraz w Wydziale 
Promocji Miasta i Gminy Kórnik u Pana Re-
daktora Łukasza Grzegorowskiego. Pytania 
i zgłoszenia kierować można także w języku 
ukraińskim, rosyjskim i polskim na adres 
e-mail: ukraina@fzk.pl.

23 marca setne urodziny obchodziła mieszkanka naszej gminy pani Janina Kalisz. W Domu 
Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie, gdzie obecnie przebywa jubilatka odwiedzili ją goście, 
w tym burmistrzowie: Przemysław Pacholski i Piotr Mieloch ze Środy Wlkp., Katarzyna 
Obiegałka z kórnickiego USC oraz rodzina. 
Szanownej jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego, a w szczególności dużo zdrowia i sił.

Piękny jubileusz

◊  ŁG

Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy

◊  Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Niebawem rusza Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2023

Propozycje projektów zadań do realizacji w ramach BOGK 2023 
można będzie zgłaszać w okresie

od 28 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Szczegóły już niebawem na stronie 
https://kornik.budzet-obywatelski.org
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24 lutego kładłem się spać późno, około 
pierwszej w  nocy, ale przed zaśnięciem 
wysłałem kilka wiadomości do przyjaciół 
z Humania, naszego miasta partnerskiego 
na Ukrainie. Zapewniałem, że wobec gróźb, 
jakie kieruje Rosja wobec ich ojczyzny 
solidaryzujemy się z  nimi i  wspieramy. 
O  5:25 otrzymałem odpowiedź „Już nas 
bombardują”...

W pierwszych dniach wojny zaczęły do nas 
przyjeżdżać z Ukrainy rodziny osób pracu-
jących w Polsce. Często mężczyzna spro-
wadzał żonę z dziećmi, a sam wracał do 
ojczyzny by walczyć lub pilnować dobytku. 
Tak było w przypadku Michała, pracownika 
jednej z  firm w  Robakowie, emerytowa-
nego inżyniera ze Stanisławowa (Iwano-
-Frankowska). Przyszedł do naszego biura 
zapytać o legalizację pobytu żony Lesi i ich 
córki. Przez pierwsze tygodnie obowiązy-
wały stare przepisy, więc prosiłem, by cier-
pliwie czekali na specustawę. Zapewniłem, 
że są bezpieczni i mogą legalnie korzystać 
z pomocy medycznej. Zapytałem czego po-
trzebują. Michał odparł skromnie, że nicze-
go. Moje pytanie zrozumiała też jego żona 
i ze łzami w oczach spojrzała wymownie na 
męża. Okazało się, że nie wzięła ręczników, 
brakuje koca lub kołdry oraz poduszki. Dwa 
dni później nad ranem zbombardowano 
lotnisko i zakłady lotnicze, w których przed 
emeryturą pracował Michał. Tego samego 
dnia on sam zapakował do plecaka trochę 
żywności oraz środków opatrunkowych 
i wyruszył na Ukrainę.
Po kilku dniach odwiedziłem Lesię. Wege-
tuje razem z córką w malutkim pokoiczku, 
w którym wcześniej mieszkał Michał z in-
nymi pracownikami. Miałem dla niej ofertę 
pracy (jest pielęgniarką). Wytłumaczyła mi, 
że przed wyjazdem do Polski wzięła dwu-
tygodniowy urlop i „za kilka dni, gdy to się 
wszystko skończy” wróci do domu. 

Jako jedne z  pierwszych przyjechały też 
znajome pani Urszuli. Kórniczanka zgodziła 
się przyjąć w swoim maleńkim mieszkaniu 
Ludmiłę, którą przed laty uczyła polskiego 
na Ukrainie. Ludmiła jest muzykiem, gra 
i uczy gry na flecie. Razem z nią przyjechały 
jej uczennica Evelina z mamą Tatianą. Tania 
zostawiła w Białej Cerkwi nowy dom, sklep 
i założony jesienią ogród. Miała się tej wio-
sny cieszyć z młodych listków malin, siać 
po raz pierwszy nowalijki... Po kilku dniach 
spędzonych w  mieszkaniu pani Uli cała 
trójka znalazła schronienie w  Nestorze, 
gdzie Ludmiła zagrała przy okazji koncert, 
o  którym pisaliśmy dwa tygodnie temu. 
Tania szybko zaczęła szukać jakiejkolwiek 
pracy, a Evelina dostała się do LO w Krzesi-
nach. Urszula, emerytowana nauczycielka, 
prowadzi dwa razy w tygodniu lekcje języka 
polskiego dla Ukraińców i dzieli się swoim 

doświadczeniem z Ukrainy, Kazachstanu 
i Mołdawii z  innymi lektorami. Polskiego 
uczy też Ludmiła.

Na lekcje przychodzi Viera. Gdy po raz 
pierwszy rozmawialiśmy przyznała, że 
szuka kontaktu z rodziną mieszkającą pod 
Legnicą. Jej babcia była Polką. Część mie-
szanej rodziny wywieziono podczas akcji 
Wisła. Długo korespondowali, zna adres, 
ale nie zna telefonu. Po tygodniu przynio-
sła na lekcję ten adres i nazwisko kuzynki. 
Zadzwoniłem do sołtysa Raszówki (telefon 
znalazłem w sieci), który jak się okazało 
zna dobrze poszukiwaną. Za chwilę Viera 
rozmawiała z polską rodziną.

Kolejna Ludmiła oprócz ukraińskiego ma 
obywatelstwo polskie. Z partnerem, Tata-
rem ma dwójkę sympatycznych, niesfor-
nych, czarnookich synów. Od kilku lat mieli 
już na Ukrainie status uchodźcy, bo uciekli 
z zajętego przez Rosję Krymu. W Polsce, po 
wielu latach rozłąki, spotkała swoich braci, 
którzy tu się urządzili. Rodzice pozostali. 
Ucieczka z Ukrainy była powodem, by się 
przemóc i zadzwonić do ojca, z którym od 
lat nie miała kontaktu. Oboje rozmawiali 
długo przez łzy wzruszenia. Opowiedziała 
to wszystko, gdy wypenialiśmy druki nięd-
ne do otrzymania doraźnej pomocy.

Inna Ukrainka zagadnęła mnie podczas 
spotkania organizacyjnego w  kórnickiej 
szkole. Jest w Polsce z dziećmi siostry swo-
jego męża. Chciała wiedzieć, jak załatwić 
formalności dotyczące nieletnich, których 
rodzice zostali na Ukrainie. Nie wiedziałem, 
więc zaprosiłem ją następnego dnia do 
biura. Gdy wszystko wyjaśniłem, najpierw 
ucieszyła się, ze sprawę da się załatwić. 
A potem zapłakała, i mówiąc „kiedy to się 
wszystko skończy?” wyszła speszona swoim 
płaczem.

Inna młoda dziewczyna odbierając pomoc 
rzeczową na strażnicy w Kórniku szczerze 
przyznała, że chce znaleźć szybko pracę, by 
nie myśleć o mężu, który walczy. A potem 
dodała, że jeśli maż przeżyje, ona wróci do 
domu jak tylko będzie to możliwe. Jeśli mąż 
zginie nie chce wracać tam nigdy. 

Mieszkanka Biernatek przyjęła pod swój 
dach kobietę, która pięć dni wcześniej 
urodziła dziecko w charkowskim schronie, 
podczas bombardowania. 1600 kilome-
trów ucieczki kobiety w połogu z nowo-
rodkiem... w XXI wieku w cywilizowanym 
świecie...

Wielu Polaków przyjęło do swoich domów 
obcych ludzi. Niektórzy wzięli urlopy i nieba 
uchylają swoim gościom. Jak długo dadzą 
radę? Już pojawiają się różne dylematy. 

Jeden z moich telefonicznych rozmówców 
wyjaśniał, że przyjął pod swój dach mat-
kę z  dzieckiem. Pani okazała się bardzo 
miła. Niestety za miesiąc do domu wraca 
córka, w której pokoju zamieszkali goście. 
„Co mam zrobić za miesiąc. Przecież nie 
wystawie ich walizek na ganek i nie wypę-
dzę”. Nie ma gotowych rozwiązań w takich 
sytuacjach, a możliwości zakwaterowania 
z dnia na dzień jest coraz mniej.

W minionym tygodniu zadzwonił do mnie 
syn. „Tato, jestem z  kolegami w  lasku 
przy Celichowskiego. Tu ktoś leży pod 
drzewem. Przyjedź szybko”. Po kilku mi-
nutach byłem na miejscu. Pod sosną, na 
gołej ziemi leżała pani w puchowej kurtce 
i  spała głęboko jak suseł. Obudziłem ją. 
Wystraszyła się. Gdy zrozumiała, że mamy 
dobre intencje zaczęła się tłumaczyć. 
Okazało się, że do Polski przybyła dwa 
dni wcześniej. Dołączyła do znajomych 
Ukraińców mieszkających u nas. Podjęła 
od razu pracę na nocna zmianę, ale nie 
porozumiała się w  sprawie kluczy do 
mieszkania. Po „nocce” odbiła się od drzwi 
i  zmęczona zasnęła w  pobliskim lasku. 
Chłopiec, który mieszka najbliżej szybko 
przyniósł kubek z herbatą i kanapki. Pani 
popłakała się powtarzając, że „uratowały 
ją dzieci”. Jedna z mieszkanek pobliskiego 
osiedla przyjęła Ukrainkę pod swój dach 
do czasu, gdy po pracy wrócili współloka-
torzy kobiety. 

Pani Beata przechodziła wieczorem przez 
jedna z ulic niedaleko centrum Kórnika. 
Zauważyła płaczącą kobietę. „Przemoc 
w  rodzinie” – pomyślała. Zebrała się na 
odwagę i zapytała co się stało. „Niczowo” 
odparła Ukrainka i  zniknęła w  drzwiach 
kamienicy. Następnego dnia o podobnej 
porze, w  tym samym miejscu, ta sama 
Ukrainka tuliła na rękach płaczącego kilku-
latka. Ze łzami w oczach śpiewała synowi 
ulubioną piosenkę. Pani Beata znów od-
ważnie podeszła. Zapytała, czy może jakoś 
pomóc. Weszła razem z nową znajomą do 
niewielkiego pokoju, w którym mieszkały 
też inne osoby. Jej nowa znajoma przy-
znała, że odchodzi od zmysłów, gdy myśli 
o mężu, który walczy w obronie ojczyzny. 
Jak tu nie płakać, gdy czasami przez kil-
kanaście godzin się nie odzywa. Syn nie 
mówi wiele. Jeśli już, to o  zwierzętach, 
które zostawił w  domu. I  rysuje czarne 
drzewa... Pani Beata zadzwoniła do mnie 
w sprawie psychologa, który mógłby zająć 
się dzieckiem. Zaprosiłem ją w sobotę do 
Domu Integracji. Podczas lekcji polskie-
go, gdy mamy uczą się języka, dzieci pod 
opieką niezastąpionych wolontariuszek 
bawię się. Chłopczyk znalazł się wśród 
rówieśników i po chwili zaczął lepić zwie-
rzaki z plasteliny. 

Wojna obok nas

Pani Beata po trzech dniach znajomości 
po raz pierwszy zobaczyła uśmiech na 
twarzy tego dziecka. 

To tylko fragmenty naszej nowej rzeczywi-
stości. Takich obrazów widzimy obok siebie 
(jeśli tylko chcemy zauważyć) wiele więcej. 

Dlaczego o  tym wszystkim piszę? By po-
kazać, ile dramatycznych historii dzieje 
się dziś w  naszym dalekim i  bliskim są-
siedztwie. By opowiedzieć o  wielkiej fali 
solidarności i  pomocy jaką okazujemy  
potrzebującym bliźnim, ofiarom wojny. 
Także, by przekonać, że ta fala musi trwać 
jeszcze długo, bo uchodźców jest u  nas 
coraz więcej i nie wiadomo kiedy, i do czego 
będą mogli powrócić. 

Nie każdy z  nas może pod swój dach 
przyjąć uchodźcę. Nieliczni mogą jechać 
na granicę z darami i transportować ludzi. 
Nie każdy podoła organizacji zbiórki. To 
zrozumiałe. Ale każdy, tak jak pani Beata, 
może zareagować,  podejsć do płączącej, 
zagubionej osoby, zapytać jak może po-
móc. Bo każdy z nas może jakoś pomóc. 

PS.
Zdarzają się też sytuacje, gdy ktoś kogoś 
oszuka, gdy ktoś wymaga zbyt dużo, gdy 
nie potrafimy się dogadać lub mijamy się 
w oczekiwaniach. Ale to są wydarzenia nie-
liczne, pojedyncze wśród historii milionów 
uchodźców i pomagających. 

UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI MAGA-
ZYNU POMOCY HUMANITARNEJ DLA 
OBYWATELI UKRAINY

 
ŻYWNOSĆ I PRODUKTY (jedzenie, pamper-
sy, kosmetyki, artykuły higieniczne) Odwiedź 
nasz punkt w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej przy Placu Powstańców Wielkopol-
skich 13 w Kórniku - czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 12:00 - 14:00.

UBRANIA Punkt pomocy – ul. Poznańska 
34a – parter Ośrodka Zdrowia w Kórniku. 
Wtorki godz. 14:00 – 16:00, czwartki godz.  
14:00 – 16:00.

W przypadku pytań zadzwoń po numer 
tel. 790262404

 Chcesz zostać wolontariuszem i pomóc 
nam? Zadzwoń po numer tel. 790262404.

 Prowadzimy również ZBIÓRKĘ w Domu 
Integracji Międzypokoleniowej przy Placu 

Powstańców Wielkopolskich 13 w Kórniku 
- czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
12:00 - 14:00.

 Co można nam przynieść?

Odzież i okrycie:
Koce zwykłe i termiczne,
Śpiwory, kołdry, pościele,
Materace,
Ubrania (nowe lub używane w dobrym 
stanie).

Środki higieny i czystości:
 Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło,
 Szampony,
 Dezodoranty,
 Pasta do zębów,
 Szczoteczki do zębów,
 Grzebienie,
 Bielizna damska, męska, dziecięca,
 Podpaski,
 Pampersy,
 Pieluchy dla dorosłych,
 Papier toaletowy i ręczniki papierowe,

 Ręczniki (w tym z mikrofibry),
 Worki na śmieci,
 Środki dezynfekujące/alkohol do dezyn-

fekcji,
 Maski filtrujące lub jednorazowe.

Żywność:
 produkty z długim terminem przydatnosci 

do spożycia,
 batony (w tym energetyczne),
 bakalie, orzechy,
 konserwy,
 makarony, płatki zbożowe.

Inne:

 Zapałki,
 Baterie, powerbanki,
 Oświetlenie, w tym latarki,
 Świece,
 Zestawy pierwszej pomocy,

   Podstawowe środki medyczne (witaminy, 
środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
leki na kaszel i przeziębienie).

Uwaga - zbiórka pomocy dla uchodźców

Uwaga!

Nowa strona z ogłoszeniami dotyczącymi pomocy uchodźcom

tablicakornik.pl
Zaoferuj pomoc (kwaterunek, pracę, przedmiot, usługę)

Wskaż czego potrzebujesz.

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”

◊  ŁG



Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną 
linię telefoniczną w języku ukraińskim 
i polskim w sprawie świadczeń rodzin-
nych dla obywateli Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. 

w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia ZUS

Infolinia jest dostępna w dni robocze 
- od poniedziałku do piątku - w godzi-
nach od 8:00 do 18:00 pod numerem 
22 444 02 55. Pytania dotyczące 
świadczeń rodzinnych dla obywateli 
Ukrainy można też przesyłać mailem 

na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii
 udzielą informacji:

o  rodzajach świadczeń rodzinnych 
przyznawanych i wypłacanych 

przez ZUS,
jak wypełnić i wysłać wniosek,

jak zarejestrować profil na Portalu 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати для 
громадян України

номер телефону 22 444 02 55

Інфолінія доступна у робочі дні 
- з понеділка по п’ятницю 

- з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат 
для громадян України також можна 
надсилати на електронну адресу 

UA@zus.pl
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
dofinansował zakup 20 nowych, w pełni wy-
posażonych karetek pogotowia ratunkowe-
go. Jeden z wozów trafił do nowego punktu 
stacjonowania pogotowia w Kórniku.

Wszystkie zakupione ambulanse zostały 
wyposażone zgodnie ze specyfikacją 
i standardami ujednolicenia sprzętu m.in. 
w nosze główne, defibrylator, przenośny 
ssak elektryczny oraz mechaniczny, respi-
rator transportowy, urządzenie do kom-
presji klatki piersiowej, pompę strzykawka, 
kapnometr, termometr przenośny, krzesło 
kardiologiczne, kamizelkę ortopedyczną, 
nosze podbierakowe, materac próżniowy, 
plecak medyczny, system do monitorowa-
nia i oczyszczania powietrza Aura Air.
Przypomnijmy, że nowy punkt stacjonowa-
nia karetki pogotowia znajduje się w straż-

nicy OSP w Kórniku. Niedawno wyremon-
towano pomieszczenia i dostosowano je do 
potrzeb stacjonowania zespołu ratownictwa 
medycznego. Zadanie obejmowało m.in. 
rozbiórki i demontaże w obrębie istniejące-
go lokalu, uzupełnienie ubytków w ścianach, 
murowanie nowych ścianek działowych, 
wymianę posadzek na wykładzinę pcv oraz 
płytki gresowe, częściową wymianę okien 
i drzwi, tynkowanie i malowanie pomiesz-
czeń. W lokalu wykonano również nowe in-
stalacje elektryczne oraz wodno – kanaliza-
cyjne. W lokalu znajdują się pomieszczenia 
dla pracowników Ratownictwa Medycznego 
tj. magazyn leków, pokój wypoczynku, szat-
nia, aneks kuchenny, łazienka i brudownik. 
Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-
-Sztukatorski Sp. z o.o. ze Starego Lubosza. 
Całkowity koszt inwestycji to 344 434,98 zł.
22 marca nową karetkę przekazał ratow-

nikom z Kórnika, w obecności wiceburmi-
strza Sebastiana Wlazłyego, komendanta 
miejsko-gminnego OSP Andrzeja Szyca 
i koordynatora miejsca wyczekiwania ZRM 
Marka Templewicza, dyrektor Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Poznaniu Marcin Zieliński.

Uwaga!
Punkt stacjonowania nie jest miejscem, 
do którego można przychodzić po poradę 
czy pomoc medyczną. Zespół ratunkowy 
otrzymuje wezwania z centrali pogotowia. 
Aby skorzystać z pomocy pogotowia ra-
tunkowego, trzeba zadzwonić pod numer 
112 lub 999.

Nowa karetka w nowym punkcie stacjonowania

◊  ŁG



Z całego serca podziękowanie dla ks. proboszcza, 
 firmy pogrzebowej Moniki Orlewicz, organisty, trębacza,  
rodziny, sąsiadów, przyjaciół za współczucie  
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

 
śp. Haliny Gąski

Mąż z synami i rodziną 

22 marca odszedł do Wieczności

Anglik, od 28 lat mieszkający w Borówcu, profesor medycyny, 
pisarz, fundator witraży w borówieckiej świątyni.
Rodzinie zmarłego wyrazy szczerego współczucia przesyła

śp.Geoff Shawn

Tomasz Grześkowiak  
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Tradycyjnie król kurkowy Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego im. ks. Szcze-
pana Janasika (KBBK) organizuje Paniom 
związanym z KBBK „Święto Kobiet”. Tradycji 
stało się zadość, Zbigniew Tomaszewski 
– król kurkowy 2021/2022 zaprosił Panie 
na Koncertowy Dzień Kobiet. Imprezie 
patronował burmistrz Śremu – Adama 
Lewandowskiego.
Rolę gospodarza pełnił właściciel zajazdu 
Roman Wiśniewski.  On z burmistrzem 
Śremu powitali przybyłe Panie, obaj złożyli 
im  życzenia, szczególnie dzisiaj aktualne 
- w czasie pandemii i w czasie strasznych 
wydarzeń na Ukrainie. Wśród zaproszo-
nych Pań przez króla kurkowego Zbigniewa 
Tomaszewskiego znalazło się kilkanaście 
Ukrainek, którym gościny udzielili bracia 

kurkowi.
Koncert poprowadził Sławomir Weihs. Wy-
stępowali znani artyści:
Ksenia Shaushayshvili – sopran, Sławomir 
Olgierd Kramm – baryton, Andrij Melnyk 
– akordeon oraz Jarosław Wisniewski – 
saksofon.
Pomimo panującej pandemii, na balowej 
Sali „Gajówki” w koncercie uczestniczyło 
około 300 Pań. Każdą z nich ugoszczono 
deserem – lodami z gorącą szarlotką, lamp-
ką wytwornego wina, kawą lub herbatą. 
Wszystkie Panie otrzymały kwiaty, ale naj-
cenniejszym prezentem był trzy godzinny 
koncert muzyki, która na długo zostanie 
w pamięci.

                                                         

Jesteśmy świadkami bezprecedensowych 
działań napaści zbrojnej na wolne i  nie-
podległe Państwo Ukraińskie. Bracia Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego tak 
jak i całe  Zjednoczenie Kurkowych Bractw 
Strzeleckich Rzeczpospolitej Polski, włączają 
się do niesienia pomocy na rzecz Ukrainy.
Dnia 14 marca do Kórnika przybył wyjątko-
wo bogato wyposażony transport darów 
z Dormagen w Niemczech, który po prze-
pakowaniu na transport ukraiński zostanie 
przekazany Strzelcom Ukraińskim z Łucka 
oraz miastu Humań partnerskiemu miastu 
Kórnika. Głównym organizatorem zbiórki 
pomocowej w Dormegen dla Ukrainy jest 
Peter-Olaf Hoffmann - sekretarz generalny 
EGS (Europejskiej Federacji Historycznych 

Bractw Kurkowych). Głównym niemieckim 
sponsorem jest Klub Sportowy Bayern – Le-
verkusen. Niemcy przekazują miedzy innymi 
środki medyczne, agregaty prądotwórcze, 
koce i  inne. Braci kurkowi współpracują 
z OSP w Kórniku, która spełnia rolę bazy 
przeładunkowej.
Bracia kurkowi Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego zaangażowali się w przyjęcie 
kilkunastu ukraińskich kobiet, zapewnieniu 

im mieszkań i udzieleniu pomocy w znale-
zieniu zajęcia lub pracy. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że czekają nas trudne czasy, 
bo skala przybyłych z Ukrainy uciekających 
przed grozą wojny jest ogromna.
Liczymy, że z podjętych  zobowiązań Kór-
nicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe w pełni 
się wywiąże.
 
  

Bracka pomoc
dla Ukrainy

◊  Krawiarz Kazimierz

Koncertowy Dzień Kobiet 

◊  Kazimierz Krawiarz

Wszystkie Panie – uczestniczki zajęć w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy „Go-
ścinni” we wtorek, 8 marca świętowały 
w przyjemnej i radosnej atmosferze Dzień 
Kobiet. Uroczystość została umilona wspól-
nymi zabawami i śpiewaniem piosenek. Nie 
zabrakło mocy szczerych życzeń. Panowie 
rzecz jasna wykonali dla Pań piękne upo-
minki – ażurowe serduszka z drewna, które 
przyozdobili mieniącymi się cekinami oraz 
cyrkoniami.
Niezwykle miłym załącznikiem do każdego 
upominku był dyplom dla super dziewczy-
ny z wesołym rymowanym wierszykiem.
Ten wspaniały, niezapomniany Dzień 
Kobiet został upamiętniony wspólną fo-
tografią. Panie złożyły Panom serdeczne 
podziękowania za ten mile spędzony czas 
i pamięć o ich święcie.

Co roku prawie 7 tysięcy aktywnych za-
wodowo Wielkopolan słyszy diagnozę: 
nowotwór złośliwy. Leczenie nie kończy 
się wraz z podaniem ostatniej dawki 
leków. Powrót do życia sprzed choroby 
wymaga specjalistycznego wsparcia. 
Pomaga w tym, prowadzona w pięciu 
miastach Wielkopolski bezpłatna, do-
stosowana do indywidualnych potrzeb 
rehabilitacja obejmująca fizjoterapię, 
pomoc psychologiczną i dietetycz-

ną. Wystarczy zadzwonić pod numer  
601 061 848. Nie jest wymagane żadne 
skierowanie.  

Z kompleksowej, nowoczesnej rehabili-
tacji może skorzystać każdy, kto zacho-
rował na raka, mieszka, studiuje lub pra-
cuje w Wielkopolsce i jest w wieku 18-64 
lata. Program jest całkowicie bezpłatny, 
zapewnia fizjoterapię, pomoc psycholo-
ga i dietetyka. Zajęcia są indywidualnie 
dostosowane do potrzeb każdej osoby.  
O kwalifikacji do programu decyduje 
lekarz onkolog z Ośrodka Profilaktyki i 
Epidemiologii Nowotworów. 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii No-
wotworów w Poznaniu realizuje projekt 
pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów 

onkologicznych w wieku 18-64 lata, z 
terenu Wielkopolski, realizowana przez 
OPEN S.A. w latach 2021-2023”. Auto-
rem programu zdrowotnego jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego. Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej i będzie 
realizowany do końca czerwca 2023 r.

Rehabil itacja onkologiczna prowa-
dzona jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, 
Koninie i Lesznie. Zgłoszenia do pro-
gramu przyjmowane są telefonicznie:  
+ 4 8  6 0 1  0 6 1  8 4 8 ,  l u b  m a i l o w o  
rehabilitacja@open.poznan.pl 

Rak
i co dalej?

Dzień Kobiet
u „Gościnnych“

◊  Robert Wrzesiński
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Kiedyś graffiti kojarzyło się przede wszyst-
kim z nieestetycznymi bazgrołami. Później 
rozwinęła się sztuka ulicy, a twórcy zamiast 
farb w sprayu zaczęli chwytać za pędzle. 
Z  czasem mazanie po ścianie stało się 
modne i  trafiło na salony. Wśród podpo-
znańskich miejscowości powstało ostatnio 
sporo nowych murali, które stały się istot-
nym elementem krajobrazu.
Z uwagi na duże rozmiary i lokalizację w czę-
sto odwiedzanych punktach miast murale 
przypominają nieco billboardy. Różnica tkwi 
w estetyce, a przede wszystkim w przekazie. 
Murale zaskakują, przypominają o ważnych 
wydarzeniach, zachęcają do działania albo 
po prostu upiększają przestrzeń.
Kolorowy świat

Targowisko miejskie w Mosinie od niedawna 
nabrało kolorów! Najpierw w efekcie współ-
pracy Mosińskiego Ośrodka Kultury i grupy 
JadłodzielniaMosina powstał ECO_MUR_
ALL, w którego powstaniu maczało pędzel 
kilkuset mieszkańców miasta. Malowidło 
prezentuje sceny związane z naturą, ruchem 
zero waste i zdrowym trybem życia. Nieco 
później pojawił się mural Kupuj eleganc-
ko, promujący produkty lokalne. Ozdobą 
centrum Lubonia stał się Dzień w Luboniu 
– prezentacja przemijania w formie obrazów 
ujętych w filmowe klatki. W tle pojawiają się 
sylwetki charakterystycznych budynków. 
W  Suchym Lesie niezwykłą kompozycję 
malarską można podziwiać na 400 m2 ścian 
zewnętrznych prywatnego domu BEAty 
Pflanz. Projekt Mieszkam w swoim obrazie  
rozpoczął się w 2009 roku, a obecnie ar-
tystka tworzy już czwartą odsłonę swojego 
imponującego dzieła.

Zielono mi!
Zadaniem murali jest upiększanie zurba-
nizowanej przestrzeni. Często pojawiają 

się na nich motywy związane z  naturą, 
stąd też piękne drzewa, które „wyrosły” 
na ścianach domu w  Zalasewie i   przy-
chodni w  Swarzędzu. Przy Obornickich 
Łazienkach powstało malowidło przed-
stawiające zwierzęta w  leśnej scenerii. 
Obok namalowano pociąg ciągnięty przez 
parowóz, jaki kursował po pobliskim mo-
ście. Leśne akcenty pojawiają się również 
na ścianie bloku na Osiedlu – nomen 
omen – Leśnym w Koziegłowach. Mural 
prezentuje sójkę i inne ptaki, jakie można 
obserwować w pobliskiej Puszczy Zielon-
ce. Inna skrzydlata piękność – bajecznie 
kolorowa żołna przelatująca nad ogro-
dem pełnym kwiatów – dzięki uczniom 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w  Luboniu 

ozdobiła ścianę tej placówki. 

Kolorowe szkoły
Szkolne mury wydają się idealnym miej-
scem na prezentację murali. W Puszczy-
kowie uczniowie szkoły podstawowej 
mogą oglądać na ścianie wiersz Krystyny 
Miłobędzkiej – poetki i mieszkanki miasta. 
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Luboniu 
nauczyciele stworzyli mural, który służy 
im za… pomoc naukową podczas lekcji 
pod chmurką. W  Skórzewie kopię nie-
istniejącego muralu przedstawiającego 
patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Skórzewie prezen-
towana jest w szkolnym holu. Wizerunek 
patronki szkoły umieszczono też na 
fasadzie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 
Marii Konopnickiej w Śremie. Najbardziej 
kolorowa jest bez wątpienia Szkoła Pod-
stawowa im. Kawalerów Uśmiechu w Śre-
mie, gdzie na ścianach możemy zobaczyć 
Małego Księcia, baśniowe postaci i nuty 
pewnej znanej piosenki.

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu 
wspólnie z Poznańską Lokalną Organi-
zacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do mikroturystyki – samo-
dzielnego zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorzą-
dowych 12 gmin członkowskich PLOT, 
w  Naszym Głosie Poznańskim oraz 
w Prasowej Powiatowej 17.

Mazanie po ścianie
Na sportowo
Popularnym wątkiem eksponowanym na 
ścianach są zmagania sportowe. Przegląd 
najróżniejszych dyscyplin prezentuje malo-
widło na ścianie Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Swarzędzu. Pamiątką po Mistrzostwach 
Świata w Kręglarstwie Klasycznym, które 
w 2021 roku odbyły się w Tarnowie Pod-
górnym, jest efektowny mural na ścianie 
tamtejszego urzędu gminy. W  ramach 
akcji Stowarzyszenia CREO, promującej 
aktywność osób z niepełnosprawnościami, 
wizerunki sportowców na wózkach zdobią 
ściany w Czerwonaku i Obornikach, a w Śre-
mie namalowano postać niepełnosprawnej 
mamy z dzieckiem na rękach.

Powstanie na ścianie
W  ostatnich latach murale stały się po-
pularną formą upamiętnienia powstania 
wielkopolskiego. Wizerunki ważnych po-
staci, historyczne wydarzenia i powstańcze 
symbole pojawiły się w Białężynie, Bninie, 
Czerwonaku, Koziegłowach, Lusowie, 
Obornikach, Pobiedziskach, Puszczykowie, 
Rogalinku i Swarzędzu. W Śremie ściany 
bloków upiększyły aż trzy imponujące ob-
razy. Niekiedy, jak w Biedrusku, Buku czy 

Kostrzynie, powstańczym symbolom towa-
rzyszą wizerunki miejscowych zabytków. 
Charakterystyczne elementy panoramy 
miasta zawiera też mural w Swarzędzu oraz 
praca, która powstała w Luboniu z okazji 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Mural na Szkole Podstawowej nr 4 
w Luboniu (Fot. Archiwum szkoły)

Mural powstańczy w Rogalinku (fot. Archi-
wum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Fragment lubońskiego muralu
 przy ul. Kołłątaja. Fot. Archiwum UMLMural z drzewem w Swarzędzu

 (fot. Izabela Paprzycka)

Powstańczy mural w Koziegłowach 
(fot. Marcin Deckert)

W dniu 14 marca 2022r. w Środzie Wlkp. 
na zaproszenie tamtejszej Miejskiej Rady 
Seniorów, odbyło się spotkanie z delegacą 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik.
W spotkaniu udział wzięli: Marek Kaczmarek 
- przewodniczący Rady Seniorów,  Barbara 
Fluder - sekretarz Rady Seniorów, Tadeusz 
Markocki -  członek Rady Seniorów oraz 
Joanna Grzegorowska - koordynator Rady 
Seniorów z ramienia UMiG. 

Celem spotkania było zapoznanie się 
z działalnością i doświadczeniami średzkiej 
Miejskiej Rady Seniorów. Przedstawiono 
nam wiele form działalności, które będzie 
można wykorzystać na naszym „podwórku”. 
Jedną z takich inicjatyw jest „pudełko życia” .
Spotkanie spełniło nasze oczekiwania i by-
liśmy bardzo z niego usatysfakcjonowani.
Wiele pomysłów i inicjatyw zechcemy wdro-
żyć na terenie naszej gminy, choć i my mamy 

już też nasze własne pomysły dla seniorów 
i… nie tylko.
Na zakończenie zdeklarowaliśmy, że taki 
rodzaj spotkań będzie kontynuowany 
z pożytkiem dla społeczności senioralnej 
i nie tylko.
 

W sobotę 12 marca 2022 r. sołtysi z całej 
wielkopolski udali się na szóstą pielgrzymkę 
do Narodowego Sanktuarium Świętego 
Józefa w  Kaliszu. Mszę świętą odprawił 
i homilię wygłosił biskup kaliski Damian Bryl 
w towarzystwie sztandaru Wielkopolskiego 
oraz sąsiednich powiatów. Podczas nabo-
żeństwa biskup powierzył w opiece wszyst-
kich uczestników pielgrzymki Świętemu Jó-
zefowi. W uroczystości tej uczestniczył Wice-

marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski, Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 
Jarosław Maciejewski, Krajowy Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Nie-
wiadomski, Wicestarosta  Kaliski Zbigniew 
Słodowy, Europoseł Andrzej Grzyb oraz 
Burmistrzowie i Wójtowie z Wielkopolski.                                                                                                                                  
                              

Współpraca Rad Seniorów

◊   Marek Kaczmarek
Przewodniczący Rady Seniorów
Miasta i Gminy Kórnik

Pielgrzymka do św. Józefa

◊  BJ

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

            

pracownika Przedszkola  
w Szczodrzykowie.
Rodzinie zmarłego składamy  
szczere współczucie

 śp. Józefa 
Heigenbartha

Dyrektor Magdalena Jankowiak 
oraz pracownicy Przedszkola 
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.  

Rządowe
informacje 

dla obywateli Ukrainy - 
Інформація 

для громадян України

Infolinia

 +48 47 721 75 75.



◊  Ewelina A. Klupczyńska
Instytut Dendrologii PAN

4-go marca Liski i Sówki z Oddziału Przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej w Radze-
wie odwiedzili druhowie z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Radzewie. Ale ale… musicie 
wiedzieć, co działo się przed tym wielkim 
dniem. Mianowicie aż trzy razy, podczas 
spacerów ulicami naszej wsi, dzieci oglądały 
strażnicę z zewnątrz. Następnie nauczyciele 
musieli od-
powiedzieć 
na milion 
pytań na 
temat pra-
cy strażaka, 
przygoto-
wać wspól-
nie z dzieć-
mi podzię-
k o w a n i a 
dla naszych 
gości, do-
wiedzieć się 
jak wygląda 
najnowszy 
model gaśnicy, by na koniec, oczywiście pod 
czujnym okiem, a może raczej uchem dzieci, 
potwierdzić telefonicznie wizytę strażaków. 
Nauczyciele mieli pomysł, by tego dnia 
wszyscy przyszli ubrani na czerwono, a dzie-
ci wpadły na pomysł, by przebrać się za… 
strażaków. Wreszcie nadszedł piątek. Gdy 
nasz przedszkolny zegar wybił godzinę 9.00 
strażacy weszli do sali. Nauczyciele liczyli, że 
dzieci poza powiedzeniem „Dzień dobry” 
przywitają ich okrzykami i brawami, ale 
stało się coś, co rzadko zdarza się w przed-
szkolu – dzieci zaniemówiły. Tak ogromne 
wrażenie zrobiło na nich umundurowanie 
strażaków i sprzęt, który ze sobą przywieźli. 

Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych 
przez druhów z OSP Radzewo przedszkolaki 
dowiedziały się wszystkiego na temat bez-
pieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Dzieci utrwaliły numer te-
lefonu alarmowego i ćwiczyły sposób zgła-
szania zagrożeń. Z dużym zaciekawieniem 
słuchały na czym polega praca strażaka 

i oglądały 
wyposaże-
nie dużej, 
ciężkiej tor-
by,  którą 
zabiera się 
na inter -
wencję, a 
także nosze 
i inny sprzęt 
potrzebny 
do udziela-
nia pomocy 
poszkodo-
w a n y m . 
Same także 

ćwiczyły udzielanie pomocy… Miały okazję 
przeprowadzić resuscytację krążeniowo od-
dechową na fantomie Anna. Jakby wrażeń 
było mało każdy mógł przymierzyć prawdzi-
wy strażacki kask i przekonać się, jaki jest 
ciężki. Nasi goście przygotowali dla Lisków i 
Sówek niespodziankę, a były nią odblaski – 
wóz strażacki. Na boisku szkolnym czekała 
na dzieci jeszcze jedna niespodzianka, a był 
nią…  prawdziwy wóz strażacki! Każdy mógł 
do niego wsiąść i obejrzeć wnętrze pojazdu. 
To był dzień pełen wrażeń. 

OSP Radzewo w przedszkolu

◊  Agata Kędziora 
& Magdalena Kowalewska
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Czy ptaki mogą leczyć ludzi? Okazuje się, że 
tak. Obserwacja ptaków jest zdaniem wielu 
naukowców idealną formą relaksu. Może 
prowadzić do poprawy samopoczucia, 
zachowania stanu równowagi, czy nawet 
zwiększenia chęci do życia.

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują 
poprawy nastroju i samopoczucia, ukojenia 
codziennego stresu, obniżenia napięcia 
psychicznego, a przy okazji chcieliby dowie-
dzieć się czegoś o ptakach.

 Spacer odbywa się z  doświadczonym 
przewodnikiem, Pawłem. Naukę rozpozna-
wania ptaków rozpoczął w wieku 9 lat. Jego 
zdjęcia można było oglądać na czterech 
wystawach. 

Obecnie planujemy dwa wydarzenia - 
2.04.2022 w okolicy Jeziora Kowalskiego 
(parking przy zaporze w  Jerzykowie) oraz 
9.04.2022 w Szczodrzykowie (parking przy 
Zalewie Szczodrzykowo).

Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie www.szkolaradzeniasobie.pl w za-
kładce „Zajęcia w Swarzędzu”. 

Czy ptaki 
mogą leczyć? 

◊  Paulina Krawczyk
Fundacja CISZUM

rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Miłorząb dwuklapowy lub chiński (łac. 
Ginkgo biloba), czasem mylnie nazywany 
japońskim, naturalnie występuje wyłącz-
nie w południowo-wschodniej części Chin. 
Jest to gatunek endemiczny i  reliktowy 
dla tego obszaru. Rośnie tam ponad 160 
drzew. Większość z nich liczy ok. 1000 lat, 
jednak najstarsze okazy osiągają nawet do 
3500 lat! Miłorzęby były kiedyś bardzo po-
wszechne na świecie. Żyły w Azji, Europie 
i Ameryce Północnej, ale siedem milionów 
lat temu zniknęły z Ameryki, a około trzech 
milionów lat temu z Europy. Pomimo że 
miłorząb dwuklapowy nie występuje natu-
ralnie w Japonii, to od wielu stuleci jest tam 
znany i powszechnie sadzony. W Japonii 
rosną jedne z najstarszych miłorzębów na 
świecie i to właśnie stamtąd drzewo to po 
raz pierwszy trafiło do Europy. Z wyprawy 
przywiózł je Engelbert Kaempfer (1651-
1716), niemiecki podróżnik, lekarz oraz 
autor opisów ówczesnej Persji i  Japonii. 
Zobaczył je po raz pierwszy w czasie po-
dróży do Japonii (1690-1692), podczas 
misji handlowej. Wyhodowany z  nasion 
zebranych przez Kaempfera, w roku 1730 
miłorząb został po raz pierwszy posadzo-
ny w Europie, w holenderskim Utrechcie. 
Do Polski miłorząb sprowadzono pod ko-
niec XVIII wieku. Zasadzono go w Łańcucie, 
w przypałacowym ogrodzie (jest to osob-
nik męski, jego podwójne pnie mają ponad 
600 cm obwodu). W Arboretum Kórnickim 
pierwszy okaz pojawił się w  roku 1827 
i obecnie jest jednym z najstarszych drzew 
w  Arboretum. Pierwszy kórnicki Ginkgo 
biloba rośnie przy jednym z  bocznych 
wejść do Arboretum (jest to osobnik 
żeński, o obwodzie pnia ok. 338 cm) (Fot. 
poniżej). Niewiele lat później pojawiły się 
dwa inne drzewa (obydwa to okazy mę-

skie). Obecnie na świecie istnieje ok. 200 
odmian miłorzębu dwuklapowego, a kilka 
z nich zostało wyhodowanych w Polsce. 
Miłorząb dwuklapowy to jedyny ocalały 
z prastarej ewolucyjnie grupy drzew, która 
pamięta czasy przed dinozaurami. Dlatego 
właśnie mówi się, że jest to najstarsze 
drzewo świata, a Karol Darwin określił mi-
łorząb mianem żywej skamieliny. Drzewa 
z rodzaju Ginkgo rosły we wczesnej jurze 
(jura to era dinozaurów i czasy, gdy rośli-
nożerne dinozaury żywiły się liśćmi tych 
drzew), ale najwcześniejsi przedstawiciele 
rzędu Ginkgoales, z którego wywodzi się 
miłorząb, pojawili się w permie, czyli przed 
270 milionami lat – były to czasy, kiedy 
dinozaurów nie było jeszcze na Ziemi. Cho-
ciaż nie wszystkie wcześniejsze gatunki 
(np. Ginkgo dissecta) przypominały obecny 
miłorząb, to skamieniałości liści miłorzę-
bu Ginkgo adiantoides sprzed ponad 200 
milionów lat są prawie identyczne z liśćmi 
żyjącego dziś gatunku Ginkgo biloba (Fot. 
poniżej). 
Ginkgo biloba jest uważany za jedynego 

żywego reprezentanta, posiadającego ce-
chy paproci i drzew iglastych jednocześnie. 
Pośród 1,4 mln gatunków roślin, wszystkie 
drzewa nagonasienne (Gymnospermae) 
mają blaszkę liściową wąską, przypomi-
nającą igłę, ale nie miłorząb, który ma 
spłaszczone, szerokie liście. Ciekawe jest 
również to, że miłorząb jako przedstawi-
ciel nagonasiennych ma opadające na 
zimę liście, a jest to cecha charakterystycz-
na dla okrytonasiennych (Angiospermae). 
Jesienią zielone liście miłorzębu stają 
się intensywnie żółte, co nadaje drzewu 
niezwykłego wyglądu. Nietypowe są rów-
nież zielone, kuliste nasiona miłorzębu, 
przypominające owoce drzew liściastych. 
Wachlarzowate liście miłorzębu przypo-
minają listki paproci z rodzaju Adiantum. 
W języku angielskim to właśnie od nazwy 
tej paproci (ang. maidenhair fern) wzięła 
się także nazwa miłorzębu (ang. maiden-
hair tree). Wachlarzowata budowa liści jest 
wskazówką, że miłorząb stanowi ogniwo 
pomiędzy roślinami nagonasiennymi 
a starszymi ewolucyjnie paprotnikami. 

Ginkgo biloba jest jak superbohater, po-
siadający niespotykane u  innych roślin 
właściwości. Jednak zgodnie z Kryteriami 
Czerwonej Listy Zagrożonych Gatunków 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 
(ang. International Union for Conservation 
of Nature, IUCN) oceniany jest jako gatunek 
zagrożony, pomimo iż w  ciągu swojego 
długiego okresu istnienia rozwinął impo-
nującą zdolność do tolerowania różno-
rodnych warunków stresowych (np. chłód, 
susza), zachodzących w  środowisku, 
a jego liście są szczególnie nieatrakcyjne 
dla szkodników drzew. Miłorząb posiada 
też wyjątkową umiejętność obrony przed 
chorobami, wywołanymi przez czynniki 
mikrobiologiczne. Dzięki jego silnej od-
porności na działanie wirusów, bakterii 
i  grzybów, pozyskiwane z  niego związki 
stosowane są jako naturalne pestycydy. 

Drzewo, które przeżyło dinozaury Miłorząb imponuje i zaskakuje jednocze-
śnie, głównie ze względu na posiadane 
liczne właściwości medyczne i farmaceu-
tyczne. Ginkgo biloba jest stosowany w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej od ponad 
tysiąca lat. Jego substancje bioaktywne 
mają działanie uszczelniające naczynia 
krwionośne oraz usprawniają przepływ 
krwi w  naczyniach krwionośnych, co 
przeciwdziała niedotlenieniu mózgu 
oraz obumieraniu komórek nerwowych. 
Działanie to przyczynia się do wspoma-
gania pamięci oraz poprawy koncentracji 
i sprawności intelektualnej, a także łagodzi 
zawroty i bóle głowy. Składniki miłorzębu 
zapobiegają też występowaniu poważnych 
chorób neurodegeneracyjnych, takich jak 
demencja, choroba Alzheimera czy schi-
zofrenia. Miłorząb pomocny jest również 
w  zachowaniu dobrej ostrości wzroku, 
ponieważ odpowiada za zwiększenie krą-
żenia krwi w  gałkach ocznych, co wiąże 
się z poprawą stanu widzenia u osób ze 
zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD) i z re-
tinopatią cukrzycową. Nasiona miłorzębu 
mogą wspomagać walkę z cukrzycą, ponie-
waż działanie aktywnych substancji w nich 
zawartych pomaga wyrównać poziom 
glukozy we krwi. Samo spożywanie nasion 
w  potrawach skutkuje eliminowaniem 
wolnych rodników i zmniejszaniem stanu 
zapalnego w naszym organizmie. 
Japończycy i  Chińczycy uważają nasiona 
miłorzębu za przysmak. Nazywają je gin-
nan. Nasiona mają słodki smak, podobny 
do kasztanów lub orzeszków piniowych, 
a nawet, według niektórych, smakują jak 
szwajcarski ser. Jednak nie surowe, a do-
piero prażone nasiona są jadalne. Za to 
miękkie osnówki nasion miłorzębu mają 
nieprzyjemny zapach zjełczałego masła. 
Chińczycy wyrabiają z  osnówek mydło. 
Z  powodu tego zapachu, jako drzewo 
ozdobne, sadzone w alejach i parkach na 
całym świecie, częściej wybiera się osobni-
ki męskie, gdyż nie produkują nasion i tym 
samym nie wydzielają nieprzyjemnego 
zapachu.
Ekstrakt z  miłorzębu służy również do 
produkcji kosmetyków. Kremy na bazie 
miłorzębu doskonale radzą sobie z  na-
wilżeniem i  wygładzeniem skóry pod 
oczami, likwidują cienie i obrzęki. Dzięki 
flawonoidom, które silnie pobudzają 
mikrokrążenie skóry i  stymulują rozkład 
tłuszczy, powszechnie stosuje się ekstrakt 
z  miłorzębu, by skutecznie wspomóc 
problem z cellulitem. Kremy z dodatkiem 
miłorzębu są zalecane także do cery na-
czynkowej, a ponadto stosowane są jako 
filtry przeciw promieniowaniu słonecz-
nemu, gdyż substancje aktywne zawarte 
w  ekstrakcie chronią przed szkodliwym 
działaniem promieni UV. 

Liście miłorzębu jesienną porą 
/Fot. Peter Crane

Najstarszy miłorząb dwuklapowy Ginkgo 
biloba rosnący na terenie Arboretum In-
stytutu Dendrologii PAN (przy bocznym 

wejściu) /Fot. Katarzyna Broniewska

Kopalne odciski a) Ginkgo dissecta /Fot. dzięki uprzejmości Johna Adamka, fossilmall.com; 
b) Ginkgo adiantoides /Fot. Philipp Krüger, philfossil.de

a) b)



Miesiąc luty w naszym przedszkolu obfitu-
je w wiele ciekawych wydarzeń. 
Jedną z atrakcji było między innymi świę-
towanie Tłustego Czwartku.  I cóż z tego,  
że bomba kaloryczna. Tradycja w narodzie 
rzecz święta, my- Przedszkole w Kórniku- 
dobre tradycje pielęgnujemy. Stąd Tłusty 
Czwartek bez pączków byłby jakiś niepeł-
ny.  Ale nie u nas...
Podczas zajęć dydaktycznych dzieci do-
wiedziały się o samych zwyczajach,  jakimi 
od lat żegnamy karnawał. Było również 
wiele ciekawych ,,pączkowych” zabaw 
matematycznych, między innymi kodowa-
nie,  układanie rytmów oraz ,,pączkowe” 
zawody sportowe. 
Samą wisienką na torcie był obiecany 
pączek,  który każdy przedszkolak zjadł 
z  ogromnym apetytem. Była to okazja 
do świetnej zabawy,  ale też do przypo-
mnienia i  kultywowania tradycyjnych 
zwyczajów. 
Wspaniałą okazją do zainteresowania 
dzieci i  zdobycia wiedzy o  prehistorycz-
nych stworach,  które niegdyś zamieszki-
wały naszą planetę był Dzień Dinozaura,  
który wypada 26 lutego. Był to szczególny 

dzień,  pełen radosnych wrażeń. 
Wszyscy z niepokojem obserwujemy dra-
matyczne wydarzenia na Ukrainie.  Nie 
możemy bezczynnie patrzeć na ludzkie 
cierpienie. 

Postanowiliśmy włączyć się w  zbiórkę 
organizowaną przez fundację ,,Cor Ignis” 
oraz związek Strzelecki ,, Strzelec”, którzy 
zbierają potrzebne zaopatrzenie i  wysy-
łają je do walczących na Ukrainie.  Od 28 

lutego uruchomiliśmy zbiórkę sprzętu 
medycznego tj: stazy, opatrunki, kołnierze 
ortopedyczne, szyny do usztywniania koń-
czyn, bandaże zwykłe i elastyczne, nożycz-
ki ratownicze  oraz inny tego typu sprzęt.
Zebrany sprzęt medyczny przekazaliśmy 
Fundacji ,,Cor Ignis”, która przetranspor-
tuje go na Ukrainę.
8 marca to wyjątkowy dzień w roku, wtedy 
swoje święto obchodzą wszystkie kobiety,  
zarówno te duże, jak i te małe.
W tym szczególnym dniu  wszyscy chłopcy 
w każdej grupie składali życzenia dziew-
czynkom i swoim paniom.
Nie obyło się bez cukierków,  drobnych 
upominków i  kwiatów. Choć jeszcze 
mroźno na dworze nasze pełne energii 
przedszkolaki coraz częściej korzystają 
z  zabaw i  spacerów na świeżym powie-
trzu  wypatrując oznak zbliżającej się 
wiosny. W tym celu odwiedzaliśmy nasze 
zielone ogródki oraz odwiedziliśmy nasze 
Arboretum, gdzie obserwowaliśmy piękne 
połacie żółtych ranników , białych śnieżyc 
oraz fioletowych krokusów. Przedwiośnie 
w parku choć mroźne maluje naprawdę 
piękne krajobrazy.Przedszkolaki od Misia 
Uszatka czekają na Wiosnę, która zawita 
niebawem, a wraz z nią kolejne imprezy, 
konkursy, a przede wszystkim ciepłe pro-
myki słońca, budzące w  nas optymizm 
i  wyzwalające pozytywną energię do 
działania.

Luty u Misia
Uszatka

◊   Grażyna Domagalska. 
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W odpowiedzi na potrzebę skutecznego 
nauczania języka angielskiego, dzieci z SP 
w Robakowie każdego dnia wplatają go 
do codzien-
nych czyn-
ności. W ten 
sposób ze-
rówkowicze 
są ,,otuleni 
językiem ob-
cym”, natu-
ralnie i rów-
noległe ucząc 
s ię  dwóch 
równocze -
śnie. Dzięki 
udziałowi w 
programie 
Dwujęzyczny 
Przedszko-
lak, język an-
gielski towa-
rzyszy dzieciom w codziennych sytuacjach 
podczas pobytu w szkole. Nadszedł czas, 
kiedy to  doceniona została szczególna 

aktywność ,,Odważnych Jeżyków”. Słodki 
torcik dla  uczestników, to na pewno zasłu-
żona nagroda po wielu miesiącach nauki 

języka przez 
zabawę. Ale 
otrzymana 
n a g r o d a , 
nie oznacza 
wcale zaprze-
stania naszej 
aktywności. 
To tylko mo-
tywacja do 
dalszej pracy, 
poznawania 
słownictwa, 
inscenizacji 
p i o s e n e k , 
s ł u c h a n i a 
anglojęzycz-
nych  bajek, a 
także udziału 

w kolejnych anglojęzycznych konkursach. 
Trzymajcie za nas kciuki i życzcie powodze-
nia. Good Luck!

Dwujęzyczne przedszkolaki

◊  Aleksandra Świątek

Przedszkolaki z przedszkola Kolorowy Świat 
w  Szczodrzykowie realizowały tematykę 
związaną ze stolicą Wielkopolski - Pozna-
niem. Dzieci w  każdej grupie zapoznały 
się z historią Poznania, wysłuchały legend, 
nauczyły się gwary. Podczas zajęć dydak-
tycznych przedszkolaki zaznajomiły się 
z najważniejszymi zabytkami i budynkami 
miasta, wybrały się na wirtualny spacer na 
Stary Rynek, oglądały poznańskie koziołki 
oraz podziwiały malownicze kamieniczki. 
Dzieci upiekły rogaliki, wykonały mnóstwo 
prac plastycznych różnymi technikami, brały 
udział w teatrze cieni, który opowiadał o hi-

storii rogali świętomarcińskich, wykonały 
bimbę którą ruszyły w podróż. Ciekawym 
wydarzeniem był punkt kulminacyjny, czyli 
podsumowanie naszych dwutygodniowych 
przygód w Poznaniu. Dzieci w niepowtarzal-
ny sposób zaprezentowały swoją wiedzę 
i  umiejętności.  To bardzo ważne, aby 
dzieci już od najmłodszych lat znały kulturę 
i historię związaną z najbliższą okolicą. Na 
podstawie konkursu wiedzy o  Poznaniu 
Pani dyrektor wręczyła każdemu książki 
podarowane przez Panią Anię, mamę Alicji 
z grupy Sówek. 

Poznajemy Poznań

◊  Dorota Strojna

W Szkole Podstawowej im. Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata w  Kamionkach 
odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej dla klas 0-III- zmiana 
poranna i popołudniowa. Do udziału zgło-
siło się 17 uczestników. Podczas spotkania 
uczniowie oraz grono pedagogiczne mogło 
wysłuchać między innymi takich utworów 
jak: ,,Ramię w ramię”, ,,Wodymidaj” , ,,Zanim 
pójdę” , ,,Ale jazz”.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali 
wyselekcjonowany repertuar z  różnych 
gatunków. Wykazali się ogromną odwagą, 
umiejętnościami wokalnymi oraz scenicz-
nymi. Prezentacje uczestników były oce-
niane przez jury, nauczycieli oraz uczniów.
W kategorii klas 0-III – zmiana poranna, 
pierwsze miejsce jednogłośnie zdobyła 
Gabriela Balcerek z klasy 3b , która za-
prezentowała utwór ,,Wodymidaj” Kwiat 
Jabłoni ft.Ralph Kaminski.
Drugie miejsce jury przyznało Zuzannie 
Janickiej z klasy 3b za wspaniałe wykonanie 
piosenki ,,Szampan ” Sanah.
Trzecie miejsce za utwór ,,Piraci” otrzymała 
Laura Witkowska z klasy 1b.
Wyróżnienia otrzymali: Zofia Foltyn, Emilia 
Czarnecka , Zuzanna Szała, Julia Kantarek, 
Zuzanna Grzech, Katarzyna Sulkowska 
z klasy 2b oraz Ksawery Bartyla z klasy 1f.
W kategorii klas 0-III - zmiana popołu-
dniowa, pierwsze miejsce zdobył Mateusz 
Sieczkowski z klasy 1e, który brawurowo 
zaprezentował utwór ,,Hej, sokoły”.
Drugie miejsce przyznano Michałowi Sob-
czyńskiemu z klasy 3e, który zaprezentował 
utwór ,,Szampan” Sanah.
Trzecie miejsce powędrowało do: Nadii 
Kuźniak, Mai Sobczyk i Natalii Stelmaszyk 
z klasy 1a, które zaczarowały publiczność 
piosenką ,,etc.(na disco)”.
Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Krzyśko 
z klasy 2a oraz Mikołaj Pławski z klasy 1a.

Po ogłoszeniu wyników Laureaci otrzymali 
dyplomy oraz nagrody.
Gabriela Balcerek oraz Mateusz Siecz-
kowski będą reprezentować naszą szkołą 
podczas XIX gminnego konkursu piosenki 
dziecięcej i młodzieżowej , który odbędzie 
się 19 marca 2022 r. w Kórnickim Ośrodku 
Kultury. Trzymamy Kciuki!
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się 
wspaniale! Wielkie gratulacje oraz życzymy 
dalszych sukcesów wokalnych.

Konkurs 
piosenki

◊  Organizatorzy:
Patrycja Engelbrecht
Kinga Witkowska
Dominika Poterska
Alicja Grabiasz



Informujemy, iż  w Wydziale Spraw Obywatelskich, 
Dowodach Osobistych 

i Urzędzie Stanu Cywilnego w Kórniku, 
uruchomiony został 

internetowy system rezerwacji terminów 
wizyt na stronie: 

kornik.ustaltermin.pl.

W dniu 12 marca 2022 r. miał miejsce 
finał projektu realizowanego przez KGW 
Borówiec.ONe pt.: „Wylidż TV, czyli Boró-
wiecka Telewizja Internetowa”. Projekt był 
finansowany przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności w ramach Programu 
„Równać Szanse” a jego uczestnikami była 
kilkunastoosobowa grupa młodzieży w 
wieku 13-19 lat z gminy Kórnik.
Celem projektu było stworzenie „telewizji 
internetowej” działającej na rzecz rówie-
śników, kolegów, znajomych z lokalnego 
środowiska podmiejskiej wsi. Młodzi 
uczestnicy projektu podczas wielu spotkań 
poznawali techniki filowania i obróbki ma-

teriału filmowego oraz ich publikacji w sieci. 
Poznawali tajniki pracy w telewizji i uczyli się 
od najlepszych! Warsztaty  dotyczące pracy 
dziennikarza telewizyjnego prowadzili znani 
prezenterzy Beata Oryl-Stroińska i Maciej 
Stroiński związani z Polsatem, TVN i redakcją 
sportową TVP Sport.
Działania związane z „filmowaniem” były 
jednak tylko „pretekstem” do zdobywania i 
doskonalenia swoich umiejętności społecz-
nych jak np. współdziałania, podejmowania 
decyzji, nawiązywania relacji z rówieśnikami 
i dorosłymi a także lepszego poznania lokal-
nego środowiska w którym żyją.
Nasze prace bardzo ograniczała pandemia 

COVID-19, jednak chwile zatrzymane na 
zdjęciach prezentowanych podczas wysta-
wy na finale a szczególnie samodzielnie na-
kręcone filmy uczestników projektu poka-
zały, że dużo się działo… Powstały pierwsze 
filmy, jeszcze niedoskonałe, ale pokazujące 
ważne sprawy w życiu młodych, ważne dla 
nich, czasem bardzo osobiste. Cieszymy się, 
że będą kolejne filmy, ponieważ chcemy 
kontynuować nasze „kręcenie”. 
Zapraszamy do kanału „Wylidż TV” na 
Youtubie.

◊  Małgorzata Klary-Janowska, 
Jarosław Janowski
KGW Borówiec.ONe
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części 
terenu zlokalizowanego w obrębie 

geodezyjnym Czmoń, położonego 
w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz 
uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XLVII/632/2018 z dnia 30 maja 2018 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części terenu zlokalizowanego w obrę-
bie geodezyjnym Czmoń, położonego 
w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 4 kwietnia 
2022 r. do 26 kwietnia 2022 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt  
planu dostępny będzie w okresie wyło-
żenia również na stronie www.kornik.
pl w dziale ,,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 rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 
2022 r. o godzinie 16:00 za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość 
(online), na platformie ZOOM. W dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 11 kwietnia 2022 r. na adres email: 
dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie 
maila wpisując: CZMOŃ – LIPOWA I 
BNIŃSKA. 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 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 imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 12 maja 2022 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i  w  sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE 
L 119 z  04.05.2016), zwanego dalej RODO 
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodle-
głości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Le-
wicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą 
w  celu wypełniania obowiązku 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 przechowywa-
ne 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 zakre-
su działania archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypad-
ku 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 przeprowadzenia procedury planistycznej.

W piątek, 18 marca br. w Szkole Podstawo-
wej im. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata w Kamionkach odbył się Koncert 
Charytatywny „Solidarni z Ukrainą”. 
Koncert był wyrazem potrzeby niesienia 
pomocy osobom boleśnie dotkniętym skut-
kami barbarzyńskiej napaści na sąsiadującą 
z nami Ukrainę. 
Inicjatorem koncertu była Rada Rodziców. 
Koncert poprowadziła nauczycielka języka 
angielskiego Ewa Kaleta wraz z Julią Czekan 
z Ukrainy, która niedawno dołączyła do 
grona pedagogicznego szkoły. W koncer-

cie wzięli udział uczniowie szkoły, wśród 
których, jak podkreślał dyrektor szkoły Woj-
ciech Dziuda  jest już 63 uczniów z Ukrainy. 
Koncert rozpoczął się od odśpiewania 
hymnu Ukrainy przez ukraińskich uczniów. 
Następnie na scenie zaprezentowali się 
utalentowani uczniowie szkoły, śpiewając i 
grając na różnych instrumentach. Uczniów 
do koncertu przygotowali ich nauczyciele 
muzyki Barbara Szelągiewicz i Michał Za-
tor, którzy na koniec zagrali kilka utworów, 
wzbudzając zachwyt przybyłych na koncert. 
Dla uczestników koncertu organizatorzy 

przygotowali dużo atrakcji, m.in. pyszne 
jedzenie. Dochód ze sprzedaży biletów-
-cegiełek został przekazany Fundacji SOS 
Wioski Dziecięce – Pomoc Ukrainie. O tym, 
że koncert cieszył się dużym zaintereso-
waniem może świadczyć zebrana kwota 
11 551,08 zł, która zostanie przekazana 
potrzebującym na Ukrainie. 

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 

„Solidarni z Ukrainą“ w Kamionkach

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Finał projektu „Wylidż TV” w Borówcu
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Tym razem do rywalizacji przystąpili 
uczniowie i uczennice klas pierwszych 
oraz drugich. 10 marca areną sportowych 
zmagań była hala w Kołaczkowie. Szkołę 
w Radzewie reprezentowali: Alicja Berdy-
chowska, Lena Kazyaka, Emilia Wróbel, 
Laura Martyniak, Natalia Socha oraz Maciej 
Frydek, Filip Grzempa, Sławomir Grzybek, 
Mateusz Kowalczyk, Sebastian Walczewski, 
Tomasz Zimoch, Alan Bazanowski, Maciej 
Grobelny i Antoni Nowaczyk. Pieczę nad 

nimi sprawowali trenerzy: Anna Szmydt 
i Rafał Węglarz. Pierwsze gole, pierwsze 
zwycięstwa, pierwsze okrzyki złości i rado-
ści, pierwsze medale. Tak właśnie było na 
pierwszych unihokejowych zawodach dla 
tych małych pasjonatów sportu. A wszyst-
ko to jest możliwe dzięki dofinansowaniu 
do udziału w projekcie ze strony Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik. Bardzo serdecznie 
w imieniu wszystkich dzieci dziękujemy.                

UKS Radzevia Radzewo cały czas w czołów-
ce klubów unihokejowych w Polsce. Juniorki 
młodsze w dniach 12-13 marca rywalizowa-
ły w Mrzeżynie o przepustkę do wielkiego 
finału Mistrzostw Polski. Nie zawiodły. Po 
sześciu wygranych meczach w turniejach 
eliminacyjnych dołożyły trzy kolejne zwy-
cięstwa oraz jeden remis w turnieju półfi-
nałowym. W pokonanym polu zostawiliśmy 
drużyny: ze Zbąszynia (11:1), z Kramarzyn 
(3:2) i z Gdańska (8:3). W meczu o pierwsze 
miejsce stoczyliśmy pasjonujący pojedynek 
z Trzebiatowem. Ostatecznie skończyło się 
wynikiem 6:6 i drugim miejscem. Awans 
wywalczyły: Julia Marciniak (kapitan), Zofia 
Brylewska, Weronika Oźminkowska, Mi-
lena Walkowiak, Klaudia Rumińska, Julia 
Maszner, Zuzanna Bartłomiejczak, Amelia 
Konarska, Wiktoria Dziel, Ewa Kowalczyk. 
Do turniejowej drużyny All Stars wybrane 
zostały Julia Marciniak i Weronika. W maju 

powalczymy o medale. Bardzo blisko po-
wtórzenia wyczynu młodszych koleżanek 
były juniorki starsze. Awans do najlepszej 
czwórki Mistrzostw Polski był na wyciągnię-
cie ręki. Zabrakło jednej wygranej. W dniach 
5-6 marca mierzyliśmy się w bezpośrednich 
meczach o awans z drużyną z Gdańska. W 
sobotę prowadziliśmy już 5:3 i daliśmy sobie 
wykraść zwycięstwo w ostatnich minutach 
spotkania. Porażka 5:6 bolała i chyba miała 
wpływ na postawę w niedzielnym meczu, 
w którym ulegliśmy przeciwnikom już wy-
raźnie 3:11. Najlepszymi zawodniczkami 
meczów zostały wybrane Julia Narowska 
oraz Wiktoria Przybylska. Oprócz nich grały 
także: Natalia Sznura (kapitan), Roksana 
Bazanowska, Roksana Toboła, Patrycja Ster-
mula, Milena Kaczmarek, Martyna Wawrzy-
niak, Natalia Bożek, Milena Opaska, Nadia 
Kalisz oraz kilka juniorek młodszych: Zofia 
Brylewska, Julia Marciniak, Zuzanna Banec-
ka, Julia Maszner i Weronika Oźminkowska.

Juniorki 
ponownie 
w finale MP

Szkolna Liga Unihokeja cz. 2

◊  KN

Po rocznej przerwie spowodowanej pande-
mią ponownie w Zespole Szkół w Kórniku 
odbył się Wiosenny Turniej w Siatkówce 
Kobiet. Od kilkunastu lat imprezę konty-
nuuje i organizuje nauczycielka wf. Iwona 
Rauk. Hasło imprezy to „Nie ważne czy wy-
gramy, czy przegramy, ale ważne jest to, że 
się spotykamy”. Są to zawody integracyjne, 
bowiem spotyka-
ją się na sportowo 
obecne uczennice 
Zespołu Szkół  oraz 
absolwentki - sym-
patyczki dawnego 
liceum. Atmosfe-
ra była niezwykła. 
Młodsze siatkarki 
podziwiały spraw-
ność starszych 
absolwentek a  te 
z  kolei  motywo-
wały kilkunastoletnie do gry w siatkówkę 
w każdym wieku . Tradycją turnieju jest 
to, że zespoły przyjmują nazwy związane 
z nadchodzącą wiosną. Ostatecznie turniej 
wygrały najstarsze absolwentki „BOCIANY” : 
Olga Stelmach, Jolanta Jakubowska, Mieczy-
sława Zwierz, Alicja Justkowiak wygrywając 
wszystkie mecze. Drugie miejsce wywalczyły 
także absolwentki  „SKOWRONKI”: Anna Go-

rzelanna, Ewelina Domagała, Anna Szmydt, 
Jagoda Szablewska, Agnieszka Smolińska. 
„MOTYLKI” w składzie: Klaudia Witkowska, 
Zuzanna Ławniczak, Wioletta Kubiak, Maja 
Pawlik zajęły trzecie miejsce a „WIEWIÓR-
KI”: Tosia Zakrzewska, Zuzanna Belter, 
Marianna Jankowiak, Maria Nowaczyk oraz 
IzaWasiak były czwarte. Jako absolwentka li-

ceum podziwiałam 
swoje wychowan-
ki i  jestem dumna 
z  ich umiejętności 
siatkarskich. Tak 
trzymać jak naj-
dłużej, nie podda-
wać się upływowi 
lat i  trudnościami 
dnia codziennego. 
Młodszym uczest-
niczkom życzę 
zapału i  chęci do 

uprawiani ruchu  do późnej starości. Or-
ganizatorki zapraszają za rok na kolejną 
imprezę. Dzięki niezawodnym sponsorom a  
także absolwentom dawnego liceum, wszy-
scy uczestnicy wracali z imprezy z drobnymi 
upominkami. Dziękujemy za życzliwość: 
Firmie pp. Powąsków, Promocji UM i KCSR 
w Kórniku oraz p. Zbyszkowi z targowiska 
w Kórniku. 

Barbara Bruczyńska jest mieszkanką naszej 
gminy i uczennicą klasy sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku, wychowan-
ką MUKS Kórnik, filii poznańskiego klubu 
MUKS Poznań. Obecnie reprezentuje MUKS 
Poznań U15. Jako jedyna z Kórniczanek 
rocznika 2008 została powołana do Kadry 
Wielkopolski trenera Mateusza Dwornika i 
Katarzyny Motyl i jest kapitanem tej drużyny. 
W dniach 1-6 marca w Jeleniej Górze roze-
grano Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 
w piłce koszykowej. Drużyna z Wielkopolski 
zdobyła wicemistrzostwo Polski.

◊  SK

Sukces koszykarki

Wiosenna siatkówka pań

◊  ARA

◊  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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 Poszukuję Pani do sprzątania i pra-
sowania 2 dni tygodniowo, Kórnik 
Flensa. Tel. 601 540 354
 Pielęgniarka na emeryturze zajmie 

się niemowlakiem, cały etat, 30-letni 
staż pracy na oddziale pediatrycz-
nym. Tel. 605 148 394
  Do prac na działce potrzebna do-

chodząca osoba (pielenia wycinanie 
iglaków). Tel. 503 582 788
 Szukasz pracy? My szukamy pra-

cowników! Agencja Pracy SGP Gro-
up Sp. z o.o. Zadzwoń! 533 259 592
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji.Tel. 790 560 187, e-mail 
praca@lavoro.com.pl
 Zatrudnimy operatorów do obsłu-

gi maszyn przy produkcji wyrobów 
gumowych (Robakowo). Tel. 781 
440 881
 Kosmetolog z doświadczeniem pil-

nie poszukiwany - oferujemy bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie i bazę 
klientów - zadzwoń 882 906 742
 Poszukujemy kosmetyczki do 

salonu w Kamionkach - atrakcyjne 
wynagrodzenie i bardzo dużą baza 
klientów - zadzwoń 882 906 742
 Praca dla Kosmetyczki w nowo-

czesnym salonie Kosmetyczno-fry-
zjerskim w Kamionkach - zadzwoń 
882 906 742

 Sprzedam rower miejski, damkę, 
nowy nieużywany, cena 850 zł.  
Tel. 693 008 461
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Remonty, odświeżanie mieszkań, 

ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
 Poznań Sypniewo okolice Koninka, 

Szczytnik - mieszkanie 2 pokojowe 
wyposażone na sprzedaż niedrogo. 
Tel. 505 921 833, 505 110 269

 Sprzedam matę do ćwiczeń 
100x90 cm, oddam wózek 3-funk-
cyjny, krzesełko do karmienia i cho-
dzik. Tel. 693 822 115

 Sprzedam witrynę czarną.  
Tel. 693 822 115

 Sprzedam różne elemen -
ty rynnowe po likwidacji firmy.  
Tel. 602 214 931
 Sprzedam szafę chłodniczą, 

przeszkloną, drzwi przesuwne.  
Tel. 606 313 177
 Sprzedam witrynę chłodniczą, 

przeszkloną. Tel. 606 313 177
 Sprzedam lady sprzedażowe, 

 długość 1 m. Tel. 606 313 177
 Sprzedam skanerowagę .  

Tel. 606 313 177
 S p r z e d a m  k r a j a l n i c ę .  

Tel. 606 313 177
 Posiadam ładny warsztat do wy-

najęcia, ogrzewany. Oczekuję oferty 
współpracy. Tel. 503 582 788
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 
15 kW używany z  kaloryferami.  
Tel. 503 582 788
 Kto zaprojektuje i  wyremon-

tuje piwnicę na pokój, 18 m2?  
Tel. 503 582 788
 Zamienię mieszkanie 50 m2 + 

warsztat 100 m2, działka 904 m2, 
dwa garaże, fotowoltaika, ogrzewa-
nie pelletem oraz na prąd - Świątniki 
na domek w Kórniku lub okolice. Tel. 
503 582 788
 Sprzedam działkę budowlano-

-usługową 2437 m2 uzbrojona przy 
drodze asfaltowej Radzewo-Trzykol-
ne Młyny. Tel. 698 865 187
 Sprzedam mieszkanie na osiedlu 

Staszica w Kórniku. Kawalerka 29 
m2 z balkonem i piwnica. Cena 185 
tys. zł. Tel. 732 403 906
 Sprzedam skuter Yamaha, 125 

cm3, rok prod. 2014, przebieg 18000 
km. Tel. 502 104 874
 Radzewo, domy 77 m2, 101 m2 

gotowe do odbioru już w tym roku! 
Tel. 797 300 487

 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 
Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477
 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 

z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477
 Zachęcamy Seniorów do skorzy-

stania z  bezpłatnych konsultacji 
podologicznych w  każdy ponie-
działek. Zapraszamy, SephiaMed  
Tel. 788 878 680
 Wynajmę 2-pokojowe miesz-

kanie w  Kórniku przy Staszica.  
Tel. 665 852 085
 Kupię stare szkło z PRL-u i starsze: 

wazony, świeczniki, owocarki, po-
pielnice i kury. Przyjadę, wycenię. 
Tel. 502 783 092
 Naprawa rolet zewnętrznych. 

Montaż rolet zewnętrznych, 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939
 Sprzedam stojak do transportu 

okien, wys. 1.94, dł. 2.68, szer. 1.59. 
Tel. 501 645 939
 Sprzedam pieski Shirt York, 3 mie-

sięczne, zaszczepione i odrobaczo-
ne, w dobre ręce. Tel. 791 742 359
 Wieś, zacisze, mieszkanie na wy-

sokim parterze do wynajęcia dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, 
garaż, 9 km od Kórnika i  9 km 
od Środy Wlkp., nieumeblowane 
miejsce na grilla, czynsz 500 zł + 
media, kaucja 1500 zł, brak zgody 
na trzymanie psów. Tel. 721 020 478
 Sprzedam 5-letnią kosiarkę spa-

linową z  napędem, cena 950 zł.  
Tel. 782 513 000
 Firma remontowo budowlana 

wykonuje łazienki kompleksowo, 
w tym elektryka, hydraulika, szpa-
chlowanie, malowanie, zabudowy 
i itp. Tel. 782 513 000
 Sprzedam używaną kuchenkę 

elektryczno-gazową z wężem, cena 
250 zł. Tel. 782 513 000

 Sprzedam wrotki dziewczęce, 
rozm. 36, stan bdb + ochrania-
cze na łokcie, kolana, nadgarstki.  
Tel. 696 779 221
 Sprzedam sofę 3-osobową, roz-

kładaną, w bardzo dobrym stanie. 
Tel. 696 779 221
 Sprzedam czółenka z  czarnej 

skóry, damskie rozm. 37 i  czarną 
torebkę. Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitarę akustyczną.  

Tel. 602 742 550
 Sprzedam działkę budowlaną nad 

Zalewem Wiślanym z domkami ho-
lenderskimi. Tel. 600 378 681
 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
 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
 Wycinka drzew, prace ogrodo-

we. Rozbiórka budynków dużych 
i małych, altan ogrodowych, szop, 
szklarni itp. Sprzątanie i  wywóz.  
Tel. 504 440 916
 Remonty, odświeżanie mieszkań, 

ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
 Bezpłatna analiza składu ciała 

i nauka zdrowego odżywiania w Ka-
mionkach - zadzwoń 601 160 421
 Chcesz schudnąć, ale już nie 

wierzysz w diety „cud” - zadzwoń 
powiem Ci jak to zrobić 601 160 421
 Zadbaj o siebie w nowym roku 

i bez drakońskich diet zrzuć zbędne 
kilogramy - zadzwoń 601 160 421
 Chcesz poznać swój wiek meta-

boliczny? Zadzwoń i umów się na 
bezpłatne badanie 601 160 421

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.
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