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Trwają prace przy budowie nowego skrzy-
dła Szkoły Podstawowej w  Robakowie. 
Przypomnijmy, że przedsięwzięcie jest 
współfinansowane ze środków Rządowe-
go Funduszu Inwestycji lokalnych w kwo-
cie 6.000.000,00 zł. Całkowita wartość 
inwestycji to 10.214.446,91 zł. Wykonawcą 
rozbudowy jest firma Spochacz Sp. z o.o. 
Sp. k. ze  Środy Wielkopolskiej.
W ścianę nowej budowli wmurowano „akt 

erekcyjny” - metalową tubę zawierającą 
pismo  z informacjami na temat inwestycji. 
Uroczystość wmurowania odbyła się 27 
kwietnia. Najpierw przedstawiciele samo-
rządu uczniowskiego przedstawili krótko 
historię placówki a pani dyrektor Bożena 
Czerniak podziękowała za realizowana 
rozbudowę. Proboszcz Przemysław Da-
nielczak poświęcił mury. Burmistrz Prze-
mysław Pacholski złożył ostatni podpis 

na dokumencie, obok sygnatur dyrekcji, 
wiceburmistrzów i  radnych, a  potem 
wmurował pierwszą cegłę. Po nim za kiel-
nię chwycili uczniowie oraz kolejni goście, 
wśród których byli: przewodniczący RMiG 
Adam Lewandowski wraz z radnymi Mag-
dalena Pawlaczyk i Andrzejem Surdykiem, 
sołtysi, wiceburmistrzowie, urzędnicy 
i przedstawiciele wykonawcy.

Budują nowe skrzydło
◊  red.
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Sprawozdanie 
burmistrza

kutowano na temat pomocy udzielanej 
uchodźcom z Ukrainy i rozwiązań syste-
mowych w tym zakresie. Samorządowcy 
zwrócili uwagę na uszczuplanie budżetów 
lokalnych w związku z pandemią, uchodź-
cami, wprowadzeniem nowych przepisów 
podatkowych oraz zmianami w zakresie 
subwencji oświatowej i pomocy społecz-
nej. Miasto i Gminę Kórnik reprezentowali 
burmistrz Przemysław Pacholski i  wice-
burmistrz Sebastian Wlazły.

Teren dla Borówca

22 kwietnia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał akt notarialny dotyczący 
wykupu działki o powierzchni 1,1455 ha, 
usytuowanej u zbiegu ulic Spółdzielczej 

odwiedziny 
Honorowego oBywaTela

13 kwietnia w  Domu Integracji Między-
pokoleniowej gościł Honorowy Obywatel 
Kórnika Kazimierz Bałęczny. Podczas 
spotkania z burmistrzem Przemysławem 
Pacholskim, przewodniczącym RMiG Ada-
mem Lewandowskim i wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym rozmawiano o bie-
żących sprawach miasta i gminy. 

Zespół parlamentarny

20 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz on-line obradował 
Wielkopolski Zespół Parlamentarny. Dys-

i Buczynowej w Borówcu. Teren ma zostać 
przeznaczony na cele publiczne i potrze-
by wsi Borówiec.

Zebranie w rOD mOścienica

23 kwietnia odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze ROD w  Mościenicy. 
W  obradach uczestniczył wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak. 

meDale Dla jubilatów

25 kwietnia w Zamku Kórnickim burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceprzewodni-
cząca RMiG Anna Maria Andrzejewska 
wraz z  panią kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Katarzyna Obiegałką wręczyli 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie parom, które w 2021 roku obchodziły 
złote gody. 

cd. na str. 4

◊  red.

◊  ŁG



Zakończono inwestycję przy ulicy Sto-
krotkowej w  Kamionkach Zrealizowano 
tam na długości niemal 230 metrów 
nawierzchnię asfaltową grubości 5cm, 
z częściowym zamknięciem krawężnikami 
oraz z umocnieniem poboczy kruszywem 
tłuczniowym. Wykonano odwodnienie 
w postaci kanalizacji deszczowej z ośmio-
ma wpustami. Zamontowano oznakowa-
nie. Inwestycja kosztowała 559.581,69 zł 
brutto.

Asfalt na 
Stokrotkowej

◊  Wydzia Inwestycji 
UMiG Kórnik

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”

ZBIÓRKA 

żywnosci dla uchodźców

koordynowana 

przez KTPS 

trwa w sklepie TĘCZA

 przy placu Niepodległości 

w Kórniku
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25 kwietnia w Zamku Kórnickim odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. Uhonorowano pary, 
których jubileusze 50-lecia ślubu przypadały 
w 2-021 roku lub wcześniej. 
Medale, w imieniu Prezydenta RP wręczył 
burmistrz Przemysław Pacholski w asyście 
wiceprzewodniczącej RMiG Kórnik Anny 
Marii Andrzejewskiej i kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Katarzyny Obiegałki. 
 
Medale przyznano:
- Teresie i Mieczysławowi Cackom,
- Teresie i Janowi Grześkowiakom,
- Barbarze i Andrzejowi Hajdrychom,
- Irenie i Marianowi Klakom,
- Karolinie i Romanowi Koślom,
- Benignie i Henrykowi Kujawom,
- Stefanii i Leszkowi Leśków,
- Aleksandrze i Bogdanowi Rybakom,
- Danucie i Tadeuwszowi Siwkom,
- Grażynie i Stanisławowi Szelejewskim,
- Elżbiecie i Andrzejowi Knaflewskim,
-Barbarze i Jerzemu Witczakom,
- Krystynie i Andrzejowi Karasiom,
- Urszuli i Zygmuntowi Adamskim,
- Barbarze i Edwardowi Markiewiczom,
- Ewie i Witoldowi Łysakowskim,
- Marii i Romanowi Pawlaczykom,
- Elżbiecie i Mirosławowi Mielcarzewiczom,
- Marii i Wojciechowi Pawlickim,
- Reginie i Tadeuszowi Siczkom,
- Władysławie i Henrykowi Ziętom,
- Alicji i Henrykowi Piekutom,
- Wandzie i Zdzisławowi Zimnym,
- Irenie i Henrykowi Płóciniakom,
- Łucji i Kazimierzowi Rozmiarkom,
- Longinie i Andrzejowi Rembowskim,
- Czesławie i Andrzejowi Sosnowskim,
- Alinie Stanieckiej-Wilczak i Jerzemu 
 Wilczakowi,
- Barbarze i Romanowi Jankowskim.

50 lat razem



◊  UMiG Kórnik
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NIE JESTEŚ W STANIE DOTRZEĆ 
DO URZĘDU? 
URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK 
PRZYJEDZIE DO CIEBIE!
Urząd Miasta i  Gminy Kórnik wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i przygotował akcję „Mobilny Urząd”. 

Kto może skorzystać 
z usługi Mobilnego Urzędu?
Mobilny Urząd to akcja, w ramach której 
urzędnicy przyjadą, udzielą niezbędnych 
informacji,  pomogą wypełnić dokumenty 
i zawiozą je do urzędu. Osoby zaintereso-
wane usługą Mobilnego Urzędu mogą liczyć 
na załatwienie części spraw realizowanych 
przez Urząd Miasta i Gminy w swojej miej-
scowości.
Jak skorzystać z usługi Mobilnego Urzędu?
Wystarczy zgłosić się do punktu Mobilnego 
Urzędu w godzinach jego funkcjonowania 
w danej miejscowości.
Punkt będzie funkcjonował w  poszcze-
gólnych miejscowościach we wskazanych 
godzinach:
• Biernatki, 9.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Błażejewko, 9.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
plac zabaw,
• Błażejewo, 10.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Borówiec, 10.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Czmoniec, 16.05.2022, godz. 10:00-12:00, 

przy świetlicy wiejskiej,
• Czmoń, 16.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Czołowo, 17.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Dachowa, 17.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Dębiec, 24.05.2022, godz. 10:00-12:00, przy 
świetlicy wiejskiej,
• Dziećmierowo, 23.05.2022, godz. 13:00-
15:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Gądki, 23.05.2022, godz. 10:00-12:00, plac 
zabaw,
• Kamionki, 23.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Konarskie, 30.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Koninko, 30.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
boisko - ul. Niebieska,
• Kromolice, 31.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
na posesji sołtysa,
• Mościenica, 31.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy wiacie piknikowej,
• Pierzchno, 6.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Prusinowo, 6.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Radzewo, 7.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy budynku OSP,
• Robakowo, 7.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Runowo, 13.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Skrzynki, 13.06.2022, godz. 13:00-15:00, 

na placu sołeckim,
• Szczodrzykowo, 14.06.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,
• Szczytniki, 14.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Żerniki, 20.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Bnin,  20.06.2022, godz.13:00-15:00, przy 
ratuszu – ul. Rynek 1.

W czym pomoże Mobilny Urząd?
W ramach usług Mobilnego Urzędu stara-
liśmy się uwzględnić najważniejsze zagad-
nienia, które realizowane są w urzędzie. 
Zakres spraw, jakie można załatwić w ra-
mach działania Mobilnego Urzędu:
• umówienie terminu wizyty w USC oraz 
w Wydziale Spraw Obywatelskich,
• pomoc w wypełnieniu wszelkiego rodzaju 
wniosków, 
• pomoc w  wypełnieniu „deklaracji pie-
cowej”,
• uzyskanie „Karty Seniora”.

Wszystkie prawidłowo wypełnione wnioski 
zostaną zarejestrowane i dostarczone do 
Urzędu Miasta i Gminy przez urzędników 
obsługujących punkt.

Dodatkowo na miejscu będzie można 
porozmawiać, dopytać o sprawy bieżące 
w zakresie rozwoju i funkcjonowania gminy.



1 MAJA

GRUPA REKONSTRUKTORÓW W STARYM 
KINIE. Stowarzyszenie Grupa Historyczna 
Kadr zaprasza na wspólny spacer pod 
Zamkiem w Kórniku, w alejkach pięknego 
Arboretum, na promenadzie, uliczkach 
Kórnika z mieszczankami i Powstańcami 
z 1918 roku, od godziny 11:00

1-3 MAJA

MAJÓWKA W ARBORETUM. Spacer z pra-
cownikiem ogrodu – uprawa i pielęgnacja 
magnolii oraz in. ciekawostki. Godz. 12:00 
i 14:00. Udział bezpłatny. Obowiązuje bilet/
karta wstępu do Arboretum.

11 MAJA

KONCERT PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ. Marta 
Śliwa, Wojciech Winiarski i Jakub Kaczmarek. 
Biblioteka Filia w Kórniku/Bninie (ul. Rynek 
16), godz. 18:00. Obowiązują zapisy tel. 
618 190 269 e-mail: filia.wypozyczalnia@
biblioteka.kornik.pl.

12 MAJA

SPOTKANIE Z  KLUBEM PODRÓŻNIKA 
Z KÓRNIKA – ANNA I MACIEJ BĄK: Australia 
– z plecakiem po marzenia. Biblioteka Filia 
w Kórniku/Bninie (ul. Rynek 16), godz. 18:00. 
Obowiązują zapisy tel. 618 170 021 e-mail: 
dorosli@biblioteka.kornik.pl.

14 MAJA

DNI LILAKÓW. Spacer z  pracownikiem 
ogrodu – uprawa i pielęgnacja lilaków oraz 
in. ciekawostki. Godz. 12:00 i 14:00. Udział 
bezpłatny. Obowiązuje bilet/karta wstępu 
do Arboretum. Nowe Arboretum czynne 
będzie w godzinach 10-18.
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – 
OTWARTE SPOTKANIE WYKŁADOWE. 
Problematykę pt. „Globalna zmiana klimatu. 
Czy ten problem nas dotyczy?” przedstawi 
prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński 
ID PAN. Zagadnienie: „Nasiono – początek 
nowego życia” omówi dr hab. Ewelina Rataj-
czak, prof. ID PAN. Dom Integracji Międzypo-
koleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 
10:00. Zapisy tel. 515 229 684
XI ODJAZDOWY BIBLIOTAKARZ. Dystans 
20 km, godz. 9:45, Kórnik. Zapisy: https://
b4sportonline.pl/Bractwo/

20 MAJA

OTWARCIE WYSTAWY Pracowni Tkaniny 
Artystycznej KOK „ZAPRASZAMY PO PRZE-
RWIE”. Aleksandra Grześkowiak, Alicja Ha-
lama-Zygmanowska, Agnieszka Mazurek. 
Prezentacja Mateusza Pietrowskiego „Żół-
ta czerwoność niebieskiego. O relacjach 
barw”. Godzina 17:30, KOK, Prowent 6.

21 MAJA

DNI AZALII I  RÓŻANECZNIKÓW. Spacer 
z pracownikiem ogrodu – uprawa i pielę-
gnacja różaneczników oraz in. ciekawostki. 
Godz. 12:00 i 14:00. Udział bezpłatny. Obo-
wiązuje bilet/karta wstępu do Arboretum. 
Nowe Arboretum czynne będzie w godzi-
nach 10:00-18:00.

22 MAJA

ZAMEK BEZ TAJEMNIC. Projekcja filmu 
z nocnego zwiedzania Zamku. Tajemnice 
zamkowe rozwieje Małgorzata Potocka, 
KOK, godz. 16:00. Wstęp wolny.

4 CZERWCA

FESTYN NA DZIEŃ DZIECKA. Wystąpią Iwo-
na Jurga & Krople Dżdżu oraz Arka Noego. 
Karuzela, dmuchańce, wata cukrowa. Gry 
i zabawy dla dzieci. Zbiórka nakrętek. Pl. Nie-
podległości w Kórniku, godz. 15:00-20:00.

11-12 CZERWCA

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ.  
Pl. Niepodległości w Kórniku. Wystąpi m.in.: 
Viki Gabor, Budka Suflera

◊  Opr. SK

XXVII Kórnickie Spotkania 
z Białą Damą 2022. 

Po smutku pandemii, w sąsiedztwie ofiar 
wojny w Ukrainie, w obliczu niepokoju co 
do przyszłości nie załamujmy się.
Odnajdźmy się w  dźwiękach, kolorach, 
rytmach i twórzmy wspólnie piękny świat.
Okazją do tej aktywności będą XXVII 
Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2022 
w dniach 11 i 12 czerwca br. 
W święto miasta i gminy Kórnik wystąpią 
rodzimi artyści. 

Kórnicka Orkiestra Dęta odsłoni nowe 
oblicze. ZPiTZK Władysie przedstawi 
poznański folklor miejski. Chór Żeński 
KOK zaskoczy repertuarem. Skarbnica 
talentów zauroczy wdziękiem i  gracją 
najmłodszych adeptów baletu.
Nie zabraknie także pokazów i warszta-
tów rzemiosła artystycznego.   Swoim ta-
lentem podzielą się także zespoły i grupy 
szkół naszej gminy oraz stowarzyszenia 
kulturalne.  

Tradycyjnie poznamy Kórnicką Białą 
Damę 2022, która przez najbliższy rok 
będzie nam godnie panować.

Nie będziemy uciekać od trudnej rze-
czywistości. Zamanifestujemy naszą 
solidarność z Ukrainą nie tylko poprzez 
akcję zbiórki pieniędzy, ale też poprzez 
sztukę. Stąd pomysł na  happening malar-
ski Tomka Akusza i mieszkańców gminy. 
Powstanie obraz, który zlicytujemy na za-
kończenie święta miasta i gminy Kórnik. 
Nie zabraknie też artystów krajowych 
i  zagranicznych. W  sobotę 11 czerwca 
wystąpią Budka Suflera, Formacja 
Komodo, a w niedzielę 12 czerwca Viki 
Gabor.

Dla spragnionych i  głodnych powstaną 
stoiska gastronomiczne. Nie zabraknie 
też handlujących pamiątkami i wyrobami 
artystycznymi. Serdecznie zapraszamy.

„Twórzmy 
razem 
piękny świat!”

◊  KOK
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… tak brzmiał tytuł prelekcji podróżniczej, 
która odbyła się 13 kwietnia br. w Biblio-
tece Publicznej w Kórniku - Filii w Kórniku/
Bninie, w ramach comiesięcznych spotkań 
Klubu Podróżnika z Kórnika.
W  tropikalny świat palm i  niebiańskich 
plaż zabrała nas tym razem Agnieszka 
Michalska – podróżniczka, którą kórnicza-
nie mogą pamiętać z grupy One Dream 
Team. Wówczas, w 2012 roku, Agnieszka, 
wraz z trójką mieszkańców Kórnika (Ewą, 
Kamilem, Mikołajem) wyruszyła w wypra-
wę dookoła świata, której patronem był 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, a arty-
kuły z  podróży pojawiały się na łamach 
Kórniczanina. 
Podczas gdy pozostała trójka wróciła do 
domu, po częściowej realizacji swojej 
podróży, Agnieszka została w Tajlandii na 
kolejnych kilka lat. Tam żyła, pracowała 
ucząc w szkole języka angielskiego i konty-
nuowała zwiedzanie świata. Lata spędzone 
wśród rodowitych mieszkańców Tajlandii 

wyposażyły globtroterkę w bogatą wiedzę 
o tradycjach i kulturze tego kraju.
Wiedzą tą Agnieszka Michalska podzieliła 
się z  uczestnikami spotkania w  Klubie 
Podróżnika z Kórnika, nie stroniąc od dow-
cipów i zabawnych anegdot. Dodatkowo, 
widzowie mieli możliwość skosztować 
rarytasów tamtejszej kuchni! Największym 
powodzeniem cieszyły się przysmaki 
z duriana - słynnego owocu azjatyckiego 
o  intensywnym, niezbyt przyjemnym za-
pachu. Zdziwienie wzbudzały także suche 
przekąski: prażony bób czy solone mango. 
Fotografie i barwne opowieści podróżnicz-
ki pozwoliły widzom odczuć prawdziwy 
klimat Tajlandii, poczuć jej ciepło i egzo-
tykę oraz oderwać się choć na chwilę od 
otaczającej rzeczywistości, jakże trudnej 
ostatnimi czasy. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim go-
ściom za przybycie i zapraszamy na kolej-
ne spotkanie (szczegóły na plakacie).

Wszystko co wiem o Tajlandii…

◊  KPzK



Wyniki XIX Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
Miasta i Gminy Kórnik2022

Jury w składzie: Ewa Wodzyńska, Robert Łu-
czak, Sławomir Animucki, po zapoznaniu się 
z nagraniami audio-video 29 uczestników 
XIX Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej gminy Kórnik postanowiło przyznać 
nastepujące nagrody:

I grupa (klasy 0-III)
I miejsce: Emilia Fic
II miejsce: Zoja Jarmuszkiewicz, 
Amelia Karolczak, Maria Szczepaniak
III miejsce: Gabrysia Balcerek, 
Urszula Tomalak
Wyróżnienie: Paulina Ratajczak, 
Cecylia Chałupka, Michalina Chałupka

II grupa (klasy IV-VI)
I miejsce: Natasza Kubot
II miejsce: Nadia Trojanowicz
III miejsce: Karina Żegleń

III grupa (klasy VII- ponadpodstawowe)
I miejsce: Julianna Janek
II miejsce: Filip Sznura
III miejsce: Weronika Oźminkowska, 
Marika Godlewska
Wyróżnienie: Weronika Potocka,
Zuzanna Raźniewska

Występy obejżeć mozna na kanale 
Kórnickiego Ośrodka Kultury na YouTubie
 

XIX Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodziezowej

◊  KOK

„Zagrajmy w planszówki” 
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Julianna Janek 
ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Od dawna wiadomo, że gry różnego 
typu uczą dzieci pozytywnych zasad 
współzawodnictwa z  rówieśnikami, ale 
również rozwijają inteligencję, fantazję, 
umiejętność współpracy. Gry to wspaniała 
okazja do rodzinnych potyczek, zawsze 
dobrze bawią i dają świetną alternatywę 
dla komputera.

W  dniu 23 kwietnia 2022 r. w  Borówcu 
odbyło spotkanie z  grami pod nazwą 
„Zagrajmy w planszówki”, zorganizowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Borówiec.
ONe” przy współpracy z  Akademią Gier 
„CUBE”.

W  spotkaniu brała udział duża grupa 
dzieci wraz z  rodzicami. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się gry karciane. 
Pod okiem instruktorów graliśmy m.in. 
w  „Architektów”, „Carcassonnę”, „Kong-
dominio”, „Aqua Brucnch”, „Hej to moja 
ryba”, „Timberman - drwale w lesie” i inne. 

Zapraszamy na kolejne spotkania, które 
odbędą sie w dniach 21 maja i 11 czerw-
ca, start o  godzinie 12.30 w  świetlicy 
wiejskiej w Borówcu.
Projekt był dofinansowany ze środków 
Fundacji Zakłady Kórnickie. 
     
 ◊  Małgorzata Klary- Janowska, 

Jarosław Janowski
KGW Borówiec.ONe



 Wielkanoc u „Gościnnych”

Nareszcie po dwóch latach przerwy spo-
wodowanej pandemią Covid-19 uczestnicy 
zajęć w ŚDS „Gościnni” z wielką przyjemno-
ścią zasiedli wspólnie do Śniadania Wiel-
kanocnego. Wielką niespodzianką okazała 
się wizyta Zajączka, w którego przebranie 
wcieliła się pani fizjoterapeutka Ewelina. 
Zgodnie z tradycją uczestnicy złożyli sobie 
i osobom prowadzącym zajęcia życzenia 
i rozpoczęli świętowanie. Na stole znalazły 
się tradycyjne wielkanocne potrawy: pyszny 
żurek z chrzanowym purée, biała kiełbasa, 
sałatka oraz jajka. Dzięki uprzejmości opie-

kunów skosztowali pysznego sernika oraz 
brownie, popijając pyszną kawę. 
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że znów 
wspólnie spożywali wielkanocne śniadanie 
i mieli okazję porozmawiać przy stole. 
 „Było fajnie, miło, było bardzo dobre je-
dzenie, oby już tak zostało” – mówi Paulina.
„Bardzo mnie cieszy, że siedzieliśmy razem 
tak świątecznie” – wspomina Krystian.
„Gościnni” mają nadzieję, że już zawsze 
będą mogły odbywać się takie spotkania 
i nie wróci zły okres pandemii. 

◊ Robert Wrzesiński
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„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,
 gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”

Wyrazy współczucia i szczere kondolencje
dla Pani Katarzyny Hoffmann z powodu śmierci

składają 

 Mamy

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

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych.”
Serdeczne podziękowania ks. proboszczowi Grzegorzowi Zbączy-
niakowi za sprawowanie liturgii pogrzebowej, Panu organiście, 
zakładowi pogrzebowemu Orlewicz, Panu trębaczowi, Rodzinie, 
Znajomym, Sąsiadom, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 
naszej Mamy 

Dziękujemy tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach. 
Szczególne podziękowania Paniom z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kórniku, lekarzom i pielęgniarkom. Wszystkim za okazałe 
współczucie, modlitwy, intencje mszalne i kwiaty. 
Serdeczne „Bóg Zapłać” 

śp. Aliny Błaszkowiak       z d. Kasprzak

Córka i Syn z Rodzinami 

Dużo pozytywnych informacji zostało 
przekazanych podczas Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego Członków Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z  Nie-
pełnosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”, które odbyło się we wtorek, 
15 marca w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej.W drugim terminie wzięło w nim 
udział 32 ze 165 pełnoprawnych członków. 
Zebranie otworzyła oraz przywitała gości 
Prezes Jadwiga Woźniak. Przewodniczącą 
zebrania wybrano Anettę Szarzyńską. Se-
kretarzem została Anita Wachowiak.
Zostały powołane: Komisja Uchwał i Wnio-
sków w składzie: Ewa Kubiak, Aneta Bernat 
oraz Komisja Skrutacyjna - Ewa Siejak, Julia 
Bartkowiak.
Anetta Szarzyńska odczytała protokół 
z Walnego Zebrania z 10 czerwca 2021 r., 
który został przyjęty jednogłośnie przez 
Walne Zebranie.
Prezes Jadwiga Woźniak zaprezentowała 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia za rok 2021. 
Podkreśliła, iż zgodnie z misją Stowarzy-
szenie starało się nieść pomoc w możliwie 
wszystkich dziedzinach życia osobom z nie-
pełnosprawnością intelektualną oraz ru-
chową, a także ich rodzinom i opiekunom. 
W ramach organizowania i prowadzenia 
działalności rehabilitacyjnej odbyło się 
szereg zajęć.
Dofinansowanie ze środków Gminy Kórnik 
umożliwiło realizację: - rehabilitacji rucho-
wej dla 50 osób, hipoterapię dla 10 osób.
„Klaudynka” uczestniczyła też w projekcie 
współfinansowanym ze środków PFRON 
będących w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego realizowanym 
w  terminie 23 sierpnia-30 listopadaubr. 
Obejmował on: rehabilitację ruchową dla 
60 osób, hipoterapię dla 8 osób, terapię 
logopedyczną dla 6 osób, tężnie solankowe 
dla 3 osób, -  pobyt na basenie dla 8 osób, 
rollmasaż dla 3 osób, onoterapię dla 3 
osób, terapię basenowa dla 5 osób, pomoc 
psychologiczną dla 1 osoby.
W  2021 roku rozdysponowano środki 
przekazane na rehabilitację i  turnusy re-
habilitacyjne przez firmę TFP.
Fundacja Zakłady Kórnickie przeznaczyła 
15 tys. złotych na rehabilitację, hipoterapię 
oraz logopedię podopiecznych Stowarzy-
szenia, które zostały rozdysponowane na 
przełomie rok 2021/2022 r.
Na skutek pandemii Stowarzyszenie nie 
prowadziło działalności integracyjnej w ra-
mach warsztatów.
Udzielało wsparcia materialnego przez 
dofinansowania do szczególnych potrzeb 
wnioskodawców (osób z różnymi niepełno-
sprawnościami i ich rodzin.). „Klaudynka” 

wraz z  siecią sklepów Auchan zorgani-
zowała zbiórkę artykułów papierniczych, 
które były przekazane na początku nowego 
roku szkolnego podopiecznym będącym 
uczniami. 
Także z  siecią sklepów Auchan oraz Pa-
rafią pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
przeprowadzono zbiórkę prezentów 
świątecznych.
Stowarzyszenie prowadziło biuro, w któ-
rym było udzielane wsparcie informacyjne. 
Ze względu na pandemię, biuro prowadzo-
ne było przez większość czasu w  formie 
zdalnej. Osoby pełniące wolontariacko 
dyżur w  biurze udzielały podstawowych 
informacji o  możliwości wsparcia przez 
Stowarzyszenie.
4 grudnia 2021 wraz z Parafią pw. Wszyst-
kich Świętych zorganizowało Mikołajkowe 
Spotkanie w kórnickiej kolegiacie.
Również w 2021 roku dzięki środkom fi-
nansowym z Miasta i Gminy Kórnik udało 
się dofinansować wyjazdy na turnusy 
rehabilitacyjne dla 8 osób posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności zamiesz-
kałych na terenie gminy Kórnik.
Sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na 
znaczne ograniczenie działalności wolon-
tariuszy w 2021 roku.
Zgodnie z  założeniem projektu „Siła Wo-
lontariatu” dofinansowanego ze środków 
Powiatu Poznańskiego spotkania wolonta-
riuszy były organizowane cyklicznie  (część 
spotkań online, część stacjonarnie).
3 grudnia został zorganizowany uroczysty 
Dzień Wolontariuszy z  zachowaniem na-
łożonych obostrzeń epidemiologicznych. 
Wolontariusze prowadzili kampanię pro-
mocyjną. Odbyło się Otwarte Spotkanie 
dla Wolontariuszy. O  działalności Siły 
Wolontariatu były informowane lokalne 
media, które włączały się w promowanie 
idei. Zostało zrealizowane specjalistyczne 
szkolenie dla wolontariuszy „Gry i zabawy 
integrujące”.
Wolontariusze uczestniczyli w  Jarmarku 
Świątecznym.
W następnej części zebrania skarbnik Ma-
rek Smolarkiewicz przedstawił sprawozda-
nie finansowe za rok 2021. 
W ramach dyskusji nad tym sprawozda-
niem Jerzy Lechnerowski zwrócił uwagę, że 
dochody Stowarzyszenia na poziomie 183 
tys. zł są bardzo wysokie i za to gratulował 
Zarządowi. Odnosząc się do sprawozdania 
prezes Jadwigi Woźniak, zaznaczył, iż należy 
się pozytywnie odnieść do bogatej działal-
ności „Klaudynki”. 
Anetta Szarzyńska powiedziała, że rok 2021 
był trudny ze względu na Covid-19, gdyż 
ucierpiała aktywność związana ze spotka-
niami integracyjnymi. Jednak Zarząd mimo 
trudnej sytuacji podejmował różnorodne 
działania. 
Członek Sądu Koleżeńskiego - Ewa Siejak 
zaprezentowała sprawozdanie z prac Sądu 
Koleżeńskiego w 2021 roku. 
Członek Komisji Rewizyjnej - Janusz Chmie-
lewski przedstawił Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej i  złożył wniosek o  udzielenie 

Zarządowi Absolutorium.
Przez Walne Zebranie była podjęta Uchwa-
ła nr 1/2022 w  sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i merytorycz-
nego oraz rachunku wyników za 2021. Na 
wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie 
Członków udzieliło jednogłośnie Absoluto-
rium Zarządowi za rok 2021. 
Jadwiga Woźniak przedstawiła potrzebę 
zmiany Statutu Stowarzyszenia poprzez 
dopisanie możliwości otrzymywania 
wynagrodzenia przez członków Zarządu 
za czynności wykonywane w  związku 
z pełnioną funkcją. Marek Smolarkiewicz 
przypomniał, że od dawna sugerował, by 
możliwe było zatrudnienie w „Klaudynce”  
związane z  pełnieniem funkcji. Pojawiła 
się inicjatywa stworzenia stanowiska pra-
cownika administracyjno-biurowego na 
pół etatu z wynagrodzeniem w wysokości 
połowy minimalnej krajowej.
Pani Prezes wyjaśniła potrzebę zatrudnie-
nia członka Zarządu. „Klaudynka” rozwija 
się, skupia  coraz więcej członków. Są co-
raz większe zobowiązania formalne oraz 
dokumentowe. 
Walne Zebranie jednogłośnie podjęło 
Uchwałę nr 2/2022 w  sprawie zmiany 
Statutu Stowarzyszenia oraz Uchwałę nr 
3/2022 w sprawie przyjęcia tekstu jednoli-
tego Statutu Stowarzyszenia
Po dyskusji i szeregu przeliczeń ustalono 
propozycję czasu pracy w formie połowy 
etatu, w ramach 70 % minimalnego wyna-
grodzenia.
Następnie Walne Zebranie jednogłośnie 
podjęło Uchwałę nr 4/2022 w  sprawie 
ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia 
członków Zarządu.
W części poświęconej bieżącym sprawom 
Wiktoria Andrzejczak przypomniała projekt 
„Aktywny bonus”, mający na celu zachęce-
nie członków „Klaudynki” do aktywnego 
uczestnictwa w  życiu Stowarzyszenia, 
promowanie osób najbardziej zaanga-
żowanych w  jego działalność i promocję 
wolontariatu. Mówiła też o konieczności  
oddania imiennych kart potwierdzających 
udział w Aktywnym Bonusie za rok 2021 
oraz odebrania nowych kart na rok 2022. 
Jadwiga Woźniak przedstawiła działania 
projektowe na rok 2022: „Rehabilitacja to 
siła” – projekt prowadzony dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Miasta i Gminy Kór-
nik, w ramach którego mieszkańcy gminy 
Kórnik mogą uzyskać dofinansowania do 
rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycz-
nej, terapii logopedycznej oraz hipoterapii.
„Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy” 
organizowany ze środków Miasta i Gminy 
Kórnik.
„Im wcześniej tym lepiej” projekt organizo-
wany ze środków Miasta i Gminy Kórnik. 
W jego ramach rodzice dzieci do końca 5 
roku życia, posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego z  gminy 
Kórnik mogą otrzymać dofinansowanie do 
kosztów przewozu dziecka do przedszkola.

„Moc Rehabilitacji” - organizowany ze 
środków Powiatu Poznańskiego dzięki 
niemu mieszkańcy powiatu mogą uzy-
skać dofinansowania do rehabilitacji 
ruchowej, integracji sensorycznej oraz 
terapii basenowej.
„Integracyjne gry i  zabawy w Klaudyn-
ce” - część spotkań jest prowadzona ze 
środków Miasta i Gminy Kórnik, część 
ze środków Powiatu Poznańskiego. 
W ramach tego projektu są planowane 
zajęcia integracyjne dla osób z niepełno-
sprawnościami powyżej 7 roku życia, pod 
okiem wykwalifikowanych pedagogów. 
Zajęcia są przewidywane na okres 18-29 
lipca, w ramach 4 godzin dziennie, z moż-
liwością dowozu i odwozu uczestnika. 
Jadwiga Woźniak poinformowała, że do 
wszystkich wymienionych działań są 
wymagane ankiety zgłoszeniowe, które 
należy dostarczyć osobiście w godzinach 
pracy biura lub wysłać listownie. 
Wiktoria Andrzejczak omówiła działania 
projektowe związane z wolontariatem.
Zaznaczyła, iż tegoroczne działania wo-
lontariuszy są dofinansowane są przez 
Powiat Poznański oraz Miasto i Gminę 
Kórnik.
Jadwiga Woźniak wyraziła podziękowanie 
wszystkim członkom Stowarzyszenia za 
wspólne działania służące zwiększeniu 
przychodów z tytułu 1%. Zachęciła też do 
jeszcze większego promowania tej formy 
wsparcia Stowarzyszenia.
Poinformowała także, iż członkowie, któ-
rzy nie otrzymują maili z informacjami są 
proszeni o kontakt ze stowarzyszeniem 
i wybranie sposobu komunikacji.
Pani Prezes przypomniała o  tegorocz-
nym 20-leciu „Klaudynki” - prosiła 
o  wsparcie w  przeprowadzeniu tego 
przedsięwzięcia. Zapowiedziała, iż na 
końcu sierpnia jest planowany pokaz 
talentów osób z niepełnosprawnościami. 
Natomiast uroczyste obchody planuje się 
na początek września. Wspomniała także 
o trwającej zrzutce oraz licytacjach na Fb.

Walne zebranie 
„Klaudynki“

◊ Robert Wrzesiński



◊  Hanna Fuchs
Instytut Dendrologii PAN
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Buk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, 
Rokietnica i Suchy Las. Aż sześć gmin 
powiatu poznańskiego ma na swoich 
herbach wizerunek drzew lub liści. Nic 
w tym dziwnego, skoro wiekowe drzewa 
to ważny element krajobrazu regionu – 
zarówno drzewiej, jak i dziś.

Owiane legendą
Nazwa miasta Buku wywodzi się od oka-
załego drzewa, pod którym po udanym 
polowaniu zasnął snem wiecznym książę 
Mieszko I. Z innym władcą kojarzy się dąb 
Bartek w Owińskach, zasadzony przez ry-
cerza o tym imieniu na rozkaz Władysława 
Jagiełły. Ponoć drzewo podziwiał później 

sam Napoleon, któremu zawdzięcza swe 
imię lipa niedaleko Osowej Góry. Ze sławną 
postacią związana jest też martwa sosna 
przy Alei Filozofów. Niegdyś siadywał pod 
nią sam Zygmunt Krasiński, czytając tam 
listy od ukochanej. Z Wierzenicy blisko na 
ścieżkę Kraina Modrej Przygody, do osa-
dy Odrzykożuch. Ciekawe, komu uda się 
odnaleźć łupy zbójców zakopane tam pod 
okazałym dębem? Wśród dendrologicz-
nych ciekawostek wyróżnia się rezerwat 
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Ko-
ścielnej. Tamtejsze 200-letnie modrzewie 
wyrosły ponoć z  nasion przywiezionych 
przez cystersów z Wągrowca z klasztoru na 
Świętym Krzyżu. Niezwykłym miejscem jest 
też Polana Zabytkowego Dębu niedaleko 
Kobylnicy. Tam, gdzie dziś stoi pamiątkowy 
kamień, ćwiczyli niegdyś skauci, a wcześniej 
wisiał cudowny obraz Matki Boskiej.

Rogalińska dąbrowa 
Najsłynniejsze drzewa regionu to oczywiście 
sędziwe dęby Lech, Czech i Rus. Ten ostatni, 
800-letni najstarszy okaz w Polsce został 

sklonowany i w efekcie w Rogalinie zasa-
dzono jego młodszego „brata”. Na terenie 
całego Rogalińskiego Parku Krajobrazowego 
doliczono się ponad 1400 pomnikowych 
dębów. Malownicze drzewa znalazły się 
na płótnach Michała Wywiórskiego w Ga-
lerii Obrazów w Rogalinie. Przyciągają też 
fotografów, którzy szczególnie upodobali 
sobie dąb zwany Orłem, ale fotografują też 
kapliczkę wewnątrz wielkiego, pustego pnia 
koło Rogalina. Sędziwe olbrzymy można 
oglądać na trasach nowych szlaków piel-
grzymkowych – Rogalińskich Dróg Ducha 
Świętego – oraz w ramach gry TRInO Szla-
kiem majestatycznych dębów.

Rekordziści
Założone przez Tytusa Działyńskiego Arbo-
retum Kórnickie to najstarsza i największa 
tego typu placówka w Polsce. Obiekt moż-
na zwiedzać, korzystając z aplikacji, gier 

turystycznych (quest, TRInO, Odkrywca 
Zdobywca) albo ścieżki Drzewa świata. 
W arboretum rośnie najokazalszy w Polsce 
cypryśnik błotny oraz najgrubsze buk i wiąz 
w powiecie poznańskim. Do tej listy można 
dopisać rekordowe okazy kasztanowca, 
tulipanowca i platana w parku przy Pałacu 
Jankowice, od niedawna opisane na den-
drologicznych tablicach. Listę rekordzistów 
uzupełnia cis o pięciu pniach w Murowanej 
Goślinie oraz okazały modrzew na terenie 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uza-
rzewie. Tamtejsze drzewa można poznać na 
trasie questu-gry terenowej. 

Zabytkowe aleje
Efektowną aleję w  Obornikach tworzą 
piękne okazy igliczni trójcierniowej. Ozdobą 
Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach 
jest pomnikowa aleja grabowa. Po drugiej 
stronie Warty ścieżka biegowa Łysy Młyn 
przebiega obok grupy wiekowych Dębów 
Marianowskich. Inna ścieżka, przez Dolinę 
Kończaka pozwala dotrzeć do Stobnickich 
Babek, czyli… okazałych sosen. Wśród 

◊  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.

O drzewach
sosen wyróżniają się okazy o efektownie 
powyginanych korzeniach, rosnące nad 
Wartą w Puszczykowie i nad Jeziorem Miej-
skim w Puszczy Zielonce. Na terenie tego 
kompleksu ciekawych drzew nie brakuje. 
Rowerzyści na trakcie bednarskim mijają 
aleję dorodnych kasztanowców, a w rejonie 
Tuczna rośnie las żywotników – efekt eks-
perymentu niemieckich leśników. Drzewa 
Arboretum Leśnego w Zielonce najlepiej 
poznawać na trasie nowego questu W sercu 
Puszczy. Szczególnie wyróżniają się metase-
kwoje chińskie – żywe skamieniałości. Na 
terenie gminy Śrem drzewa pomnikowe 
noszą własne imiona, jak Kartograf, Łężek 
czy Synergia. Olsze i  jesiony przy prome-
nadzie nadwarciańskiej w Śremie nazwano 
od najpopularniejszych imion w gminie. 
Najgrubszym z drzew w okolicy jest rosnący 
na Łęgach Mechlińskich Dąb Śremiak.

Drzewa w roli głównej
Typy lasów, tworzące je drzewa i owady 
żyjące w drewnie można poznać w Muzeum 
Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego. Na wystawie w Jeziorach uwagę 
zwraca pień olbrzymiego dębu. Spojrzenie 
na żywe drzewa, ale z nieco innej perspek-
tywy zapewnia Podniebna Eko-Wioska 
w DELI Parku na obrzeżach parku. Tematem 
wiodącym ekspozycji Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczej Łysy Młyn jest z kolei martwe 

drewno i  zasiedlające je organizmy – od 
najrozmaitszych owadów po grzyby. Drzewa 
w roli głównej występują też w Lesie Nowo-
żeńców i Drzew Okolicznościowych, gdzie 
można posadzić dąb, by uczcić szczególną 
okazję w zupełnie nietuzinkowy sposób.

Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn 
(fot. Piotr Basiński)

Sosny nad Wartą w Puszczykowie 
(fot. Anna Polaszczyk)

Łęgi Rogalińskie 
(fot. Piotr Łysakowski)

Metasekwoje chińskie 
w Arboretum Leśnym w Zielonce 
(fot. Paulina Jankowska)

Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach  
(Fot. Archiwum UM w Mosinie)

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Na początku XXI w. tajemnicza choroba 
zaczęła dziesiątkować gaje oliwne w Apulii 
na południu Włoch. Liście drzew powoli 
usychały, a  razem z  nimi całe rośliny 
i w końcu sady. W 2013 roku odkryto, że za 
zniszczenia odpowiada nieznana dotąd na 
kontynencie europejskim bakteria – Xylella 
fastidiosa. Wcześniej była identyfikowa-
na jedynie w  obu Amerykach 
i  na Tajwanie, gdzie wywołuje 
poważne epidemie istotnych 
z ekonomicznego punktu widze-
nia roślin, takich jak winorośle, 
drzewa cytrusowe i  kawowce. 
Xylella została zawleczona do 
Włoch prawdopodobnie razem 
z  roślinami ozdobnymi prze-
znaczonymi na handel. Od tego 
czasu, pomimo wysiłków ma-
jących na celu powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się nowego 
dla kontynentu europejskiego 
patogenu, bakteria rozprze-
strzenia się na północ w tempie 
około 20 km rocznie. Została już 
zidentyfikowana w  Portugali, 
hiszpańskiej prowincji Alicante, 
na Korsyce, w południowej Fran-
cji, a w 2018 już nawet w Belgii. 
W Ameryce bakteria Xylella fastidiosa uzna-
wana jest za czynnik wywołujący chorobę 
Pierce’a. Pod koniec XIX w. epidemia spo-
wodowała ogromne straty w kalifornijskich 
winnicach. Bakteria odpowiedzialna jest 
również za liczne chlorozy cytrusowe, które 
pojawiły się na terenie Brazylii pod koniec 
lat 80. XX w.
Bakteria jest przenoszona przez owady 
(wektory) żerujące w ksylemie, czyli w tkan-
ce przewodzącej, która rozprowadza po 
roślinie wodę i sole mineralne. Głównymi 
winowajcami są pluskwiaki, takie jak pienik 
ślinianka (na zdjęciu nr 1), bezrąbek sado-
wiec (nr 2), krasanka natrawka(nr 3), pienik 
wierzbowiec (nr 4) i pienik olchowiec (nr 5). 
Owady te pożywiając się sokami zakażonej 
rośliny pobierają razem z  nimi bakterie 
i przechodząc z drzewa na drzewo, zarażają 
kolejne osobniki. Po zainfekowaniu na-
stępnego żywiciela, bakteria rozmnaża się 
w naczyniach ksylemu tworząc tzw. biofilm, 
który powoduje niedrożność tkanki. Biofilm 
można porównać do blaszki miażdżycowej, 
która zmniejsza światło tętnicy i powoduje 
zaburzenia transportu krwi. W miarę postę-
pu choroby roślina jest pozbawiana skład-
ników odżywczych i wody, liście zaczynają 
obumierać, zahamowany zostaje proces 
fotosyntezy, a roślina ostatecznie umiera.
Do tej pory na świecie zidentyfikowano 
sześć podgatunków Xylella fastidiosa–
multiplex, pauca, fastidiosa, sandyi, morus 

oraz tashke, które infekują aż 300 różnych 
gatunków roślin należących do 68 rodzin 
i  187 rodzajów. Wśród nich są gatunki 
o istotnym dla Polski znaczeniu gospodar-
czym, m.in. winorośl, brzoskwinia, borówka 
wysoka zwana także amerykańską, śliwa 
domowa, oraz ważne dla naszych lasów 
dęby i  klony. Choroba nie omija roślin 
dekoracyjnych, choćby popularnego na 
polskich balkonach i  tarasach oleandra. 
Dziko rosnące trawy, turzyce czy lilie także 

stanowią rezerwuar dla tego patogenu. 
Nie obserwuje się jednak u nich objawów 
choroby, z  tego względu patogen łatwo 
się z  nimi rozprzestrzenia. Co ciekawe, 
według dotychczasowych badań Xylella 
nie przenosi się razem z nasionami, wyją-
tek stanowią nasiona cytrusów. Komórki 
bakterii X. fastidiosa mogą występować 
również w korzeniach roślin, co sprzyja roz-
przestrzenianiu tego organizmu podczas 
zabiegów szczepienia roślin.
Xylella może objawiać się na różne sposoby, 
w zależności od zainfekowanego gatunku 
rośliny. Mogą występować zarówno nie-
wielkie symptomy, np. oparzenia liści, jak 
i  poważne, w  tym całkowite obumarcie 
rośliny. Najczęstsze objawy zakażenia 
bakterią Xylella to chlorozy, więdnięcie, 
zasychanie i  oparzenia liści. Może także 
dochodzić do zniekształceń owoców, skra-

cania i przebarwień międzywęźli pędów, 
a  także zwijania i  przedwczesnej utraty 
liści. W wyniku postępu choroby najpierw 
zamierają pojedyncze gałęzie, a następnie 
całe rośliny. Jak widać, objawy nie są spe-
cyficzne i trudno na ich podstawie ocenić 
jaka jest przyczyna choroby.
Nie dysponujemy środkami ochrony roślin, 
które skutecznie zwalczałyby ten niebez-
pieczny patogen. Jedyne dostępne metody 
ograniczania rozprzestrzeniania się Xylella, 

to zarządzanie populacją wekto-
rów, usuwanie zainfekowanych 
roślin i zaprzestanie transportu 
roślin z regionów objętych cho-
robą. Rozprzestrzenianiu się 
patogenu zapobiega produkcja 
i sadzenie zdrowego materiału 
rozmnożeniowego. 
Do tej pory Xylella fastidiosa nie 
została w  Polsce zidentyfiko-
wana, jednak stanowi realne 
zagrożenie dla naszego kraju, 
ponieważ może infekować waż-
ne gatunki lasotwórcze, takie 
jak dęby. Intensywna, między-
narodowa wymiana materiału 
roślinnego, ocieplenie klimatu 
oraz brak skutecznych środków 
ochrony roślin sprzyjają ekspan-
sji tej bakterii. W związku z tym 

na terenie Polski i całej Unii Europejskiej 
wprowadzono obowiązek zwalczania tej 
choroby. Polega to przede wszystkich na 
usuwaniu i paleniu porażonych roślin oraz 
zwalczaniu owadów, będących wektorami.
O tym, jak wielki jest to problem dla całej 
Europy, świadczy kampania „Don’t Risk It” 
z 2018 r. prowadzona przez Departament 
Środowiska, Żywności i  Spraw Wiejskich 
(Defra) Wielkiej Brytanii. Do turystów po-
wracających do kraju z wakacji skierowano 
apel, aby nie przywozili roślin do domu 
z zagranicy, mogą one bowiem być bezob-
jawowymi nosicielami choroby. 
Kluczowe znaczenie dla skutecznego prze-
ciwdziałania wystąpieniu choroby w Polsce 
ma czujność importerów i producentów 
materiału roślinnego. Wszelkie podejrze-
nia wystąpienia choroby w kraju powinny 
być niezwłocznie zgłaszane właściwemu 
miejscowo wojewódzkiemu inspektoro-
wi ochrony roślin i  nasiennictwa. Każdy 
z nas może się przyczynić do ograniczenia 
obecności Xylella na naszym kontynencie. 
Kupujmy rośliny z  pewnych źródeł i  nie 
sprowadzajmy ich na własną rękę z  za-
granicy, gdyż może się okazać, że nieświa-
domie stworzymy sanitarne zagrożenie 
dla ważnych gatunków z gospodarczego 
i przyrodniczego punktu widzenia. Wszelkie 
wątpliwości zgłaszajmy do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Europa kontra tajemnicza bakteria

Pluskwiaki

Gaj oliwny zaatakowany bakterią Xylella



W związku z obchodami Dnia Ziemi w SP  
w Robakowie, zorganizowany został kon-
kurs na Eko zabawkę. 
Pomysłowość uczniów na wykorzystanie 
elementów wtórnego użytku nie miała 
granic.
Precyzyjnie dopracowane przez dzieci ręko-
dzieła, mogłyby zastąpić niejedną sklepową 
zabawkę.
Jednakże o  tym, że młode pokolenie dba 
o naszą planetę, przekonaliśmy się już na 
początku roku szkolnego, kiedy to uczniowie 
wraz z rodzicami, wzięli udział w porządko-
waniu okolicznego lasu. W ostatnim czasie, 
Odważne Jeżyki po raz kolejny zorganizo-

wały akcję sprzątania świata. 
Udając się na wcześniej odwiedzone przez 
siebie miejsca, sprawdzili, czy obszary przez 
nich wysprzątane, nie zostały ponownie 
zaśmiecone.
Ze względu na to, że świadomość ekologicz-
na to nie tylko wiedza, a przede wszystkim 
nasze codzienne wybory, tak ważne jest 
uświadamianie młodego pokolenia, od 
którego zależy przyszłość naszej planety.
Pamiętajmy, że to my dorośli powinniśmy 
stanowić wzór dla najmłodszych, którzy 
w przyszłości będą skarbnicą wiedzy dla 
kolejnych pokoleń.

Eko Mieszkańcy Robakowa

◊  Aleksandra Świątek

Festiwal 
Filmowy 
Franciszki’22

W imieniu wiceburmistrza Sebastiana Wla-
złego, pani sołtys Agnieszki Plucińskiej, pani 
sołtys Moniki Kijak oraz własnym bardzo 
dziękujemy za wzięcie udziału w akcji: Pla-
neta Odzysku - Drzewko za Elektroodpad.
Zebraliśmy przyniesione przez Państwa 
elektroodpady a w zamian oferowaliśmy 
drzewko lub pamiątkowy kubek. Dużą 
przyjemność i niespodziankę sprawili nam 
przebierańcy z  pomysłowymi strojami 
z recyklingu.
W Koninku akcja została połączona ze zbie-
raniem śmieci przy ul. Sikorczej.

◊  Anna Maria Andrzejewska

Drzewko za 
elektroodpad

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 do-
wiedzieć 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 wydarzenia w dwóch 
lokalizacjach - w okolicy Jeziora Kowalskiego 
(parking przy zaporze w Jerzykowie) oraz  
w Szczodrzykowie (parking przy Zalewie 
Szczodrzykowo).

Szczegółowe informacje i terminy można 
znaleźć na stronie Szkoły Radzenia Sobie 
https://www.szkolaradzeniasobie.com/
na-ptasim-szlaku. Tam również można 
dokonać zapisu na wydarzenia. 
Warto rozważyć przybycie na kilka spa-
cerów, aby obserwować zmiany w życiu 
ptaków wraz z upływem czasu.

Przedstawiamy Państwu WATKA. Watek 
to dość duży, ok. 5-letni pies  To przyjazny 
w stosunku do ludzi uparciuch o całkiem 
silnym charakterze. Chłopak chętnie chodzi 
na spacery, reaguje na przywołanie i szybko 
nawiązuje kontakt nawet z nowo poznanymi 
ludźmi. To jednak mężczyzna niezależny 
i nie znosi, kiedy się go do czegokolwiek 
zmusza! Przyszły opiekun Watka powinien 
mieć doświadczenie w opiece nad dużymi 
psami i potrafić odpowiednio pracować z 
psem w sposób pozytywny, bez używania 
siły. Tutaj przyda się gotowość na współ-
pracę z behawiorystą. Dla Watka szukamy 
domu z dorosłymi opiekunami, najlepiej 
za miastem, żeby chłopak miał możliwość 
spędzania czasu w ogrodzie. Zależy nam 
jednak, by mieszkał w domu i miał kontakt 
z ludźmi, a nie zostawał zamknięty sam w 
kojcu. Zwłaszcza, że Watek wcale nie jest 
psem stróżującym. Z uwagi na alergie, Wa-
tek wymaga podawania specjalnej karmy 
hypoalergicznej oraz częstej pielęgnacji 
uszu. Osoby zainteresowane adopcją Watka 
zapraszamy do kontaktu pod numerem 
783 552 272. Zapraszamy również do od-
wiedzania strony internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu 
na Instagramie: przystanekskalowo.

Fot. Dzika Fota

Adoptuj 
przyjaciela 

Szkoła Podstawowa w Radzewie pilnie 
poszukuję od zaraz nauczyciela, wycho-
wawcę Oddziału Przedszkolnego na umowę 
zastępstwo z możliwością przedłużenia od 
01.09.2022 r. Praca w pełnym wymiarze. 
Info pod nr tel. 618 170 310, 
sp_radzewo@op.pl

Okresowy 
zakaz wstępu

Praca 
w szkole

Nadleśnictwo Babki informuje, że w  ter-
minie od 4 maja do 31 maja 2022 roku, 
w zależności od panujących warunków po-
godowych odbędzie się agrolotniczy zabieg 
ratowniczy części drzewostanów na terenie 
gminy Kórnik oraz Mosina, ograniczający 
liczebność występowania chrabąszcza 
majowego.

W związku z tym zostanie wprowadzony 
okresowy zakaz wstępu do lasu.

Dokładny termin wykonania zabiegu oraz 
wprowadzenia zakazu wstępu do lasu wraz 
z mapą lokalizacji pola zabiegowego zostaną 
umieszczone w późniejszym terminie na 
stronie internetowej Nadleśnictwa Babki.

Spacer 
wśród ptaków
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Fundacja Zakłady Kórnickie serdecznie za-
prasza uczniów szkół ponadpodstawowych 
z Poznania i Gmin Powiatu Poznańskiego do 
udziału w konkursie pod nazwą „Festiwal 
Filmowy Franciszki 2022”, realizowanego 
w ramach Programu Drzewo Franciszka.
Celem konkursu jest możliwość zaprezen-
towania przez młodzież w  formie filmów 
aktualnych problemów i zagadnień związa-
nych z środowiskiem naturalnym w Polsce. 
Pragniemy docenić młode talenty filmowe 
oraz wzmocnić otwartość na piękno ota-
czającego nas świata przyrody w  duchu 
chrześcijańskiej wrażliwości.
Uczestnikami Konkursu mogą być ucznio-
wie ze szkół ponadpodstawowych z  Po-
znania i  Gmin Powiatu Poznańskiego, 
niezależnie od narodowości, zebrani w 1,2 
lub 3-osobowe zespoły uczniowskie.
Proponowane tematy:
• woda – podstawa wszelkiego życia i zagro-
żenia jej deficytu,
• zwierzęta – nasi mniejsi bracia,
• ochrona ekosystemów i krajobrazów,
• powietrze, którym oddychamy,
• ekologia w miastach,
• chrześcijaństwo w przyrodzie i przyroda 
w chrześcijaństwie
• odpady lub ścieki – odwieczny problem 
czy szansa?
 
Koordynatorem konkursu FFF jest Andrzej 
Stachura, Redaktor Naczelny portalu drze-
wofranciszka.pl, który pozostaje do Państwa 
dyspozycji pod adresem mailowym: 
filmy@fzk.pl.
Szczegółowe informacje dot. konkursu 
znaleźć można w Regulaminie konkursu, 
dostępnym na stronie 
www.drzewofranciszka.pl

◊  Andrzej Stachura
Fundacja Zakłady Kórnickie



Ostatnie dni przedświąteczne przebiegłby 
bardzo pracowicie, ponieważ do ulepienia 
było przeszło 3 tysiące pierogów!
Nasze Panie dwoiły się i troiły, by zdążyć na 
czas, ale udało się!
Dzięki zaangażowaniu pań z Ukrainy piel-
mienie, pierogi z serem oraz kapustą wyszły 
przepysznie. Wspólne lepienie pierogów 
było niewątpliwie okazją do wymiany do-
świadczeń, integracji oraz do zwyczajnych 
rozmów o błahostkach.
Doskonałe zaplecze do pracy zostało nam 
zapewnione dzięki uprzejmości Restauracji 
Autorskiej w Borówcu. W tym miejscu chce-
my podziękować za stworzenie przyjaznej 
atmosfery i przygotowanie doskonałego 

miejsca do pracy panu Krystianowi i Krzysz-
tofowi.
Następnie podziękowania kierujemy w stro-
nę Pani Karoliny Reszeli ze sklepu warzywne-
go w Borówcu za podarowanie składników 
na pierogi oraz za wydawanie paczek z pie-
rogami, których było sporo.
Część dochodu ze sprzedaży została prze-
znaczona na pokrycie wynagrodzenia dla 
pań z Ukrainy, natomiast reszta środków 

trafi na konto Fundacji „Pomoc Ukrainie”.
Jesteśmy przekonani, że pierogi ukraińskie 
były hitowym daniem na tegorocznych 
wielkanocnych stołach.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za 
wsparcie naszej akcji, która mamy nadzieję 
nie była jednorazowa.

Pierogi 
na święta

◊  Anna Maria Andrzejewska, 
Klaudia Młoda-Brylewska
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Dnia 20 kwietnia 2022 r. w Izbie Pamiątek 
Regionalnych otwarto wystawę Rocha Tar-
czewskiego pt. „KBBK od strony pisarza, 
aktualnie zwanego sekretarzem”. Objaśnie-
nia wymagają słowa „pisarz i  sekretarz”. 
Słowo pisarz,  dzisiaj kojarzy się twórczością 
literacką a kiedyś oznaczało to co dzisiaj 
nazywamy sekretarzowaniem, pisaniem 
pism, protokołów, prowadzeniem kronik. 
Roch Tarczewski jest osobą wielu pasji. 
Wszystko co robi, wykonuje z dużym za-
angażowaniem. Urodził się w 1948 r. Jest 
absolwentem Technikum Energetycznego 
oraz Wydziału Elektrycznego Politechni-
ki  Poznańskiej. Życie zawodowe związał 
z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR 
w Poznaniu. Posiada doświadczenie peda-
gogiczne, był nauczycielem elektrycznych 
przedmiotów zawodowych w macierzystym 
Technikum Energetycznym w  Poznaniu. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich (SEP), był wieloletnim prezesem 
koła w  Instytucie oraz członkiem władz 
wojewódzkich SEP
Z  wielu Jego pasji życiowych była i  jest 
turystyka, poznawanie kraju i  świata. Od 
lat był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) a na-
wet wieloletnim prezesem w miejscu pracy 
a także Oddziału PTTK Poznań Nowe Miasto. 
Jest autorem wielu opracowań o tematyce 
krajoznawczej. Z  powodu atrakcyjności 
Kórnika, jak mówi, „miasteczka z duszą” 
zdecydował się tutaj zamieszkać ponad 20 
lat temu. Dołączył do Kórnickiego „Ogoń-
czyka” oraz Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego a obecnie jest również człon-
kiem Kórnicko-Bnińskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, które współorganizowało  
wystawę.
Jedną z wielu pasji Rocha Tarczewskiego są 
sprawy wojskowe i obronności. Jest człon-
kiem Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 
Broni i  Barwy. Członkostwo w  Bractwie 
kurkowym stało się dla niego praktycznym 
sposobem realizacji zainteresowań histo-
rycznych, strzeleckich i pisarskich. Przez 
dwie kadencje pełnił funkcję pisarza KBBK. 
Na wystawie zaprezentował swój dorobek 
w tym zakresie. Na uwagę zasługuje jego 
opracowanie  książkowe pt. „Bractwa Kurko-
we a stopnie wojskowe”. Współorganizował 
sesję popularno-naukową w  Zamku pt. 
„Quo vadis Frater?”.
Wszystko co jest doskonałe,  powstaje 
z pasji i  to jest maksima życiowa Rocha 
Tarczewskiego. Dlatego warto zobaczyć 
wystawę, ukazującą Jego dorobek kultu-
ralny w Kórniku i nie tylko. Na wystawie są 

zdjęcia, pisma redagowane przez Rocha 
Tarczewskiego, liczne medale, w  tym dla 
niego wybity w Sieradzu w uznaniu dla jego 
współpracy technicznej z PKP, legitymacje, 
pierwsza osobista peleryna członka KBBK, 
zaprojektowane tarcze strzeleckie oraz Jego 

odznaczenia kurkowe. Warto je zobaczyć.
Wernisaż swoją obecnością zaszczycił 
Zbigniew Tomaszewski król kurkowy AD 
2021/2022.
     

„KBBK 
od strony 
pisarza...“
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Kórnik – przy Pływalni Oaza 
ul. Ignacego Krasickiego 1 

◊  Kazimierz Krawiarz

W poniedziałek 25 kwietnia w holu Kór-
nickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza 
odbył się wernisaż malarstwa Darii Ślewa. 
Wystawę otworzył Wicedyrektor obiektu 
Bartosz Karaś oraz Dyrektor Kórnickiego 
Ośrodka Kultury Sławomir Animucki. W 
wydarzeniu brał również udział Wice-
burmistrz Sebastian Wlazły oraz grono 

zaproszonych gości i sympatyków sztuki.
Głównym punktem wystawy jest cykl ob-
razów, który jest autorce specjalnie bliski. 
Są to dzieła poświęcone życiu z glikemią. 
Cała seria nosi nazwę „Cu+krzyk”. Nie 
jest to jednak jedyny temat wystawy i w 
całym obiekcie można podziwiać obrazy 
autorki, która swoimi pracami chce skłonić 
odbiorcę do przemyśleń. 
Zapraszamy również do „kącika” Strefy 
Wyobraźni znajdującego się przy Restau-
racji Ventus, która objęła patronat nad 
wernisażem Pani Ślewa. Strefa Wyobraźni 
stanowi formę stałej galerii w Oazie.

Wystawa 
w OAZIE

◊  KCRiS OAZA

„Turystyka dostępna dla każdego”
W dniu 25 kwietnia KCRiS OAZA było go-
spodarzem szkolenia z zakresu „Turystyka 
dostępna dla każdego”. Cieszymy się, że 
mogliśmy się spotkać w Kórniku i wspólnie 
z reprezentacją samorządów oraz atrakcji 
turystycznych w bardzo ciekawy, praktyczny 
sposób poszerzać swoją wiedzę na temat 
turystyki osób z niepełnosprawnościami. 
Szkolenie odbyło się pod czujnym okiem 
Marioli Olejniczak kustosza i  kierownika 
Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy. W ruch poszły 
m.in. tyflografiki, wózek inwalidzki, piłka 
dźwiękowa, biała laska i specjalna wersja 
Chińczyka. Wszystko to przydało się, by 
zgłębić wiedzę na temat likwidowania barier 
i dostosowania oferty turystycznej do osób  
z niepełnosprawnościami. Organizatorami 
szkolenia „Turystyka dostępna dla każde-
go” byli:  Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, KCRiS OAZA i Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział 
w szkoleniu.

◊  KCRiS OAZA
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KURATORKA: kAROLINA kAPUSTKA

Prezentacja Mateusza Pietrowskiego 
"Żółta czerwoność niebieskiego. O relacjach barw"

Otwarcie wystawy 
Pracowni Tkaniny Artystycznej 
Kórnickiego Ośrodka Kultury 

"ZAPRASZAMY PO PRZERWIE"

20 maja 2022 

godz. 17:30

        Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik

15 wydarzeń na 15-lecie Legionu

ZAMEK BEZ TAJEMNIC

Projekcja filmu z nocnego zwiedzania
Zamku

Tajemnice zamkowe rozwieje 
Małgorzata Potocka

Zapraszamy
22.05.2022, KOK, godz. 16.00

Wstęp wolny  

Niebieski kwiecień
W  naszej „Jedynce” też jednoczymy się 
z wszystkimi osobami dotkniętymi spek-
trum autyzmu. Dlatego nasi uczniowie nie 
są zieloni w tym temacie i ubrali się w nie-
bieskie barwy. Poza tym w świetlicy szkolnej 
odbył się cykl kilku spotkań pt: „Autyzm – co 
to? Jak mogę pomóc koleżankom i kolegom 
z autyzmem?”.
Podczas kilku kwietniowych dni dzieci miały 
okazję poznać szerzej kwestię autyzmu. 
Z czym związane są te zaburzenia? Czego 
niektóre dzieci nie potrafią – choć wydaje 
się to banalnie proste?  Jak my tu i  teraz 
jesteśmy w stanie pomóc takim uczniom? 
Było kilka filmów dotyczących przybliże-
nia i wyjaśnienia owego problemu, które 
w  przystępny sposób wyjaśniły temat 
rozwoju człowieka, na przykład: „Autyzm” 
z lektorką Kayah, czy „Sensory overload” – 
„Przeciążenie sensoryczne”, które potrafiły 
ukazać cierpienie autysty związane z prze-
bodźcowaniem mózgu.
Zaciekawieni uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału w zajęciach integracji sen-
sorycznej. Jednak najwięcej emocji wzbudził 
zestaw do treningu węchowego pełen ta-
jemniczych fiolek zamykających w sobie aro-
maty bardziej i mniej znane. Dla starszych 
uczniów zostały przygotowane specjalne 
wlepki rozsiane po całej szkole z kodami 
QR. Na każdej przerwie młodzież mogła 
z wykorzystaniem własnych smart fonów 
przybliżyć sobie temat autyzmu w bardziej 
dorosły sposób. Również uczniowie na 

lekcjach wychowawczych mieli okazję do 
podjęcia dyskusji wokół autyzmu po obej-
rzeniu krótkiej prezentacji.
Mam nadzieję, iż kolejne lata z niebieskim 
kwietniem jeszcze silniej uzmysłowią każ-
demu uczestnikowi spotkania i wbiją do 
głowy hasło: Autyzm to nie jest niepełno-
sprawność – tylko umiejętności innego typu!

Seniorzy „Wspanialej siódemki” on-line
Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, im. T. Działyńskiego w Kór-
niku, nawiązał współpracę ze stowarzysze-
niem senioralnym „Wspaniała Siódemka”. 
Wolontariusze „Jedynki” udzielają się i niosą 
pomoc przy tworzeniu warsztatów rękodzie-
ła dla seniorów naszej gminy.
 Ponadto S.K.W. przy S.P. 1 uruchomiło cykl 
szkoleń dla seniorów, odbywający się co 
dwa tygodnie w „kórnickiej Jedynce”.
Na tego typu spotkaniach młodzież pomaga 
seniorom w poznawaniu wszelkich tajemnic 
związanych z byciem on–line w sieci. Tutaj 
wolontariusze z uśmiechem dają możliwość 
zapoznania się z Facebookiem, czy Massen-
gerem lub odnalezienia się w meandrach 
smartfonów.
Trzeba przyznać, że wszyscy wolontariusze 
spisali się na medal! Każdy z uczestników 
wyszedł zadowolony i  niecierpliwy zara-
zem, nie mogąc doczekać się kolejnego 
spotkania. Natomiast każdy wolontariusz 

miał możliwość niesienia dobra; pomocy 
a także mógł wczuć się w rolę nauczyciela 
co jasno zostało podkreślone przez uczniów, 
że nie jest to łatwe… Bo wiedzieć to jedno, 
ale odpowiednio to przekazać to dopiero 
sztuka! Myślę, że na naszym szkoleniu udało 
się zrealizować tę niełatwą umiejętność. Do 
zobaczenia następnym razem!

Magiczny, świąteczny moment ze łzą 
i uśmiechem
W kórnickiej „Jedynce” w związku  świętami 
Wielkiej Nocy nie zapomniano i tym razem 
o najbardziej potrzebujących z naszej spo-
łeczności lokalnej. 
Paczki zawierające podstawowe produkty 
jak cukier, mąka, czy konserwy, zawierały 
także drobne słodkie upominki. 
Warto pamiętać w  tych dniach nie tylko 
o sobie, ale mieć serce dla drugiego czło-
wieka. Tego rodzaju człowieczeństwo stara 
się zaszczepić w każdym uczniu nauczyciel 
z naszej szkoły.
Czego żywym dowodem były łzy i uśmiechy 
obdarowywanych. A  to jest ten magiczny 
moment dzielenia się z innymi. Cieszymy się 
takim sposobem niesienia pomocy bliźnim 
i co roku, jako społeczność szkolna, staramy 
się nie zawodzić.

Wieści z „Jedynki“

◊  Łukasz Fogel
Agata Stoińska
Monika Musielak

◊  Przewodniczący S.K.W.
Łukasz Fogel

◊ Zespół edukacji wczesnoszkolnej 
S. P. 1 w Kórniku

Kwiecień jest miesiącem świadomości 
autyzmu. W Polsce zaburzenie to diagno-
zowane jest u jednego na około 150 dzieci. 
W związku z  tym w Szkole Podstawowej 
imienia Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata w Kamionkach 6 i 7 kwietnia 2022 
roku odbyły się Dni Świadomości Autyzmu, 
będące kontynuacją wcześniejszego Tygo-
dnia Tolerancji.
Pomysłodawczyniami tej inicjatywy były 
panie Beata Toboła i Paulina Wójkiewicz. 
Zorganizowały one prelekcje dla uczniów 
z wszystkich klas, podczas których wyjaśniły 
co to jest spektrum autyzmu, czym zaburze-
nie się charakteryzuje i  jak wygląda życie 
z perspektywy osoby ze spektrum. Ochot-
nicy brali także udział w eksperymentach, 
które miały na celu pokazać trudności dnia 
codziennego, które mogą spotkać osoby 
z autyzmem. Na zakończenie ogłoszono 
także wyniki konkursu „Motyle”,
Wszyscy bardzo aktywnie, z uwagą i zainte-
resowaniem uczestniczyli w prowadzonych 
warsztatach, za co serdecznie dziękujemy!

◊  Paulina Wójkiewicz

Szkolne Dni Świadomości Autyzmu

nr 8/202220



Kolejny start naszych zawodników na za-
wodach Pucharu Polski kadetów i juniorów 
w Taekwondo Olimpijskim w Warszawie 
zakończony w medalowym stylu.
I miejsce Tatiana Tomczak- junior
II miejsce Milena Michałowska – junior
II miejsce Kacper Glista - junior 
III miejsce Wiktoria Wośkowiak - junior
Wystartowali również kadeci Oliwia Andrze-
jewska i Emilia Siejak ,którzy zajęli miejsca 
poza podium

W pierwszych tygodniach kwietnia przed-
szkolaki przygotowywały się na nadejście 
Świąt Wielkanocnych.  W naszym przed-
szkolu bardzo pielęgnuje się obyczaje 
i tradycje wielkanocne których jest bar-
dzo wiele. Okres przedświąteczny kojarzy 
nam się zawsze z  wielkimi porządkami 
zarówno w domu, jak i w przedszkolu. 
Świąteczne porządki mają charakter 
symboliczny, gdyż wymiatając brud, 
wymiatamy tym samym wszelkie zło 
i pozostałości zimy.
Według tradycji palmy chronią domow-
ników przed nieszczęściem. Nasze dzieci 
wraz z paniami takie palmy wykonały.
Dzieci malowały styropianowe jaja, 
ozdabiały włóczką, plasteliną, cekinami, 
piórami i bibułą. Sprawiło im to ogromną 
radość. 
Jakże lubianą , nie tylko przez najmłod-
szych tradycją jest śmigus dyngus.
Przedszkolaki poznały szereg regional-
nych tradycji, wykonały pracę plastyczne 
oraz uczyły się  wielu piosenek o tematy-
ce świątecznej.
13 kwietnia uczestniczyliśmy we wspól-
nym śniadaniu wielkanocnym podczas 
którego można było skosztować trady-
cyjnych potraw Wielkanocnych.
Następnie dzieci szukały śladów wielka-
nocnego zajączka, który zostawił w ogro-

dzie przedszkolnym dla każdego malucha 
drobny upominek.
Dzieci z kółka teatralnego wraz ze swoją 
opiekunką p.Agnieszką przygotowały 
dla całej przedszkolnej społeczności 
przedstawienie teatralne pt:,, Święta 
malowane”.
Obejrzeliśmy je wszyscy w  auli przed-
szkolnej, śpiewając wspólnie piosenkę- 
pokazywankę ,,Święta Wielkanocne”.
Przedszkolaki z  różnych grup wzięły 
również udział w konkursie plastyczno- 
technicznym pt ,, Wielkanocne Jajo”.
Dostarczone na konkurs prace były 
naprawdę okazałe, wykonane różnymi 
technikami.

13 kwietnia miało miejsce rozwiązanie 
konkursu i  wszyscy jego uczestnicy zo-
stali nagrodzeni dyplomem i  drobnym 
upominkiem.
Wielkanoc to święto pełne tradycji i oby-
czajów..To właśnie tradycje sprawiają, że 
staje się ono wyjątkowe, a świąteczne dni 
są bardziej radosne. 
Przed nami piękny maj, dni związane 
z  książką, nieustanna pielęgnacja gru-
powych ogródków oraz wyprawy do 
pełnego zieleni arboretum.

 

UKS TKD
z sukcesami

◊  UKS TKD

◊  M.S., D.L.,K.Sz.

◊  M.S,D.L.

◊  Grażyna Domagalska
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Konkurs plastyczno-literackiego na kart-
kę wielkanocną z życzeniami.
Przed świętami Wielkanocnymi w Przed-
szkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” odbył się 
Konkurs na kartkę wielkanocną z życzenia-
mi, połączony z Akcją „Podaruj samotnym 
życzenia”. Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci, które uczęszczają do naszego przed-
szkola oraz do zaprzyjaźnionych przed-
szkoli. Cieszymy się, że to przedsięwzięcie 
wzbudziło tak wielkie zainteresowanie. 
Otrzymaliśmy ponad 50 prac. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom 
za duże zaangażowanie i wkład włożony 
w wykonane kartki. W związku z tak dużą 
ilością otrzymanych prac mieliśmy problem 
z wyborem tych najlepszych. Po burzliwych 
debatach wyłoniono zwycięzców. W grupie 
dzieci trzy i czteroletnich nagrody otrzymali: 
I miejsce Bruno Orzechowski z Przedszkola 
nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku; II miejsce 
Adrianna Kuźniak z Przedszkola „Kolorowy 
Świat” w Szczodrzykowie; III miejsce Niko-
dem Kuźma z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory 
Roku” w Kórniku-Bninie. W grupie dzieci 
pięcio i  sześcioletnich nagrody otrzymali: 
I miejsce Antonina Pieczyńska z Przedszkola 
nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie;  II 
miejsce Liliana Ćwikła z Przedszkola „Kolo-
rowy Świat” w Szczodrzykowie; III miejsce 

Łucja Wołyńska z Przedszkola „Kolorowy 
Świat” w Szczodrzykowie. Przyznano rów-
nież wyróżnienia dla: Marianny Szmechel 
z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kór-
niku-Bninie oraz Łucji Michalskiej z Przed-
szkola „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie. 
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy. Pozostałym przed-
szkolakom bardzo dziękujemy za udział 
w konkursie i  zapraszamy do kolejnych. 

Wszystkie kartki, z pięknymi życzeniami, 
trafiły do właściwych adresatów. 
Organizatorzy 

Poszukiwanie zająca w Przedszkolu nr 2 
„Cztery Pory Roku”
W Wielki Wtorek dzieci z Przedszkola nr 
2 „Cztery Pory Roku” w  Kórniku-Bninie 
wybrały się na wycieczkę do lasu w poszu-
kiwaniu  Wielkanocnego Zajączka. Wszystkie 
grupy wędrowały po lesie wyznaczonymi 
trasami tropiąc zwierzątko. Nawet krasnal 
Hałabała chciał spotkać się z zajączkiem. 
W trakcie spaceru dzieci miały za zadanie 
odszukać oraz wykonać wszystkie polecenia 
pozostawione w  tajemniczych miejscach 
przez zajączka. Po długim spacerze dzieci 
dotarły na łąkę, na której odnalazły prezenty 
pozostawione przez zajączka. Z wypiekami 
na twarzy, radosne i  szczęśliwe odebrały 
podarunki, posiliły się i wróciły do przed-
szkola. W Wielką Środę natomiast wszyst-
kie przedszkolaki  już od rana pomagały 
w przygotowaniu uroczystego śniadanka 
wielkanocnego. Wszystkie dzieci własno-
ręcznie przygotowały piękne świąteczne 
niespodzianki, którymi obdarowały swoich 
rodziców. 

Pierwsze starty w Pucharze Świata
W szkockim Glasgow odbył się pierwszy 
Puchar Świata w  kolarstwie torowym 
w  tym sezonie. Jak na pierwszy występ 
polskiej ekipy, w której znalazło się miejsce 
dla dwóch zawodników z Kórnika, Patryka 
Rajkowskigo i Nikol Płosaj. Pierwszy z nich 
startował w sprincie drużynowym w którym 
wraz z  dwójką kolegów (Daniel Rochna 
i Maciej Bielecki) zajął doskonałe 4 miejsce, 
a w wyścigu na 1km ze startu zatrzymanego 
Patryk sklasyfikowany został na 9 miejscu. 
Nikol Płosaj startowała w wyścigu druży-
nowym na dochodzenie, w którym polskie 
zawodniczki uplasowały się na 7 miejscu. 
Nikol startowała jeszcze w wyścigu elimina-
cyjnym, w którym zajęła 16 lokatę. 

Tu za podium w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Modzików
W  Koźminku rozegrane zostały Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików na 
rowerach MTB. W zawodach udział wzięli 
najlepsi młodzicy z czterech województw, 

wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego 
i opolskiego. Wstęp zawodników UKS TFP 
Jedynka Kórnik można uznać za bardzo 
udany, a nasza sztafeta w składzie Mateusz 
Błaszak i Michalina Oleszak była bardzo 
bliska zdobycia medalu. Ostatecznie nasz 
zespół zajął 4 miejsce w stawce 22 drużyn. 
W wyścigu młodzików wystartowała rekor-
dowa ilość 81 zawodników wśród których 12 
miejsce wywalczył po bardzo ładnej walce 
Mateusz Błaszak. W wyścigu dziewcząt (31 
zawodniczek) Michalina Oleszak minęła linię 

mety na 7 pozycji. W zawodach w Koźminku 
rozegrano również wyścigi dla najmłodszych 
kategorii wiekowych. W kategorii żaków po 
bardzo emocjonującej walce o zwycięstwo 
nasz zawodnik Ksawery Nowicki ostatecznie 
zajął 3 miejsce, a wśród dziewcząt Michalina 
Nowicka wywalczyła 9 miejsce. Najmłodszy 
członek szkółki kolarskiej z Kórnika Szymon 
Taciak (syn Mateusza) po pięknej walce na 
trudnej trasie zwyciężył w wyścigu ośmio-
latków. 
                                                                                                               PM

Kolarstwo

Rośnie kolejna grupa dobrze zapowiada-
jących się unihokeistek z Radzewa. Zespół 
młodziczek 9 kwietnia w  Paczkowie wy-
walczył awans do finału Wielkopolskiej Ligi 
Unihokeja. Drużyna, która narodziła się we 
wrześniu ubiegłego roku robi stałe postępy, 
co widać po uzyskiwanych wynikach w ko-
lejnych turniejach. Na początku sezonu nikt 
nie dawał nam szans na awans do najlepszej 

czwórki w Wielkopolsce. To jednak stało 
się faktem. Zadecydowała o  tym pewna 
wygrana 8:3 z drużyną UKS Junior Kębłowo. 
W drugim meczu ponieśliśmy porażkę 0:16, 
co nieco sprowadziło nas na ziemię, jednak 
za rywala mieliśmy najlepszy obecnie zespół 
w województwie i jeden z najlepszych w kra-
ju – UKS Kopla Paczkowo. W maju będziemy 
walczyć o medale, choć łatwo nie będzie. 
Konkurencja jest bardzo mocna. Sam awans 
jednak traktujemy już jako spory sukces na 
tym etapie budowy drużyny. Awans do wiel-
kiego finału wywalczyły: Karina Taciak, Ma-
rianna Krenc (bramkarki), Sandra Olejniczak 
(kapitan), Ewa Kowalczyk, Patrycja Jańczak, 
Agata Malinowska, Agnieszka B., Marta Jan-

kowska, Barbara Zielińska, Lena Boguś, Zu-
zanna Bogaczyńska, Oliwia Płachta, Wiktoria 
Snuszka, Pola Mizera. Bramki dla naszego 
zespołu strzelały: Patrycja 3, Sandra 3, Agata 
2. Wyróżnienia dla najlepszych zawodniczek 
poszczególnych meczów odbierały: Patrycja 
i Karina. Brawa dla wszystkich młodziczek!
Dziewczęta marzą niewątpliwie, by podążać 
śladami swoich starszych koleżanek. Te 
otrzymały kolejne powołania na zgrupo-
wania kadry narodowej w kategoriach U-19 
i U-17. Są wśród nich: Roksana Toboła, Zofia 
Brylewska, Milena Kaczmarek, Roksana 
Bazanowska, Julia Marciniak i  Martyna 
Kochanek.

Młodziczki  
w finale WLU

◊  KN

Kwiecień w „Czterech Porach Roku“

Świątecznie u Misia Uszatka



OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego tere-
nów położonych w Kórniku w rejonie  
ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, 
ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej,  
ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwie-
rzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik 

– etap 2

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwały 
Rady Miasta i Gminy Kórnik 
nr XXXII/394/2017 z  dnia 29 marca 
2017 r., zawiadamiam o  wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych 
w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, 
Placu Niepodległości, ul. Zamkowej, 
ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej,  
ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i   
ul. Jeziornej, gmina Kórnik – etap 2, 
w dniach od 9 maja 2022 r. do 31 maja 
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 obywatelskie” w  zakładce 
,,Projekty mpzp wyłożone do publicz-
nego wglądu” oraz na platformie kon-
sultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w  dniu 9 
maja 2022 r. o godzinie 16:00 w ratu-
szu w Bninie.
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 elektronicz-
nej w  tym za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej (ePUAP lub  
e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsulta-
cjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny 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 nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 czerwca 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – 
preferowane wcześniejsze umówienie 
się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie geodezyjnym 
Bnin w rejonie Alei Flensa i ulic: Bier-
nackiej, Armii Krajowej i Parkowej, 

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 XII/131/2019 z  dnia 28 sierpnia 
2019 r., zawiadamiam o  wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położo-
nego w  obrębie geodezyjnym Bnin 
w rejonie Alei Flensa i ulic: Biernackiej, 
Armii Krajowej i Parkowej, gmina Kór-
nik, wraz z  prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 9 maja 
2022 r. do 31 maja 2022 r. w siedzi-
bie 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 wy-
łożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w  dniu 16 
maja 2022 r. o godzinie 16:00 w ratu-
szu w Bninie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub 
elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 czerwca 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia 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 Konarskie w rejonie ulic 
Huby i Prawdziwkowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwa-
ły Rady Miasta i  Gminy Kórnik nr 
IX/293/2019 z dnia 29 maja 2019 r., 
zawiadamiam o  wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Konarskie w rejonie ulic Huby 
i Prawdziwkowej, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 9 maja 2022 r. do 
31 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodle-
głości, 62-035 Kórnik. Projekt  planu 
dostępny będzie w okresie wyłoże-
nia również na stronie www.kornik.
pl w  dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożo-
ne do publicznego wglądu” oraz na 
platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w  projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie 
się w  dniu 23 maja 2022 r. o  go-
dzinie 16:00 w  świet l icy  wiej -
skiej wsi Konarskie, ul. Długa 36, 
62-035 Konarskie.
Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, 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 nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 15 czerwca 
2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia się z  niezbędną dokumentacją 
w  Urzędzie Miasta i  Gminy Kórnik 
– preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek 
oznaczonych numerami ewid.: 943 
i 53/4, obręb geodezyjny Kamionki, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwa-
ły Rady Miasta i  Gminy Kórnik nr 
X/106/2019 z  dnia 26 czerwca 2019 
r., zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek oznaczonych 
numerami ewid.: 943 i  53/4, obręb 
geodezyjny Kamionki, gmina Kórnik, 
wraz z  prognozą oddziaływania na 
środowisko, w  dniach od 9 maja 
2022 r. do 31 maja 2022 r. w siedzi-
bie 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 wy-
łożone do publicznego wglądu” oraz 
na platformie konsultacyjnej kornik.
konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami odbędzie się w  dniu 24 
maja 2022 r. o godzinie 16:00 w sali 
OSP – ul. Poznańska 78, 62-023 Ka-
mionki.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub 
elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 czerwca 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia 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 rejonie 
ulicy Kolejowej, Leśnej i  Szerokiej 
w obrębie geodezyjnym Robakowo, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwa-
ły Rady Miasta i  Gminy Kórnik nr 
IX/88/2019 z  dnia 29 maja 2019 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulicy Kolejowej, Leśnej 
i  Szerokiej w  obrębie geodezyjnym 
Robakowo, gmina Kórnik, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 9 maja 2022 r. do 31 maja 
2022 r. w  siedzibie Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości,  
62-035 Kórnik. Projekt  planu dostęp-
ny będzie w okresie wyłożenia rów-
nież na stronie www.kornik.pl w dziale 
„Sprawy obywatelskie” w  zakładce 
,,Projekty mpzp wyłożone do publicz-
nego wglądu” oraz na platformie kon-
sultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi w  projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 
30 maja 2022 r. o  godzinie 16:00 
w Szkole Podstawowej w Robakowie, 
ul. Szkolna 3.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać w  formie papierowej lub 
elektronicznej w  tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl 
lub platforma konsultacyjna: kornik.
konsultacjejst.pl) do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 czerwca 2022 r. 
Informuję o  możliwości zapozna-
nia 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 spra-
wie 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 osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka 
Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.
kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu wypełniania obowiązku prawne-
go ciążącego na Administratorze w związku 
z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w  sprawie organizacji i  zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie 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 warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu re-
alizacji obowiązku prawnego wykonywanego 
przez Administratora. W przypadku braku 
podania przez Państwa  niezbędnych danych, 
będzie to miało wpływ na dalsze procedowa-
nie sprawy, włącznie z pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania, 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.
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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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 Poszukiwany instalator elektrycz-
ny, monter konstrukcji - montaż in-
stal. fotowoltaicznych (dach+grunt). 
Wymagana podstawowa wiedza 
o narzędziach i elektronarzędziach. 
Możliwość doszkolenia. Wyjazdy 
z Kórnika - praca na terenie Wlkp. 
18-25 netto/RH elektryk Kórnik.  
Tel. 601 973 74
 Poszukuję panią do pomocy 

w pracach ogrodowych i  sprząta-
nia mieszkania, 2 razy w tygodniu.  
Tel. 691 863 975
 Zaopiekuję się os. starszą lub nie-

pełnosprawną, całodobowo. Kórnik 
i okolice. Tel. 721 618 966 
 Dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji. Tel. 790 560 187, e-mail 
praca@lavoro.com.pl
 Pielęgniarka na emeryturze zajmie 

się niemowlakiem, cały etat, 30-letni 
staż pracy na oddziale pediatrycz-
nym. Tel. 605 148 394
 Firma ABC Automotive Poland 

zatrudni Operatorów Produkcji. 
Praca 3 zmianowa w Koninku.  
Tel. 880 786 881

 16.04.2022 r. na trasie Bnin,  
ul. Śremska - Kórnik zginęła czarna 
poduszka o wym. ok. 30x30x5 cm 
z 2 szerokimi rzepami, stanowiąca 
niezbędne wyposażenie wózka in-
walidzkiego os. niepełnosprawnej. 
Uczciwego znalazcę prosimy o kon-
takt smsem na nr tel. 696 495 454
 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 

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

włosą (samiec). Sprzedam młode 
chomiczki dżungalskie (samiczki). 
Tel. 799 837 426
 Rozbiórka budynków dużych 

i  małych. Sprzątanie i  wywóz.  
Tel. 504 440 916

 Rzeczoznawca majątkowy - Jessa 
Wyceny Nieruchomości: domy, 
lokale, działki, specjalistyczne.  
Te l .  572  642  585 ;  e -ma i l :  
rzeczoznawca@jessa.com.pl
 Zachęcamy seniorów do skorzy-

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

ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w  rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
 Usługi remontowe, malowanie, 

szpachlowanie, tapetowanie, zabu-
dowy nida, montaż paneli i wykła-
dzin. Tel. 504 501 703
 Sprzedaż ziemniaków z  domu.  

Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin. 
Bardzo dobre odmiany 
 Sprzedam 2,5 ha gruntu na terenie 

g. Kórnik. Tel. 693 525 215
 Kupię pozostałości po Fiatach 

126p i 125p, drobne oraz większe. 
Kórnik Tel. 693 219 745
 Mieszkanie 2 pokojowe Poznań 

ul. Sypniewo pilnie sprzedamy.  
Tel. 505 921 833
 Grunt 1.7 ha Dachowa sprzedamy. 

Tel. 505 921 833
 Hala ok. 300 m2 nowa na wynajem 

ok. Kórnika. Tel. 505 921 833
 Wydzierżawię biuro 16 m2. Dobra 

lokalizacja - centrum handlowe 
Kórnika. Tel. 618 170 393
 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
 Oddam słoiki litrowe. Tel. 693 

822 115
 Prace ogrodowe, cięcie żywopło-

tów, wycinka drzew. Rozbiórka bu-
dynków dużych i małych. Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Szybka spersonalizowana pożycz-

ka. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły 
pod nr.: 661 263 107

 Na sprzedaż dom wolnosto-
jący Kostrzyn Wielkopolski, nie-
drogo. Mężyńscy Nieruchomości.  
Tel. 505 110 269
 Sprzedam czarną witrynę zaszklo-

ną. Tel. 693 822 115
 Sofa do leżenia, nierozkładana,  

1–os., w cenie 100 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 damskiej używa-

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

metki, rozm. S - L, w  stylu Gucci 
z długim rękawem, kołnierzyk na 
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam w idealnym stanie koza-

ki na platformie Mohito, ekoskóra, 
rozm. 37/(małe)38, cena 140 zł oraz 
czarne oficerki damskie, skórzane, 
rozm. 37, z ozdobnymi sprzączkami, 
dł. do kolan, 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. 
Kalosze damskie, szare, ala Hun-
ter firma, stan dobry, cena 40 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 gitarę akustyczną.  

Tel. 602 742 550
 Sprzedam długą, czarną kurtkę 

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

 Sprzedam 2-os. tapczan za 60 zł, 
mały do spania z płytą do wymiany 
w którą 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, cena 60 zł. 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
 Sprzedam wózek spacerówkę 

turystyczna i lekką, niebieską, nada-
jąca się do bagażu torbę na ramię, 
cena z  uszkodzona rączka, stan 
dobry, cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam nowe buty sport. 43, 

Jordan męskie st. nowy, za kostkę, 
niebiesko-czarno-białe, zdjęcia wy-
ślę na tel. 503 959 966
 EL -DUO usługi elektroinstalacyjne 

oraz serwis elektronarzędzi. Tel. 616 
610 950, 691 511 788
 Przeniesiony sklep rzeczy używane 

z Poznańskiej na ul. Szkolną 8, obok 
optyka. Zapraszamy.
 Sprzedam sofę 3-os., rozkła-

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

skóry, damskie rozm. 37, czarną 
spódnicę, rozm. L i czarną torebkę. 
Tel. 696 779 221
 Sprzedam sukienkę dziewczę-

cą, 11-12 lat, kupiona w  Londy-
nie oraz nową kurtkę wiosenną 
dla dziewczynki, rozm. 158-164.  
Tel. 696 779 221
 Firma sprzątająca świadczy usługi 

w  zakresie: sprzątanie domów, 
mieszkań, biur,  obiektów; mycie 
okien; sprzątanie klatek schodo-
wych. Tel. 601 110 325
 Mieszkanie do wynajęcia 54 m2 nie-

umeblowane, czynsz 500 zł + media 
9 km od Kórnika i Środy Wlkp., kaucja 
1500, zakaz psów. Tel. 721 020 476

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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