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6 mln z RFIL 
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- kura i pisanki na rynku? Znak, że to już Wielkanoc!
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Sprawozdanie 
burmistrza

ra i Środowisko. Dofinansowanie stanowić 
będzie 61,72% kosztów kwalifikowanych 
Projektu i wyniesie 39 968 244,79 zł. 

Obrady StOwarzySzenia  
Gmin i Powiatów wlkP.

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły uczestniczyli w  zjeździe sprawoz-
dawczo-programowym przedstawicieli 
członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, który odbył się w  formule 
wideokonferencji. Przedstawiono sprawoz-

dania merytoryczne i finansowe za miniony 
rok, udzielono absolutorium organom 
stowarzyszenia. Podjęto także uchwały 
w sprawie przyjęcia planu działań i budżetu 
na rok 2021. 

webinarium na temat 
krajoweGo Planu odbudowy

26 marca ponad 250 samorządowców, 
w  tym wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
uczestniczyli w kolejnym webinarium na 
temat Krajowego Planu Odbudowy zor-
ganizowanym przez Posła do Parlamentu 
Europejskiego Jana Olbrychta. 

w sPrawie Punktów szczePień

30 marca burmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył w wideokonferencji Wojewody 
Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Od-
działu Wojewódzkiego NFZ ze starostami, 
prezydentami i wójtami w sprawie punktów 
szczepień masowych. Przedstawiono wy-
tyczne dotyczące możliwości uruchomienia 
takich punktów.

rozmowy z ztm

18 marca wiceburmistrz Bronisław Do-
miniak oraz z-ca kierownika Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 
Anna Borowiak uczestniczyli w spotkaniu 
przedstawicieli samorządów z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Poznaniu. Rozmo-
wy dotyczyły możliwości zawarcia nowych 
umów z operatorami gminnymi, 
w zakresie świadczenia usług publicznego 
transportu zbiorowego. Dotychczasowe 
umowy obowiązują do 31 grudnia 2021r. 
W spotkaniu udział brali również przedsta-
wiciele firm transportowych, w tym także 
naszej Spółki Kombus.

sPotkanie z Posłem

22 marca wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak uczestniczył w  spotkaniu z  Posłem  
na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim. 
Rozmowy dotyczyły m.in. przebudowy drogi 
ekspresowej S11, a także dalszej rozbudowy 
drogi S5. W spotkaniu brał udział również 
wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz.  

rozmowy w sPrawie doradztwa 
PodatkoweGo

23 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Kór-
nik wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz 
kierownik Wydziału Podatków i  Opłat 
Lokalnych Ewa Kędziora spotkali się z   
Mateuszem  Sudolskim licencjonowanym 
doradcą podatkowym, przedstawicielem 
Kancelarii KSSP Kuryło Sudolski i Szrek sp.k. 
Podczas spotkania Pan Mateusz Sudolski 
przedstawił ofertę świadczenia usług do-
radztwa prawnego w zakresie podatków 
i opłat lokalnych dla Gminy Kórnik.
 

dOfinanSOwanie 
dO rOzbudOwy zGO

24 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w Zgromadzeniu Wspólników 
ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie. Podczas obrad 
podjęto m. in. uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu i przyjęcie dofi-
nansowania oraz zaciągnięcie zobowiązań 
dla projektu pod nazwą „Rozbudowa Zakła-
du Zagospodarowania Odpadów Jarocin – 
Wielkopolskie Centrum Recyklingu”. Projekt 
realizowany będzie w ramach działania 2.2 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktu-

sPrzĘt dla osP radzewo

W dniu 30 marca burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz prezes OSP Kórnik Andrzej 
Szyc przekazali na ręce Komendanta OSP 
Radzewo  sprzęt hydrauliczny zakupiony 
przez Miasto i Gminę Kórnik. Zakup został 
zrealizowany na podstawie zapytania 
ofertowego z wykorzystaniem platformy 
Open Nexus. Za kwotę 43 000 zł nabyto 
nożyco-rozpieracz Lukas SC358E, agregat 
hydrauliczny Lukas P630SG oraz wąż prze-
dłużający Lukas 10 m.

rozmowy w sPrawie Punktów 
szczePień masowych

31 marca wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli 
samorządów powiatu poznańskiego 
z wicestarostą Tomaszem Łubińskim. 
Spotkanie zostało zorganizowane po in-
formacjach Wojewody o możliwości orga-
nizowania punktów szczepień masowych 
przeciw COVID-19 na terenie powiatów. 
Zgodnie z założeniami docelowo w każ-
dym powiecie powinny być co najmniej 2 
duże punkty szczepień. 

◊  red.
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 Przedstawiam Państwu zadania inwestycyj-
ne w zakresie budowy i przebudowy dróg 
zgodnie z uchwalonym budżetem na rok 
2021 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową. 
W  roku 2021 na inwestycje drogowe 
zaplanowano kwotę w wysokości około 
19 mln złotych. W  kolejnych latach tj. 
w roku 2022 oraz w roku 2023 zaproponu-
jemy, aby przeznaczyć również po około 20 
mln złotych każdego roku, aby dokończyć 
realizację obecnie projektowanych dróg. 
Wiele z tych zadań ujętych jest do realizacji 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Kórnik na kolejne lata. Do realizacji 
zaplanowano niżej wymienione zadania:   
  Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej 

w Radzewie w kwocie 150.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane, opracowywana jest doku-
mentacja projektowa, planowana realizacja 
budowy w roku 2021,
 Budowa chodnika do os. Radosnego 

w Czmoniu w kwocie 140.000,00 zł – zada-
nie kontynuowane, opracowuje się projekt 
techniczny, planowana realizacja budowy 

w roku 2021,
  Budowa chodnika przy ul. Głównej w Bier-

natkach (projekt) w kwocie 25.000,00 zł – 
zadanie kontynuowane, realizacja peronów 
przystankowych w ramach dokumentacji 
projektowej chodnika planowana jest w roku 
2021, budowa chodnika zostanie zrealizowa-
na po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, 
której realizacja zgodnie z planem powinna 
się rozpocząć w roku 2022,
 Budowa drogi w  Czmońcu w  kwocie 

4.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja 
drogi planowana jest w roku 2021,
 Budowa drogi Huby Konarskie w kwocie 

200.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
trwa przygotowanie projektu technicznego, 
realizacja drogi na odcinku do ul. Rydzowej 
planowana jest w roku 2021,
 Budowa ul. Dębowej w Borówcu w kwocie 

300.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
przygotowano postępowanie przetargowe, 
budowa planowana w roku 2021,

 Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach 
w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kon-
tynuowane, w ubiegłym roku wystąpiono 
o dofinansowanie, budowa drogi będzie 
realizowana w 2021 roku,
 Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej 

w Szczytnikach w kwocie 330.000,00 zł – 
zadanie kontynuowane, pierwszą część 
zrealizowano w ubiegłym roku, wykonanie 
drugiego etapu obejmującego chodnik do  
ul. Malarskiej planuje się w 2021 roku,
 Budowa chodnika w Koninku od ul. Dzienni-

karskiej do ul. Lazurowej w kwocie 65.000,00 zł 
– zadanie kontynuowane, w  roku 2021 
planowane jest zakończenie opracowania 
dokumentacji projektowej chodnika wraz 
z kładką nad ciekiem wodnym,
 Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzy-

kolnych Młynach w kwocie 660.000,00 zł 
– zadanie kontynuowane, opracowana zo-
stała dokumentacja projektowa, uzyskano 
zgodę na budowę, przygotowuje się mate-
riały przetargowe, realizacja budowy dróg 
planowana jest w 2021 roku,

 Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, 
Różana w Robakowie w kwocie 700.000,00 zł
– zadanie kontynuowane, opracowuje się 
dokumentację projektową, realizacja dróg 
przewidziana jest w bieżącym roku, 
 Budowa drogi 332017P w Kromolicach 

w  kwocie 50.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane, opracowuje się dokumentację 
projektową, po uzyskaniu wymaganych 
pozwoleń przygotowana będzie propozycja 
realizacji budowy w roku 2022, 
 Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach 

w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, przygotowano projekt techniczny, 
podpisano umowę na budowę drogi, reali-
zacja w roku bieżącym, 
 Budowa ul. Cichej w Szczytnikach w kwo-

cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
dokumentacja projektowa jest w  trakcie 
opracowywania, po uzyskaniu wymaganych 
pozwoleń planowana jest realizacja budowy 
w roku 2022,
 Budowa ul. Grzybobranie w  Borówcu 

(projekt) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane, opracowywana jest do-
kumentacja projektowa, po uzyskaniu po-
zwolenia na budowę planuje się realizację 
projektowanej drogi, 
 Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzo-

zowej w Gądkach w kwocie 490.000,00 zł 
– zadanie kontynuowane, opracowuje się 
dokumentację projektową poszczególnych 
ulic, w roku 2021 planuje się budowę ul. 
Akacjowej, pozostałe ulice planuje się reali-
zować po zakończeniu projektów i uzyskaniu 
wymaganych pozwoleń w roku 2022, 
 Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Le-

śnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej 
w Skrzynkach w kwocie 120.000,00 zł 
– zadanie kontynuowane, w trakcie realizacji 
jest opracowywanie projektów wymienio-
nych dróg, realizacja planowana jest po 
budowie kanalizacji sanitarnej w Skrzynkach, 
której rozpoczęcie planowane jest w roku 
2022, 
 Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach w kwo-

cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 

opracowuje się dokumentację projektową, 
której zakończenie jest planowane w I pół-
roczu 2021, budowa będzie zrealizowana 
po wybudowaniu włączenia w  istniejącą 
sieć wodociągową nowo budowanej sieci 
wodociągowej m.in. w ul. Spacerowej,
 Budowa ul. Maślakowej w Borówcu w kwo-

cie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
opracowywana jest dokumentacja pro-
jektowa, wykonanie drogi planowane jest 
w 2021 roku,
 Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotko-

wej i Bratkowej w Szczytnikach w kwocie 
80.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
opracowywana jest dokumentacja projek-
towa, realizacja po uzyskaniu wymaganych 
pozwoleń w latach 2022-2023,
 Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach 

w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, dokonano wykupów gruntu pod po-
szerzenie pasa drogowego, opracowywana 
jest dokumentacja projektowa, 

realizacja będzie prowadzona bezpośrednio 
po budowie nowej sieci wodociągowej w uli-
cy w latach 2022-2023,
 Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach 

w kwocie 400.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, opracowanie dokumentacji jest na 
ukończeniu, realizacja budowy drogi plano-
wana jest w 2021 roku,
 Budowa ul. Szerokiej w Robakowie w kwo-

cie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
opracowywana jest dokumentacja projek-
towa, budowa drogi będzie realizowana 
po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na 
przełomie lat 2021/2022,
 Budowa ul. Wiosennej w Borówcu w kwocie 

50.000,00 zł – zadanie kontynuowane, opra-
cowywana jest dokumentacja projektowa, 
realizacja drogi planowana jest w 2022 roku,
 Budowa ul. Zwierzynieckiej w  Kórniku 

w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, opracowywana jest dokumentacja 
projektowa, realizacja drogi planowana jest 
w 2022 roku,
 Budowa chodnika w  miejscowości Ko-

narskie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie 
kontynuowane, opracowywana jest doku-
mentacja projektowa, realizacja chodnika 

planowana jest w 2022 roku,
  Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Ka-

mionkach (projekt) w kwocie 45.000,00 zł, 
opracowywana jest dokumentacja projek-
towa, realizacja chodnika planowana jest 
w 2022 roku,
 Przebudowa pl. Powstańców Wielkopol-

skich i ul. Szkolnej w Kórniku (projekt) w kwo-
cie 80.000,00 zł, przygotowuje się zakres 
rzeczowy inwestycji, w celu zawarcia umowy 
na opracowanie dokumentacji ,
 Budowa chodnika w  Kórniku (Bninie)  

ul. Śremska w kwocie 100.000,00 zł, przy-
gotowano zakres rzeczowy dokumentacji 
projektowej, podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projektowej,
 Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie 

w kwocie 200.000,00 zł, przygotowuje się 
zakres opracowania dokumentacji projek-
towej,
 Budowa chodnika na odcinku od ul. Po-

znańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 
Szczodrzykowo w kwocie 60.000,00 zł,
 Budowa ul. Szkolnej w Borówcu w kwocie 

1.100.000,00 zł, opracowana została doku-
mentacja projektowa, uzyskano pozwolenie 
na budowę, w roku 2021 będzie realizowany 
odcinek od ul. Głównej do skrzyżowania  
z ul. Kempingową wraz z zatoką autobuso-
wą. Opracowana dokumentacja projekto-
wa obejmuje w całości ulicę Szkolną oraz  
ul. Leśną (obecnie droga z płyt betonowych) 
i będą realizowane bezpośrednio po bu-
dowie kanalizacji sanitarnej miejscowości 
Skrzynki, planowane rozpoczęcie w roku 
2022. Łączny szacowany koszt inwestycji 
wynosi około 7,5 mln zł,
 Budowa progów zwalniających na ul. Gra-

nicznej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł, 
trwają przygotowania do realizacji zadania, 
 Budowa progów zwalniających na  

ul.  Szafirowej  i  Kamiennej  w  Kamionkach   
w kwocie 30.000,00 zł, zadanie w  trakcie 
realizacji,
 Budowa chodnika w  ciągu Alei Flensa 

w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomię-
dzy przejściami dla pieszych) w  kwocie 
110.000,00 zł, przygotowuje się materiały 
do ogłoszenia zapytania ofertowego w celu 
wybrania wykonawcy robót,
 Budowa ul. Drukarskiej w Koninku w kwo-

cie 200.000,00 zł, trwa przygotowanie zakre-

su rzeczowego zadania,
 Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż  dzia-

łek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi  - projekt  
w kwocie 5.000,00 zł – zadanie finansowane 
z funduszu sołectwa,
 Wykonanie chodnika przy boisku sporto-

wym w Szczodrzykowie w kwocie 3.000,00 zł 
– zadanie finansowane z funduszu sołectwa,
Budowa zintegrowanego węzła przesiadko-
wego przy stacji kolejowej Gądki w kwocie 
590.000,00 zł – zadanie kontynuowane, 
opracowuje się dokumentację projektową 
obejmującą budowę parkingów przy stacji 
kolejowej w Gądkach wraz z układem dro-
gowym łączącym dworzec ze skrzyżowaniem 
(projektowanym rondem)  ul. Radiowej z ul. 
Lazurową w Koninku, w ramach zadania 
będzie również wybudowanie nowego do-
jazdu do dworca w Gądkach od strony drogi 
serwisowej przy drodze S11, zakończenie 
dokumentacji projektowej planowane jest 
w  bieżącym roku, rozpoczęcie budowy 
planuje się od roku 2022, na realizację tego 
zadania zabezpieczono środki w wysokości 

blisko 4,8 mln zł (w latach 2021-2023),
 Budowa ul. Promiennej w Kamionkach 

w  kwocie 25.000,00 zł, ustalono zakres 
rzeczowy projektu, realizacja budowy bez-
pośrednio po budowie sieci wodociągowej 
(jak w ul. Spacerowej) w latach 2022-2023,
 Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Ty-

grysiego w Dachowie w kwocie 60.000,00 zł, 
opracowywana jest dokumentacja projekto-
wa, realizacja drogi planowana jest w 2022 
roku,
 Budowa ul. Wiatrakowej w  Dachowie 

w kwocie 80.000,00 zł, dokonano częścio-
wych wykupów gruntu pod poszerzenie 
pasa drogowego, przygotowuje się zakres 
rzeczowy dokumentacji projektowej w celu 
wyłonienia wykonawcy projektu, 
 Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) - 

projekt  w kwocie 40.000,00 zł, przygotowuje 
się zakres rzeczowy dokumentacji,
 Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku (Bninie) 

w kwocie 100.000,00 zł, przygotowuje się 
zakres rzeczowy oraz sprawdza się warunki 
terenowo prawne przed podpisaniem 
umowy na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej, realizacja zadania po uzyskaniu 
wymaganych pozwoleń w latach 2022-2023,
 Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetle-

niem w kwocie 110.000,00 zł, przygotowuje 
się zakres rzeczowy dokumentacji projek-
towej do zawarcia umowy na wykonanie 
dokumentacji technicznej,
 Budowa ścieżek rowerowych - projekt  

w kwocie 80.000,00 zł,
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z in-

frastrukturą towarzyszącą na części działek 
nr ewid. 363 i 961/18 w Kórniku w kwocie 
220.000,00 zł, opracowana została doku-
mentacja projektowa, realizacja budowy 
planowana jest w 2021 roku,
 Przebudowa dojścia do promenady wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 
394 i 961/18 w Kórniku w kwocie 240.000,00 zł, 
opracowana została dokumentacja pro-
jektowa, realizacja budowy planowana jest 
w 2021 roku,
 Budowa ul. Błonie w Kórniku w kwocie 

300.000,00 zł, opracowana została doku-
mentacja projektowa, realizacja budowy 
planowana jest w 2021 roku,

Informacja o  inwestycjach drogowych

Ul. Stokrotkowa w Kamionkach uL. Szkolna w Borówcu 

ul. Akacjowa w Gądkach Droga powiatowa w Dachowie 

cd. na str. 6
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 Przebudowa drogi 332037P w Czołowie 
w kwocie 66.000,00 zł, przygotowuje się 
zakres rzeczowy dokumentacji projektowej 
do zawarcia umowy na wykonanie doku-
mentacji technicznej,
 Wykonanie przystanków autobusowych 

na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 
250.000,00 zł – zadanie kontynuowane, w ra-
mach zadania będą wykonywane w bieżą-
cym roku perony przystankowe z dojściami,
 Budowa i modernizacja przejść dla pieszych 

i chodników na drodze wojewódzkiej  434 
Kórnik – Dziećmierowo w kwocie 500.000,00 
zł – zadanie kontynuowane, opracowana 
została dokumentacja projektowa, realizacja 
budowy planowana jest w 2021 roku,
 Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowa-

niu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach 
w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynu-
owane, opracowana została dokumentacja 
projektowa, realizacja budowy planowana 
jest w 2021 roku,
 Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz  

z  odwodnieniem  na  Prowencie  -  projekt 
w kwocie 120.000,00 zł – zadanie konty-
nuowane, przygotowano zakres rzeczowy, 
zawarto umowę na opracowanie doku-
mentacji projektowej, realizacja będzie 
zaplanowana po zakończeniu dokumentacji 
projektowej uzyskaniu stosownych pozwo-
leń, w tym Konserwatora Zabytków, teren 
Pomnika Historii objęty szczególną ochroną 
konserwatorską,
 Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyń-

skiej w Kórniku wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego w kwocie 80.000,00 zł – za-
danie kontynuowane, przygotowano zakres 
rzeczowy, zawarto umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej, 
 Budowa świateł spowalniających jazdę po-

jazdów przy Al. Flensa w Kórniku - 60.000,00 
zł, planuje się wykonanie dokumentacji pro-
jektowej systemu dyscyplinującego kierow-
ców przekraczających dozwoloną prędkość,
 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w cią-

gu drogi powiatowej Swarzędz-Gądki na 
odcinku od pętli autobusowej przy węźle 
Koninko do miejscowości Żerniki w kwocie 
1.100.000,00 zł, z czego 400.000,00 zł prze-
znaczone dla Powiatu Poznańskiego na 
wypłatę odszkodowania za konieczne do 
przejęcia grunty, umożliwiające realizację 
inwestycji, dokumentacja została złożona 
w Starostwie w celu wydania zgody na reali-
zację inwestycji, planowany termin realizacji 
2021 rok,  
 pomoc finansowa dla Powiatu Poznań-

skiego na dofinansowanie kolejnego etapu 
rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gąd-
ki – Szczodrzykowo w kwocie 2.700.000,00 
zł udzielona w roku 2021, w roku bieżącym 
realizowany jest ostatni etap przebudowy 
drogi o długości 1,7 km wraz ze ścieżkami 
i chodnikami, budową nowego oświetlenia, 
jednocześnie z drogą realizowane są zadania 
związane z budową sieci kanalizacyjnej i no-
wej sieci wodociągowej, na które przeznaczo-
no oddzielne finansowanie, łączna długość 
przebudowanej drogi wraz z infrastrukturą 

techniczną stanowić będzie około 5,4 km 
(wraz z etapami zrealizowanymi w  latach 
2019-2020),
 pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskie-

go na dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej nr 2464P Świątniki - granica po-
wiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku 
Radzewice - Radzewo w kwocie 40.000,00 
zł, przekazane środki przeznaczone są na 
opracowanie dokumentacji projektowej, 
w  ramach zadania projektowana jest 
ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Św. Miko-
łaja w Radzewie do os. Nadwarciańskiego 
w Trzykolnych Młynach i dalej w kierunku 
Radzewic, realizacja zostanie zaplanowana 
po opracowaniu projektu, 
 pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskie-

go na dofinansowanie dokończenia projektu 
budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 
nr 2461P w Kamionkach w kwocie 15.000,00 zł, 
przekazane środki przeznaczone są na 
dokończenie opracowania dokumentacji 
projektowej chodnika przy ul. Poznańskiej 
w Kamionkach, jest to kontynuacja pomocy 
udzielonej w roku poprzednim, realizacja 
zostanie zaplanowana po zakończeniu 
opracowania dokumentacji przez Zarząd 
Dróg Powiatowych,  
 pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskie-

go na dofinansowanie koncepcji przebudo-
wy drogi powiatowej Kamionki – Szczytniki 
– Koninko nr 2489P w kwocie 250.000,00 zł, 
dotyczy ul. Mostowej w Kamionkach i Szczyt-
nikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Ko-
ninku i ul. Lazurowej w Koninku, przekazane 
środki przeznaczone są na opracowanie 
koncepcji i dokumentacji projektowej, środki 
finansowe zostaną przekazane w  latach 
2022-2023, realizacja zostanie zaplanowana 
po zakończeniu opracowania dokumentacji 
przez Zarząd Dróg Powiatowych,  
 pomoc finansowa dla Województwa Wiel-

kopolskiego na przebudowę drogi 434 na 
terenie gminy Kórnik w kwocie 500.000,00 zł, 
przekazanie środków zaplanowano w roku 
2022 i przeznaczone będą na opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi 434 na naszym terenie wraz ze skrzy-
żowaniem ul. Wożniaka z ul. Poznańską 
w Kórniku,  

Poza wymienionymi inwestycjami drogowy-
mi, które obecnie realizujemy, bardzo duże 
znaczenie dla całego układu komunikacyj-
nego w północnej części gminy będzie miała 
planowana do realizacji droga powiatowa, 
finansowana ze środków rządowych. Zakres 
projektowanej obecnie drogi obejmuje 
m. in. odcinek od ronda w Borówcu przy  
ul. Poznańskiej/Leśnej do węzła drogi eks-
presowej Koninko wraz z budową wiaduktu. 
Projekty, które realizujemy na drogach gmin-
nych są spójne z tą projektowaną drogą. Re-
alizacja tych zamierzeń w ciągu najbliższych 
lat pozwoli na bardzo duże usprawnienie 
komunikacji na tym obszarze.  

cd. ze str. 5

◊  Burmistrz MiG Kórnik
Przemysław Pacholski

W  marcu 2021 roku zakończono akcję 
zbiórki tworzyw sztucznych powstałych 
w  związku z  produkcją rolną na terenie 
naszej gminy. W zbiórce wzięli udział rol-
nicy, którzy w grudniu 2019 roku zgłosili 
chęć udziału w programie poprzez złożenie 
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
ankiet z  informacją o  ilości posiadanych 
odpadów: folii rolniczych, siatki i  sznurka 
do owijania balotów, opakowań po nawo-
zach i typu BIG BAG. W dniach 1-5 lutego 
odbywała się zbiórka odpadów w dwóch 
lokalizacjach: teren firmy Jagrol w Pierzchnie 
i PSZOK w Czołowie zorganizowana przez 
firmę EKO-ROL 
z miejscowości Ziółkowo, która w ramach 
akcji odebrała odpady od 65 rolników. 
W ramach umowy wykonawca przyjął, za-
ładował, przetransportował, przesortował 
i zutylizował 79.320 ton odpadów, za kwotę 
59 965,92 zł. 
W dniu 5 maja 2020 roku została podpisana 
umowa pomiędzy Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie, a Miastem
i Gminą Kórnik o dofinansowanie w formie 
dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie od-
padów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach 
i typu BIG BAG”.
W dniu 24 lutego 2021 roku Wydział Pozyski-
wania Środków Pozabudżetowych wystąpił 
z wnioskiem o wypłatę środków w ramach 
ww. umowy i przedkładając stosowne do-
kumenty uzyskał dofinansowanie w kwocie 
39 660 złotych, które wpłynęły do Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik w   dniu 18 marca 
2021 roku. 
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie 
zakończoną akcją, Miasto i Gmina Kórnik 
rozważa powtórzenie akcji w momencie 
gdy będzie możliwość realizacji zadania przy 
dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych.

Odbiór folii 
pochodzenia 
rolniczego

◊  Burmistrz MiG Kórnik
Przemysław Pacholski

11 lutego podpisano umowę z firmą Gru-
pa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny, która 
za kwotę 481 093,39 zł realizować będzie 
zadanie zatytułowane „Zagospodarowa-
nie terenu przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Kórniku obejmujące budowę placu 
apelowego oraz ogrodzenia”. Inwestycja 
ma zakończyć się 30 sierpnia bieżącego 
roku. 

13 marca podpisano umowę z firmą Velo 
Projekt Sp. z o.o. z Warszawy na budowę 
Centrum Borówieckiej Aktywności w Bo-
rówcu. Zadanie kosztować będzie 270 
600 zł i ma zostać zrealizowane do końca 
sierpnia bieżącego roku. 

18 marca 2021 roku podpisano umowę na 
realizację kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Szczodrzykowo i części Runowa 
w gminie Kórnik.
Inwestycja, zgodnie z założeniami umowy,  
ma zostać zakończona do 31 października 
2022 roku. Przetarg wygrała firma Fretless 
Sp. z o.o. Sp. k. z Dziećmierowa.
Kosz inwestycji po rozstrzygnięciu przetar-
gu określono na 4 137 078, 05 zł.

Rozstrzygnięto przetargi

◊  ŁG

Fragment dokumentacji 
dla inwestycji przy SP nr 2

6 mln dotacji
na szkołę 
w Robakowie

Miasto i Gmina Kórnik ma otrzymać 6 mln 
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wojewoda Wielkopolski wydał 
listę rekomendacji dla wniosków o środki 
finansowe z tego źródła dla jednostek sa-
morządu terytorialnego. 
Otrzymane pieniądze przeznaczone zosta-
ną na  rozbudowę budynku Szkoły Podsta-
wowej w Robakowie o nowe dwupiętrowe 
skrzydło mieszczące: 
 na parterze – 3 sale lekcyjne, zaplecze 

gosp., świetlicę, portiernię, WC damski/mę-
ski/dla personelu/dla niepełnosprawnych, 
łącznik, komunikację, przedsionek, jadalnię 
(rozbudowa istniejącej); 
 na piętrze – 3 sale lekcyjne, zaplecze, 

bibliotekę, WC K/M/dla personelu/dla nie-
pełnosprawnych, poczekalnię, 2 gabinety 
(dla pedagoga/psychologa), komunikację.
Powierzchnia użytkowa nowego skrzydła 
– ok. 1200 m².
Koszt całej inwestycji został oszacowany 
na 8.200.000,00 zł. Urząd Miasta i Gminy 
Kórnik wnioskował o 8.000.000,00 zł.
Rekomendowana przez Wojewodę Wielko-
polskiego dotacja o wysokości 6.000.000,00 
zł jest jedną z najwyższych rekomendowa-
nych kwot dotacji dla zadań inwestycyjnych 
w powiecie poznańskim. 
Projekt rozbudowy został przygotowany 
przez Studio Architektury Siergiej.

◊  ŁG

W dniu 16 marca 2021r. odbyły się konsul-
tacje społeczne, w ramach realizacji Planu 
Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii 
Poznań (SUMP) realizowane przez Stowa-
rzyszenie Metropolia Poznań. W spotkaniu 
on-line w formie warsztatów uczestniczyli 
radni z gmin należących do Metropolii Po-
znań, gminę Kórnik reprezentowali Jarosław 
Janowski i Stanisław Duszczak. Wcześniej 
w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy 
oraz reprezentanci organizacji pozarządo-
wych z terenu objętego działalnością SMP.

Podczas warsztatu dyskutowano na szereg 
tematów związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym metropolii a w szczególności 
stanem i możliwością rozwoju różnych form 
transportu i komunikacji.
Określono „mocne strony”, które zebrani 
dostrzegają w Metropolii Poznań. Stwier-

dzono, że w ostatnich latach sukces osiągnę-
ła Poznańska Kolej Metropolitalna a także 
transport zbiorowy w  mieście Poznań. 
Ponadto atutem metropolii jest bliskość 
i  różnorodność przyrody, zabytki w  Po-
znaniu i okolicach, obiekty sportowe oraz 
infrastruktura drogowa oparta o autostradę 
A2, drogi S5 i S11. 
Dużo uwagi poświęcono obszarom, które 
wymagają nowych rozwiązań opartych 
o  rozbudowę infrastruktury. Największe 
potrzeby zidentyfikowano w stanie i dłu-
gości dróg rowerowych w podpoznańskich 
gminach, komunikacji rowerowej wewnątrz 
tych gmin, pomiędzy różnymi miastami i Po-
znaniem jako „centrum”. Wskazano również 
na dynamiczny rozwój budownictwa miesz-
kaniowego oraz wynikające z tego problemy 
komunikacyjne. Rozwiązaniem może być tu 
rozwój komunikacji autobusowej oraz kolei 

metropolitalnej, szczególnie poprzez rozbu-
dowę stacji i węzłów ulokowanych na wjaz-
dach do Poznania celem odciążenia stacji 
Poznań Główny. Za ważne uznano również 
edukację w zakresie zrównoważonej mo-
bilności oraz dbanie o czystość powietrza.
W kolejnym etapie konsultacji odbędą się 
spotkania z urzędnikami. Następnie na pod-
stawie zebranych opinii powstanie raport 
końcowy, który zostanie przedstawiony wło-
darzom gmin tworzących Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań (SMP). Raport wskaże 
kierunki/obszary rozwoju Metropolii Poznań 
w  zakresie zrównoważonej mobilności, 
które w przyszłości wykorzystane będą do 
aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilno-
ści dla Metropolii Poznań (SUMP).
     

Konsultacje społeczne w Metropolii Poznań

◊ Jarosław Janowski, 
Stanisław Duszczak



OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Głównej, Słonecznej i Dworcowej 
w obrębie geodezyjnym Dziećmierowo, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta i Gminy Kórnik nr XIII/149/2019 z 
dnia 25 września 2019 r., zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, 
Słonecznej i Dworcowej w obrębie geode-
zyjnym Dziećmierowo, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 12 kwietnia 2021 r. do 4 maja 
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.kor-
nik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej 
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. 
o godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 21 kwietnia 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie 
maila wpisując: DZIEĆMIEROWO-04. Dla 
zarejestrowanych osób zostanie wygene-
rowany link do spotkania, który zostanie 
przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny 
przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać w 
formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl lub platforma kon-
sultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 19 maja 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefo-
niczne.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, 
Celestynowo, Runowo i Część wsi Dzieć-
mierowo, gmina Kórnik – etap I.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r. 
poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik 
nr XXIII/303/2020 z  dnia 26 sierpnia 
2020 r., zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów wsi: Kro-
molice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo 
i Część wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik 
– etap I, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 12 kwietnia 

2021 r. do 4 maja 2021 r. 
w  siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kór-
nik. Projekt  planu dostępny będzie 
w okresie wyłożenia również na stronie  
www.kornik.pl w  dziale ,,Aktualno-
ści” w  zakładce ,,projekty mpzp wy-
łożone do publ icznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej  
kornik.konsultacjejst.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w  dniu 26 kwietnia 2021 
r. o godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-
line), na platformie ZOOM. W  dyskusji 
online będzie można wziąć udział po 
wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 12:00 
dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres email:  
dyskusje.publiczne@kornik.pl 
w temacie maila wpisując: KROMOLICE-04. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie wyge-

nerowany link do spotkania, który zostanie 
przesłany w e-mailu zwrotnym pół godziny 
przed dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papierowej 
lub elektronicznej w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (ePUAP 
lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platfor-
ma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.
pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 
na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
19 maja 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZE-
TWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDU-

RA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez 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 prawnego 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 zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, projektant spo-
rządzający projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego/studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynaro-
dowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie bę-
dzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Pań-
stwa 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 Ad-
ministratora. W przypadku braku podania przez 
Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało 
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie 
z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgod-
nie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres 
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwa-
rzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadze-
nia procedury planistycznej.
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Od 15 marca rozpoczęła się tegoroczna 
kampania składania wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich, która potrwa do 
17 maja 2021 roku. Wnioski należy skła-
dać wyłącznie w  formie elektronicznej za 
pomocą aplikacji e-WniosekPlus dostępnej 
na stronie Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
W 2021 roku rolnicy posiadający poniżej  
10 ha gruntów ornych zobowiązani są do 
podawania poszczególnych upraw w  ra-
mach deklarowanych do płatności działek 
rolnych. Nie ma więc możliwości w tym roku 
złożenia oświadczenia potwierdzającego 
brak zmian w wersji papierowej.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu świadczy usługi m.in. 
w zakresie: 
-płatności bezpośrednich 
-dofinansowania do materiału siewnego 
-dofinansowania do wapna
-sporządzania planu poprawy dobrostanu 
zwierząt
-sporządzania planów nawozowych
-przygotowywania dokumentacji do reali-
zacji inwestycji w ramach PROW 2014-2020
W  gminie Kórnik osobą odpowiedzialną 
za realizację wyżej wymienionych działań 
WODR jest doradca rolniczy Emilia Kur-
kiewicz.

Płatności 
bezpośrednie 
– zmiany!

◊  Emilia Kurkiewicz
tel.: 512-717-964
emilia.kurkiewicz@wodr.poznan.pl

◊  Druhny i Druhowie 
z OSP Kórnik

◊  Druhny i Druhowie 
z OSP Kórnik

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórni-
ku wraz ze strażakami wyrażają serdeczne 
podziękowania dla firmy TFP Sp. Z.o.o za 
zakup oraz przekazanie najaśnicy akumu-
latorowej PELI 9490.
Dzięki wsparciu które zostało nam okazane 
znacząco wpłynęło na sprawność bojową 
jednostki  OSP Kórnik, a także docenienie 
naszej społecznej pracy na rzecz ochrony 
społeczeństwa gminy Kórnik.
Dziękujemy za okazaną życzliwość i za-
angażowanie, jednocześnie życząc wielu 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Z poważaniem 

Naszemu Koledze Włodzimierzowi
wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia
z powodu śmierci

składa

Taty

Dyrekcja oraz pracownicy 
KCRiS OAZA 

Nie umiera ten,  
kto trwa w pamięci żywych

Dla Pani Ewy Zwierzyńskiej  
oraz Jej Rodziny i Bliskich 
najszczersze wyrazy współczucia  
w trudnych chwilach z powodu śmierci 

składają
 Mamy

Dyrekcja i pracownicy  
Zespołu Szkół w Kórniku 

Planujesz wizytę w urzędzie skarbowym? 
Wcześniej zarezerwuj termin

• Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbo-
wym” od 4 miesięcy działa w całej Polsce. 
W  województwie wielkopolskim klienci 
mogą z niej korzystać już od lipca ubiegłego 
roku.
• W tym czasie Krajowa Administracja Skar-
bowa obsłużyła już ponad milion umówio-
nych wizyt. 
Do stycznia 2021 r. w całym województwie 
wielkopolskim zostało umówionych ponad 
100 tys. wizyt. Średni czas obsługi klienta 
wynosił ok. 12 minut. Wizyty osobiste 
w urzędzie skarbowym najczęściej związane 
były z załatwianiem formalności związanych 
z umowami kupna-sprzedaży. Podatnicy 
licznie udawali się do urzędów w sprawach 
dotyczących zaświadczeń, a  także w kwe-
stiach podatkowych związanych z nabyciem 
spadku.

Od lutego – w  związku z  rozpoczęciem 
okresu rozliczeń PIT – tematem przewodnim 
w kontaktach z urzędami skarbowymi staje 
się rozliczenie podatku dochodowego. 

„Zachęcamy podatników do korzystania 
przede wszystkim z elektronicznych form 
rozliczeń, takich jak Twój e-PIT – dostępny 
w e-Urzędzie Skarbowym – 
lub e-Deklaracje” – mówi rzecznik Izby Admi-
nistracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata 
Spychała-Szuszczyńska. „To prosty, szybki 
i  wygodny sposób złożenia PIT, którego 
dodatkową zaletą jest krótszy o połowę czas 
uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. 
W całym kraju w ramach usługi Twój e-PIT 
złożono już w tym roku 3,6 mln zeznań” – 
dodaje.

Przypominamy: Wiele spraw w  urzędzie 
skarbowym można załatwić bez wychodze-
nia z domu za pośrednictwem strony po-
datki.gov.pl lub telefonicznie. W sytuacjach, 
w których istnieje konieczność osobistej 
wizyty w urzędzie należy pamiętać, że jest 
ona możliwa wyłącznie po wcześniejszym 
umówieniu się i rezerwacji terminu i godzi-
ny. Najprościej zrobić to przez internet za 
pomocą elektronicznego formularza, do-
stępnego na stronie podatki.gov.pl. Umoż-
liwia to szybkie i komfortowe załatwienie 
sprawy w dogodnym dla siebie terminie, 
z zachowaniem środków ostrożności. 

Nie potrzebujesz umawiać wizyty w urzę-
dzie, aby zostawić dokument w urnie (bez 
potwierdzenia odbioru) lub otrzymać po-
twierdzenie na swojej kopii w punkcie po-
dawczym. Jeżeli chcesz wyjaśnić wątpliwości 
dotyczące złożonego dokumentu - umów 
wizytę na podatki.gov.pl

US informuje

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy 
pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia
- niech nadchodzące Święta 

będą niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju 

i radości
wśród Rodziny, Przyjaciół 

oraz Bliskich dla Państwa osób

                      Życzą



Podpisanie umowy rozpoczyna realiza-
cję kolejnego, ogromnego projektu 
11 marca 2021 roku  została podpisana 
umowa  na realizacje kolejnej inwesty-
cji. Umowa obejmuje I  etap rozbudowy 
zakładu zagospodarowania odpadów na 
terenie ZGO-WCR. W  ramach tej części 
przedsięwzięcia rozbudowane zostaną 
place do kompostowania odpadów biode-
gradowalnych wraz z halą doczyszczania 
kompostu. Plac dojrzewania będzie służył 
do drugiego etapu procesu stabilizacji 
tlenowej.  By ujednolicić wytworzony kom-
post, czyli polepszacz glebowy, materiał 
zostanie odpowiednio przesiany. Gotowy 
produkt będzie czasowo składowany na 
placu magazynowania, skąd zostanie 
przekazany podmiotom zewnętrznym. 
Place będą uszczelnione, o  nawierzchni 
betonowej, której grubość dostosowana 
zostanie do przejazdu ciężkich pojazdów. 
W ramach inwestycji rozbudowana zosta-
nie także podczyszczalnia ścieków. Część 
wstępnie oczyszczonych ścieków, będzie 
można ponownie wykorzystać w procesie 
produkcyjnym, co ma znaczący wpływ 
na ekologię, a  jednocześnie spowoduje 
oszczędności kosztów dla spółki. 
- Realizowana inwestycja to kolejny krok 
w  rozbudowie ZGO Sp. z  o.o. w  Jaroci-
nie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 
W związku ze zwiększającym się strumieniem 
odpadów biodegradowalnych kuchennych, 
inwestowanie w   infrastrukturę niezbędną 
do prawidłowego przetwarzania tego typu 
odpadów jest nie tylko racjonalne, ale 
wręcz konieczne – uzasadnia Witosław 
Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR. - 
Realizowane inwestycje mają doprowadzić 
do tego, aby nasz zakład jeszcze efektywniej 
wykorzystywał wszystkie rodzaje odpadów. 
By osiągnąć zamierzenia, spółka kolejny 
raz inwestuje w  coraz nowocześniejsze in-
stalacje, urządzenia i elementy konstrukcji 
– dodaje prezes spółki. 
Inwestycja obejmuje także budowę placu 
do przerobu odpadów budowlanych, 
który będzie służył  do przerabiania i cza-
sowego magazynowania gruzu. Tuż obok 
powstanie zadaszona hala na styropian, 
gdzie będzie przeprowadzany proces 
rozdrabniania, belowania styropianu oraz 
czasowego magazynowania odpadów 
styropianowych.  Obiekt wyposażony zo-
stanie w system detekcji pożaru. 
Inwestycja jest niezwykle ważna dla roz-
woju gmin należących do Porozumienia 
Międzygminnego. Nowoczesne technolo-
gie stosowane w ZGO-WCR sprawiają, że 
kolejne gminy są zainteresowane współ-
pracą z jarocińskim zakładem. 
Wykonawcą I  etapu inwestycji będzie 
- wyłonione w drodze przetargu nieogra-
niczonego - konsorcjum firm: DROBUD 
S.A. – lider konsorcjum, Eko-Dbaj Sp. 

z  o.o. – członek konsorcjum oraz Stal-
budom Sp. z o.o. – członek konsorcjum. 
Kontrakt został podpisany przez ZGO-WCR 
reprezentowane przez prezesa spółki – 
Witosława Gibasiewicza i przedstawicieli 
konsorcjum firm: DROBUD S.A. (prezes 
zarządu Andrzej Siliński), Eko-Dbaj Sp. 
z  .o.o. (prezes zarządu Jarosław Piętka) 
oraz Stalbudom Sp. z o.o. (prezes zarządu 
Marcin Dutkiewicz)

Otwarcie kolejnego etapu rozbudowy 
sortowni odpadów
Spotkanie w  Jarocinie było także dosko-
nałą okazją do zaprezentowania gościom 
innych, zrealizowanych w ostatnim czasie 
na terenie ZGO-WCR inwestycji. Właśnie 
zakończył się kolejny etap rozbudowy sor-
towni odpadów Wielkopolskiego Centrum 

Recyklingu w Jarocinie. 
Realizacja przedsięwzięcia umacnia przed-
siębiorstwo w  gronie liderów tego typu 
zakładów w  naszym kraju. Kolejny etap 
rozbudowy sortowni odpadów polegał 
na montażu drugiego sita bębnowego. 
Umożliwi to pracę sortowni w 4 trybach, 
pozwalając na zwiększenie przepustowo-
ści oraz niezawodności linii. Sito mające 
średnicę  3,6 m  i długość 16,5  to ogromne 
urządzenie, które waży 38 ton. Zostało do-
starczone specjalistycznym 40. metrowym 
transportem, a jego przewiezienie zajęło 

48 godzin. Poza montażem sita, w tym eta-
pie inwestycji przebudowana została także 
hala przyjęć odpadów oraz zamontowane 
zostały nowe taśmociągi. Kolejny etap 
rozbudowy sortowni odpadów kosztował 
ponad 2,8 mln. Przypomnijmy, że wcze-
śniej, w 2019 roku spółka zainwestowała 
w modernizację sortowni 10 mln zł.
Nie koniec na tym! W  dalszych etapach 
inwestycji zmodernizowana zostanie 
linia biologiczna do separacji odpadów 
biodegradowalnych, znajdujących się 
w odpadach komunalnych. Pojawi się też 
nowa kabina sortownicza na taśmociągu 
podającym odpady do sita. Będzie ona 
miała za zadanie wysortowanie odpadów 
nadgabarytowych, mogących zakłócić 
pracę linii oraz wyjście z  nowego sita na 
zewnątrz hali.
Zadanie w  znacznym stopniu usprawni 

gospodarkę odpadami na terenie Jaro-
cina oraz okolicznych gmin. Prawidłowo 
prowadzona selektywna zbiórka oraz 
późniejsze sortowanie zebranych odpa-
dów pozwala na wykorzystanie surowców 
wtórnych, w związku z czym zmaleje ilość 
odpadów deponowanych na składowisku, 
zwiększając ilość odzyskanych surowców.

Informacje z ZGO Jarocin

◊  ZGO Jarocin
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Jak już wspominaliśmy przy ogłaszaniu 
wyników konkursu na najdłuższy szal w 
gminie Kórnik, przymierzamy się do pobicia 
rekordu Polski, który wynosił 460 m. Zbliża-
my się małymi kroczkami do finału. Nasze 
seniorki wciąż dziergają szaliki. Mieliśmy 
łącznie 112 m szala, a dziś już mamy prawie 
300 m. Jeszcze tylko 170 m i gmina Kórnik 
pobije rekord Polski.
Nasza najstarsza dziergająca seniorka ma 
99 lat, czyli nigdy nie jest za późno na bicie 
rekordów . Niech ten przykłąd zmobilizuje 
wszystkich. Zachęcam Was kochani do dzia-
łania .Uwaga jeżeli ktoś ma niepotrzebną 
wełnę  to proszę podarujcie ją nam a nasze 
seniorki ją wykorzystają a ty będziesz miał 
swój udział w rekordzie Polski. Przypomnij-
my nasze finalistki z pierwszego etapu ;
 I miejsce Maria Bartkowiak 
 II miejsce Zosia Walerczyk 
 III miejsce Stanisława Andrejewska
 IV miejsce Anna Wojtaszek

 V miejsce  Teresa Kerber
 VI miejsce Anna Jaskóła 

Dziękujemy Wam Dziewczyny za dobrze 
wykonaną robotę i za waszą wytrwałość 
Brawo Wy !

SZALeństwa ciąg dalszy 

◊  Magda Pawlaczyk
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Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Jak co roku wraz z coraz cieplejszymi wio-
sennymi dniami, życie w naszych ogrodach 
budzi się z zimowego letargu, zachęcając 
do intensyfikacji prac porządkowych, tak 
byśmy w nowym sezonie wegetacyjnym 
mogli w pełni czerpać radość z naszego 
zielonego otoczenia. Niezwykle aktual-
nym problemem, z  którym zetknęły się 
nasze ogrody, jest niestety nienajlepszy 
stan rosnących w nich bukszpanów, które 
zwłaszcza w minionym roku padły ofiarą 
inwazji ćmy bukszpanowej.
Bukszpan należy do rodzaju Buxus, współ-
tworzonego przez ok. 30 do 100 gatunków 
drzew i krzewów, rosnących głównie w kli-
macie tropikalnym i  podzwrotnikowym 
Afryki Południowej, Ameryki Środkowej 
i Karaibów. Jedynie kilka z nich jest spo-
tykanych w strefie umiarkowanej Europy 
i Azji. Na terenie Polski najpowszechniej 
występującym jest bukszpan wieczniezie-
lony (Buxus sempervirens L.) i  jego liczne 
odmiany oraz znacznie rzadziej spotykany 
bukszpan drobnolistny (Buxus microphylla 
Siebold & Zucc.). Oba te gatunki doskonale 
sprawdzają się w  naszym klimacie. Jako 
rośliny długowieczne, wolno rosnące, 
o zwartym pokroju, mogą dożywać nawet 
600-700 lat i dorastać do wysokości 3 m, 
a w przypadku bukszpanu wieczniezielo-
nego w  sprzyjających warunkach nawet 
do 9 m i średnicy pnia 0,3 m. Bukszpany 
wykazują dużą odporność na suszę. Do-
brze rosną na glebach o  pH obojętnym 
i  zasadowym, żyznych i  średnio żyznych, 
przepuszczalnych. Nie tolerują nato-
miast gleb kwaśnych, podmokłych i silnie 
piaszczystych. W warunkach naturalnych 
preferują miejsca zacienione, jednak dość 
dobrze znoszą także nasłonecznienie. 
Bukszpan ze względu na łatwość uprawy, 
zimozieloność liści, zwarty, regularny 
pokrój i dużą odporność na przycinanie, 
uprawiany jest przez człowieka od bardzo 
dawna. Szczególnie cenionym było niegdyś 
także drewno bukszpanu, które dzięki swej 
dużej twardości można było toczyć i pole-
rować. Wykorzystywano je w zdobnictwie 
i w meblarstwie już w starożytności. Dzisiaj 
bukszpany to przede wszystkim rośliny 
ozdobne, sadzone pojedynczo lub w for-
mie żywopłotów, dzięki swojej odporności 
na przycinanie i  ludzkiej kreatywności 
mogące przyjmować najróżniejsze kształ-
ty i  zachowujące swój atrakcyjny wygląd 
przez cały rok. Mogą być także wysadzane 
w  odpowiedniej wielkości donicach. Ich 
zimozielone gałązki symbolizujące życie 
wieczne są także chętnie wykorzystywa-
nym elementem dekoracyjnym w okresie 
Świąt Wielkanocnych. 
Dotychczas, zapewniając podstawowe 

warunki, mogliśmy cieszyć się krzewami 
bukszpanu bez większego nakładu pracy. 
Ten pozorny spokój zburzony został przez 
nieproszonego gościa – ćmę bukszpanową 
(Cydalima perspectalis Walker), której gąsie-
nice masowo żerując na liściach, ogałacają 
go i doprowadzają do zamierania. Owad 
ten pochodzący z  Azji Wschodniej i  Po-
łudniowej po raz pierwszy notowany był 
w Europie w 2006 roku. Prawdopodobnie 
przybył do Niemiec wraz z importowanymi 
sadzonkami i w ciągu kilku lat rozprzestrze-
nił się praktycznie w całej Europie. W Polsce 
notowany jest od 2012 roku. Częstsze po-
jawy miały miejsce w 2015 roku, głównie 
w  południowej części Polski. Od dwóch 
lat, a zwłaszcza w minionym roku, masowo 
występuje również u  nas. Przesuwaniu 
granicy występowania ćmy bukszpanowej 
na północ sprzyja proces ocieplania się 
klimatu oraz brak naturalnych wrogów. 
Jakkolwiek na terenach, gdzie ćma ta wy-
stępuje dłużej, stwierdzono, że miejscowe 
gatunki ptaków takich jak wróble, sikorki, 
zięby czy z owadów osy, zaczynają polować 
na gąsienice ćmy bukszpanowej.
Jaja ćmy bukszpanowej wielkości ok. 1 mm 
składane są przez tego owada po spodniej 
stronie zielonych liści bukszpanu. Rozwój 
larwalny trwa ok. 4 tygodnie i w tym czasie 
gąsienice barwy zielonej z  czarno-brązo-
wymi liniami wzdłuż ciała i czarną głową, 
żerując na liściach mogą przyrastać do ok. 
40 mm. Kolejne stadium – zielono-brązowa 
poczwarka – osiąga do ok. 20 mm długości. 

Postać dorosłą stanowią motyle o rozpięto-
ści skrzydeł ok. 40 mm, barwy białej z brązo-
wą obwódką. Niekiedy spotykane są także 
osobniki o dominującej barwie brązowej. 
Motyle można zaobserwować zwykle wie-
czorem od kwietnia do października. Mogą 
one pokonywać dystans od 5 do nawet  
10 km. O  obecności ćmy bukszpanowej 
świadczy również obfita przędza spajająca 
liście bukszpanu, chroniąca postacie lar-
walne. W ciągu jednego sezonu w klimacie 
umiarkowanym tworzą się 2-3 pokolenia 
owadów. 
Pierwszą podstawową czynnością w zwal-
czaniu ćmy bukszpanowej jest obserwacja, 
prowadzona już od początku wiosny aż 
do późnej jesieni. Niestety nie wystar-
czy jedynie pobieżny ogląd roślin, gdyż 
owady w  pierwszym rzędzie lokują się 
w wewnętrznej części krzewów i w mia-
rę wyczerpywania się źródła pokarmu 
przemieszczają się ku części zewnętrznej. 
Odchylając poszczególne gałęzie należy 
sprawdzić stan rośliny i przy pomocy np. 
grabi strząsnąć, jeśli występują, kokony 
ćmy bukszpanowej, w  których formy 
larwalne przetrwały zimę. Podobnie 
postępujemy w trakcie sezonu, po zaob-
serwowaniu obecności owadów. Należy 
pamiętać o  każdorazowym dokładnym 
wygrabieniu ziemi pod krzewami w celu 
usunięcia i  zniszczenia strąconych owa-
dów. Można się tutaj wspomóc rozkła-
dając wcześniej folię pod krzewami. 

Bukszpan a ćma bukszpanowa, notatki z frontu

Do niedawna, zwalczając ćmę bukszpa-
nową stosowano opryski popularnymi 
środkami chemicznymi przeciwko owadom 
gryzącym i wysysającym soki roślinne takim 
jak np. mszyce. Środki te oddziaływają na 
owady zarówno kontaktowo jak i  syste-
micznie, wnikając do wnętrza tkanek roślin, 
skąd pobierane wraz z sokami roślinnymi 
przez owada powodują ostatecznie jego 
śmierć.          
Obecnie dostępne są także środki biolo-
giczne, nieobciążające środowiska w takim 
stopniu jak wyżej wspomniane. Zawierają 
one szczep bakterii Bacillus thuringiensis 
Berliner, która po wniknięciu do układu po-
karmowego ćmy tworzy specyficzne białka 
niszczące komórki organizmu, w przeciągu 
trzech dni doprowadzając do śmierci owa-
da. Bez względu na stosowany środek, 
zwykle występuje konieczność powtarza-
nia co pewien czas oprysku. Zwalczanie 
ćmy bukszpanowej można także uzupeł-
nić stosując dostępne na rynku pułapki 
feromonowe, wabiące osobniki męskie. 
Z jednej strony są one wskaźnikiem pojawu 
owadów, z drugiej większa ich liczba może 
choć częściowo wpłynąć na ograniczenie 
inwazyjności ćmy. Nie zwalnia to nas jed-
nak z odpowiedzialności oraz obowiązku 
obserwacji posiadanych roślin i podjęcia 
niezbędnych działań wobec gwałtownego 
rozprzestrzeniania się ćmy bukszpanowej, 
zanim w  środowisku wykształcą się na-
turalne procesy ograniczające jej pojaw. 
Uszkodzenia powodowane przez tego 
owada stają się także otwartą furtą dla 
szeregu innych infekcji, w tym pochodzenia 
grzybowego. Zaobserwowano także coraz 
częstsze przypadki przenoszenia się ćmy 
bukszpanowej także na takie rośliny jak 
irga, trzemielina czy ostrokrzew. 

◊ Leszek Karliński, 
Adrianna Karlińska
Instytut Dendrologii PAN

Krzewy bukszpanu przed i po inwazji ćmy bukszpanowej. 
Mimo uszkodzeń niektóre z nich odradzają się, choć z trudem (zdjęcia u dołu). 

Pułapka feromonowa 
ze zwabioną ćmą bukszpanową

Niedawno uruchomiony przez Fundację 
Zakłady Kórnickie portal ekologiczny 
Drzewo Franciszka może pochwalić się 
pierwszym ważnym patronatem me-
dialnym. Ogólnopolskie seminarium 
naukowe z okazji Światowego Dnia Wody 
odbyło się na Uniwersytecie Przyrodni-
czym w  Poznaniu 23 marca 2021 roku.  
Patronat honorowy nad wydarzeniem 
zorganizowanym w przestrzeni wirtualnej  
Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii 
Mechanicznej UPP objęli Rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr 
hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i   
Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej 
Akademii Nauk. Organizatorami spotkania 
były Katedra Melioracji, Kształtowania Śro-
dowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP, 
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UPP 
oraz Towarzystwo Naukowe Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej. 

Prelegenci ze zna-
czących ośrodków 
naukowych w  Pol-
sce oraz instytucji 
i  przedsiębiorstw 
związanych z gospo-
darką wodną pre-
zentowali bardzo 
interesujące wystąpienia, m. in. na temat 
środowiskowych i  społeczno-gospodar-
czych skutków zmian klimatu, uwarunko-
wań wahań stanów wody jezior Polski środ-
kowo-zachodniej na przestrzeni ostatnich 
60 lat i mitów związanych z jakością wody.
Szczegółowy program wydarzenia oraz 
relację z niego znaleźć można na stronie 
drzewofranciszka.pl, zapis przebiegu ca-
łego seminarium opublikowany został na 
kanale YouTube Wydziału Inżynierii Środo-
wiska i Inżynierii Mechanicznej. 

Drzewo Franciszka patronem 
Światowego Dnia Wody

◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie
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Marzec w przedszkolu Kolorowy Świat 
upłynął pod znakiem radosnego 
oczekiwania na wiosnę! Dzieci bacznie 
obserwowały otaczający ich świat, wy-
szukując oznak zbliżającej się wiosny. 
W swoich salach przedszkolaki zakładały 
wiosenne kąciki przyrody, sadziły cebulki 
kwiatów, poznając ich nazwy i cechy cha-
rakterystyczne, siały rzeżuchę, zakładały 
hodowlę fasoli. 
8 marca wspaniali chłopcy z  naszego 
przedszkola, pamiętali o swoich koleżan-
kach i ich wyjątkowym święcie. W każdej 
grupie tego dnia atmosfera była wyjąt-
kowa, nie zabrakło życzeń, miłych słów 
i  drobnych upominków, jak również 
wspólnych zabaw.
Dodatkowo w  miesiącu marcu, przed-
szkolaki w  ramach realizacji projektu 
„Przedszkole jako ośrodek zrównowa-
żonego rozwoju” dużo uwagi poświęciły 
ekologii. W każdej grupie odbyły się zajęcia 
tematyczne dotyczące czystego powietrza, 
a dzieci brały udział w konkursie plastycz-
nym pod hasłem „Stop – Smog!”. Najstar-

sze grupy przedszkolne przygotowały 
barwne transparenty, które miały na celu 
przedstawić problem zanieczyszczenia 
powietrza.  Grupa Jeżyki z kolei przygoto-
wała cykl zajęć tematycznych dotyczących 
znaczenia wody w  naszym życiu. Dzięki 
ciekawym doświadczeniom i eksperymen-
tom wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że 
woda jest dla nas bardzo ważna i należy 
ją oszczędzać! Grupa „Mrówki” natomiast  
w  marcu realizowała tematy dotyczące 
ekologicznym produktów, dowiadując 
się przy tym jak ważna jest praca rolnika 
w ramach realizacji projektu edukacyjnego 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
Nasza aktywność w przedszkolu uwiecz-
niona zostaje na stronie internetowej, 
gdzie znaleźć można wiele zdjęć z dziecię-
cych zabaw. W tym roku niestety nie mo-
żemy zaprosić Państwa w odwiedziny do 
Naszego Przedszkola, dlatego serdecznie 
zachęcamy do odbycia wirtualnego space-
ru po placówce i zapoznania się z ofertą 
dydaktyczną na nadchodzący rok szkolny. 
     

„Witaj wiosno!”
W  dniu 22.03.2021 dzieci z  przedszkola 
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie wzięły 
udział w  tradycyjnym powitaniu wiosny. 
Jest to dla każdego przedszkolaka bar-
dzo wyczekiwane wydarzenie. Ogromne 
emocje wśród dzieci wzbudziły już same 
przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo 
wcześniej. Podczas licznych spacerów 
szukaliśmy oznak nowej pory roku, po-
znaliśmy piosenki o tematyce wiosennej 
a każda z grup wykonała swoją marzannę 
oraz kolorowe gaiki. Kiedy wreszcie nade-
szła wiosna były tańce, śpiewy, wiosenne 
quizy i mnóstwo zabawy. Aby tradycji stało 
się zadość, przedszkolaki pożegnały zimę 
wraz z marzanną, która by nie zaśmiecać 
środowiska, została wywieziona na  wozie 
przystrojonym w  kwiaty . Jesteśmy pewni, 
że starania naszych wspaniałych przed-
szkolaków sprawią, że wiosna zawita do 
nas na dobre.    
     
     
 

Pracowity marzec w Kolorowym Świecie!

◊  Katarzyna Kofel ◊  Karolina Pelczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Pankowiak uczennica SP1 w 
Kórniku osiągnęła ogromny sukces, 
kwalifikując się do najwyższego stopnia 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angiel-
skiego. Do tej pory nie znamy oficjalnych 
rezultatów, ale wiemy na pewno (zgod-
nie z zapisami w regulaminie), że Nikola 
uzyskała swoim świetnym wynikiem 
tytuł finalisty konkursu i ten tytuł będzie 
wpisany na świadectwie ukończenia 
szkoły. A może będzie to tytuł laureata? 
Czekamy na wyniki.
Nikola mieszkała w Anglii od ósmego 
roku życia i tam przez pięć lat chodziła 
do szkoły. Po powrocie do Polski została 
uczennicą SP1 w Kórniku. 

Z zaangażowaniem pracuje na lekcjach 
języka angielskiego, chętnie bierze 
udział w projektach i konkursach. Praca 
z ambitną uczennicą to dla nauczyciela 
zawsze ogromna satysfakcja.
Nikola lubi spędzać czas ze swoją ro-
dziną i przyjaciółmi, czytać książki oraz 
oglądać filmy ze swoją siostrą.
W przyszłości chciałaby zostać nauczy-
cielką języka angielskiego.
Good luck Nikola!

„I love learning English”

◊  Magdalena Woźniak 
- nauczycielka języka angielskiego 
w SP1 w Kórniku

Dzień Kobiet w Jedynce
Prężnie działający Samorząd Uczniowski 
w kórnickiej Jedynce zorganizował aż trzy 
konkursy z okazji Dnia Kobiet dla trzech 
grup wiekowych.
Zadaniem klas 0-3 było wykonanie „Tu-
lipana na Dzień Kobiet” formą dowolną 
i  w  dowolnym formacie. Zaskoczeni by-
liśmy pomysłowością naszych uczniów, 
nie spodziewaliśmy się otrzymać tulipana 
zbudowanego z klocków LEGO, a jednak… 
W tej kategorii wiekowej zwyciężyli Zuzan-
na Jankowiak z kl. 1c oraz Ksawery Kamiński 
z kl. 1b, II miejsce ex aequo otrzymali Adam 
Komisarczyk 2a oraz Helena Krajka 0a, III 
miejsce zajęła Maria Nitschke 2b. W  tej 
kategorii mamy również pięć wyróżnień: 
Antoni Nowak 2a, Lena Białek 0b, Zuzia 
Błaszak 1b, Nadia Czajka 1d oraz Nicole 
Godlewska 0a.
Kolejny konkurs to „Dziewczęca bohaterka 
literacka” przeznaczony dla uczniów klas 
4-5. Konkurs ten nie cieszył się dużym 
zainteresowaniem, dlatego nagrodziłyśmy 
obie uczestniczki: Weronikę Sowę 4a oraz 
Helenę Sibilską 5a.
Uczniowie klas 6-8 również mieli możliwość 
wykazania się swoimi umiejętnościami, 
biorąc udział w  konkursie „Tajemnica 
damskiej torebki”. Konkurs polegał na 
wykonaniu kolażu lub projektu, w którym 

zostanie zaprezentowana niesamowita 
wręcz, a  czasem zaskakująca zawartość 
damskich torebek. W tej kategorii wieko-
wej bezkonkurencyjna okazała się Marika 
Godlewska z  kl. 8c, II miejsce zajął Eryk 
Onderski 7a, III miejsce Daria Melnyk 6e. 
Wyróżnione zostały Wiktoria Grzybowska 
7e i Julia Łuczak 6e.
Dyplomy i  nagrody powędrowały do 
wszystkich uczestników konkursów, któ-
rym serdecznie dziękujemy za udział i ak-
tywną postawę, a laureatom gratulujemy 
sukcesów. Ogromne podziękowania kie-
rujemy również do Zuzanny Raźniewskiej, 
reprezentującej Samorząd Uczniowski, 
za aktywny udział przy organizacji tych 
konkursów.
Organizatorzy:

Hu hu ha, zima dla zwierzyny łownej nie 
jest taka zła!
Ponad dwie i pół tony (!) wyniosły tegorocz-
ne zbiory kasztanów w SP nr 1 w Kórniku.
Epidemia nie zatrzymała zbiórki, a  nasi 
uczniowie, zachowując reżim sanitarny, zdo-
łali jak co roku pomóc zwierzętom łownym. 
Wśród laureatów znaleźli się następujący 
uczniowie: Joanna Wolicka 2c – I miejsce, 
Borys Dukarski 1d - II miejsce oraz Piotr 
Rozmiarek 0a - III miejsce. W zbiórce udział 
wzięło ponad 100 osób. Kasztany zostały 
wywiezione przez myśliwych do stałych 
miejsc dokarmiania zwierzyny w obwodach 
łowieckich dzierżawionych przez Koło Ło-
wieckie nr 73 „KOGUT” w Kórniku. 
Niestety epidemia zatrzymała coroczną 
prelekcję myśliwych w terenie, połączoną 
z  tradycyjnym myśliwskim ogniskiem. 
Najwytrwalsi uczniowie zostali uhonoro-
wani nagrodami skierowanymi w potrzeby 
uczniów – sprzęt audio ułatwiający udział 
w e-lekcjach. Nagrody ufundowało wspo-
mniane już Koło Łowieckie nr 73 „KOGUT”.
Miejmy nadzieję, że w  roku następnym 
akcja zostanie przeprowadzona w terenie, 
a o epidemii wszyscy już zapomną.
W imieniu uczniów, dyrekcji i organizatorów 
konkursu serdecznie dziękujemy. Darz Bór! 

Wieści z Jedynki

◊  Małgorzata Tabaczka
Barbara Rozmiarek
Zuzanna Raźniewska ◊  Dawid Waśkowiak
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Wiosna zawitała na dobre w naszym kraju. 
Może nie widać jej jeszcze w ciepłych pro-
mykach słońca czy błękicie na niebie, ale 
przedszkolaki z Misia Uszatka już ją czują 
i pracują pełną parą.
Aby bardziej obrazowo przekazać swoim 
podopiecznym wiedzę o  otaczającym 
świecie, wychowawczynie często i chętnie 
sięgają po innowacyjną metodę projektu. 
W najmłodszych grupach wiekowych do-
skonale sprawdziły się projekty: „Mleko”, 
„Powietrze” oraz „Roślina”. We wszystkich 
grupach przejawiał się jakże ciekawy pro-
jekt: „Cztery żywioły”. 
W  tym roku najstarsza grupa przystąpiła 
do projektu edukacyjnego pod patronatem 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Eko-
Eksperymentarium”. Podczas realizacji pro-
jektu za pomocą nowatorskich rozwiązań 
edukacyjnych dzieci uczyły się ekologicznych 
działań i otrzymały dyplomy za zdobycie 
umiejętności Mistrzów Ekologii.

Na nadejście pani Wiosny wszystkie przed-
szkolaki przygotowywały się należycie. 
Oprócz pięknych prac plastycznych przed-
stawiających wiosenne kwiaty oraz projek-
tów ubrań dla Wiosny, nie zabrakło rów-
nież wiosennego tańca z wykorzystaniem 
utworu Fryderyka Chopina pt. „Wiosna” op. 
74 nr 2. Były także zabawy matematyczne, 
muzyczne i ruchowe związane z wyjaśnie-
niem przysłowia: „W marcu jak w garncu”. 
Najmłodsi „gotowali” nawet dla nas praw-
dziwą marcową zupę.
W każdej niemal grupie zagościły zielone 
kąciki. Na terenie naszego ogrodu przed-

szkolnego zostały już przygotowane grządki. 
W końcu ta wyczekiwana pora roku do nas 
przyszła. W poniedziałek 22 marca obcho-
dziliśmy w naszym przedszkolu pierwszy 
dzień wiosny. Przedszkolaki z kolorowymi 
opaskami i własnoręcznie przygotowanymi 
instrumentami wyszły na plac przedszkolny, 
aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. Tego 
dnia zapanowała wiosenna atmosfera, 
a całość dopełnił pierwszy wiosenny spacer 
po najbliższej okolicy. Podczas tego dnia nie 
znikał nam uśmiech z twarzy. Witaj Wiosno!!!

W  związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi oraz realizowaną przez na-
sze przedszkole działalnością charytatywną 
zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, 
podczas którego rodzice mogli zakupić 
świąteczne dekoracje, mazurki, babeczki 
przygotowane przez nasze panie oraz bu-

kieciki na Niedzielę Palmową.
Kiermasz odbył się w dwóch turach – 18 i 25 
marca, a cel jego był szczytny – pomagaliśmy 
choremu Olusiowi. Dziękujemy bardzo Ro-
dzicom za jak zawsze wielkie serca.
Szybkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej 
Nocy.
Korzystając z okazji, w imieniu pani dyrektor 
oraz wszystkich pracowników przedszkola 
pragnę złożyć naszym Rodzicom oraz 
wszystkim Czytelnikom „Kórniczanina” 
życzenia pełnych zdrowia i radosnego opty-
mizmu Świąt Wielkanocnych.
Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość 
zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc 
przyniesie pomyślność, szczęście i piękny 
uśmiech każdego dnia.

◊ Grażyna Domagalska 

Marzec u Misia Uszatka

W Niepublicznym Przedszkolu „Truskawko-
wa Polanka” w Kórniku, odbył się I Przed-
szkolny Konkurs Recytatorski, do udziału 
którego zostały zaproszone przedszkolaki 
ze wszystkich grup. Celem Konkursu było 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
i recytatorskich, kształtowanie wrażliwości 
na piękno języka ojczystego, przygotowanie 
do świadomego uczestnictwa w kulturze 
i wspieranie uzdolnień dzieci. Zaproszenie 
do udziału w Konkursie przyjęło 14 dzieci. 
Wszystkie sumiennie przygotowały się do 
konkursu. Razem z rodzicami w domu wy-
brały, a następnie nauczyły się na pamięć 
wiersza, przygotowały stroje i rekwizyty oraz 
gest sceniczny.
Całe jury, w którego skład weszło grono pe-
dagogiczne naszego przedszkola było pod 
ogromnym wrażeniem pracy jaką wykonali 
uczestnicy!

Przedszkolaki
recytowały

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Grupa wiekowa 3-4 lata:
I miejsce - Wiktor D. (Grupa Biedronki)
II miejsce - Olga P. (Grupa Biedronki)
III miejsce - Zosia M. (Grupa Biedronki)
Grupa wiekowa 5-6 lat:
I miejsce - Kinga P. (Grupa Pszczółki)
II miejsce - Alicja P. (Grupa Motylki)

III miejsce - Jaś B. (Grupa Pszczółki)
Wyróżnienie:
- Felek P. (Grupa Pszczółki)
- Marta M. (Grupa Motylki)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom  
i Rodzicom! 

◊  Anna Smuga



Za kilka dni przypada 160 rocznica śmierci  
Tytusa Działyńskiego. Prezentujemy syl-
wetkę tego zasłużonego dla Polski i Kórnika  
szlachcica i działacza.

Tytus Działyński (1796-1861), założyciel 
zbiorów kórnickich, wydawca źródeł 
historycznych, mąż Celestyny Gryzelda 
z Zamoyskich. Założyciel zbiorów kórnic-
kich i wydawca źródeł historycznych.

Urodził się w Poznaniu 24 grudnia 1796 
z ojca Ksawerego i matki Justy-
ny z  Dzieduszyckich. Początki 
wykształcenia odebrał w domu, 
dalsze nauki odbywał w Berlinie, 
w latach 1808-1812 w Paryżu (na-
uki humanistyczne) i 1813-1815 
w Pradze (szkoła politechniczna).

Po powrocie porządkował archi-
wum i księgozbiór w rodzinnym 
Konarzewie. Około 1817 r. roz-
począł gromadzenie rękopisów 
i starych druków z zakresu poli-
tycznych i  kulturalnych dziejów 
Polski, dążąc do utworzenia bi-
blioteki, w której by te pomniki 
przeszłości znalazły ochronę przed 
zagładą i służyły jako materiał do 
prac badawczych. W tym celu od-
bywał w latach 1817-1823 podróże 
po kraju i  Europie, nawiązywał 
stosunki z antykwariuszami i uczo-
nymi. Z biegiem czasu rozszerzył 
swe zainteresowania na zabytki 
muzealne. Jeszcze przed r. 1822 
powziął zamiar publikowania 
swym nakładem gromadzonych 
źródeł i  w  roku 1828 rozpoczął 
druk tekstów praw litewskich, 
a w r. 1829 wydał Pamiętniki Jana 
Kilińskiego. W 1829 r. powołano 
go na członka Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Tworzenie księgozbioru 
stało się głównym zadaniem jego żywota 
w latach przed powstaniem listopadowym, 
a objęcie w r. 1826 należnej części schedy po 
ojcu, złożonej z rozległych dóbr kórnickich, 
ułatwiało realizację zamierzeń.

Gdy wybuchło powstanie listopadowe, 
Działyński zgłosił się i służył najpierw w 2. 
pułku strzelców konnych jako podporucznik, 
a w kwietniu przeszedł do sztabu naczel-
nego wodza, gdzie był adiutantem Skrzy-
neckiego. W  czerwcu odznaczony został 
złotym krzyżem, a w sierpniu przeniesiony 
do sztabu korpusu gen. Ramorino.

Za udział w powstaniu rząd pruski obłożył 
sekwestrem dobra Działyńskiego. Sekwestr 
trwał do 3 marca 1838. Pozbawiony ma-
jątku mieszkał w  Krakowie, u  krewnych 
w Wysocku i Zarzeczu oraz w Oleszycach 

pod Jarosławiem, posiadłości żony. Nie 
zaniechał nabywania książek, dawnej bro-
ni i  zbroi. Uzyskawszy w wyniku procesu 
z  rządem pruskim zniesienie sekwestru 
włości kórnickich, przybył do Wielkopolski 
w  listopadzie 1839, ale na stałe osiadł tu 
ponownie dopiero w r. 1842.

Mieszkał odtąd na przemian w  Kórniku 
i w Poznaniu, rozwijając bardzo żywą dzia-
łalność kulturalną. Przebudował zamek 
Kórnicki specjalnie w celu pomieszczenia 

zbiorów bibliotecznych i  muzealnych. 
Z pomocą bibliotekarza Kajetana W. Kie-
lisińskiego przystąpił do przerwanych 
powstaniem i tułaczką planów naukowych 
i ogłaszał swym nakładem cenne źródła 
do dziejów Polski oraz zabytki literackie. 
Do ważniejszych jego wydawnictw, dotąd 
zachowujących wartość, należą:
- Statut Litewski (Poznań 1841),
- Liber geneseos familiae Schidloviciae 
(Berlin 1852),
- Acta Tomiciana (t. I-VIII, Poznań 1852-60),
- Lites ac res gestae inter Polonos ordine-
mque Cruciferorum (t. I-III, Poznań 1855-56),
- Źródłopisma do dziejów unii Korony Pol-
skiej i W. Księstwa Litewskiego (części II i III, 
Poznań 1856-61),
- Collectanea vitam resque gestas Joannis  
Zamoyscii illustrantia (Poznań 1861).
Wszystkie wydawnictwa odznaczały się 
piękną szatą zewnętrzną, a co ważniejsze, 
ukazywały się w okresie zaniku polskiego 

ruchu wydawniczego w Księstwie Poznań-
skim pod wpływem wzmożonego ucisku ze 
strony zaborczego rządu.
Działyński troszczył się o  sprawy nauki 
i  oświaty w  Księstwie. W  czerwonej sali 
swego pałacu w  Poznaniu organizował 
wykłady z różnych dziedzin wiedzy, zabiegał 
o utworzenie uniwersytetu, był jednym z za-
łożycieli istniejącego do dzisiaj Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu i drugim, po 
Cieszkowskim, jego prezesem od 12 lutego 
1858 do śmierci.

W  życiu politycznym Księstwa 
brał udział jako poseł na sejm 
prowincjonalny w latach 1841-46. 
W okresie Wiosny Ludów wsparł 
ruch w Księstwie. Uwięziony został 
w twierdzy poznańskiej, wkrótce 
zwolniony, utwierdził się w posta-
nowieniu usunięcia się od życia 
politycznego. Dopiero w r. 1858 
zgodził się stanąć do wyborów 
sejmowych, licząc na zmianę 
polityki Prus wobec Polaków. 
Uzyskał mandat, ale złożył go zaraz 
w roku 1859, by nie głosować za 
wnioskiem rządu pruskiego o po-
życzkę na wojnę włoską. Wybrany 
ponownie do sejmu pruskiego 
w 1859 przyjął mandat i uczest-
niczył w pracach Koła Polskiego 
i parlamentu.

Działyński poświęcał wiele uwagi 
rozwojowi polskiego rzemiosła, 
przemysłu, gospodarki i zagadnie-
niu ekonomicznego podniesienia 
kraju, gdyż tu widział środki mają-
ce podtrzymać narodowość pol-
ską. Sam szkolił własnym kosztem 
polskich rzemieślników, urządzał 
wystawy polskich wyrobów i po-

kazy ogrodnicze. Był jednym z założycieli 
i prezesem Towarzystwa Przemysłowego. 
Utworzył w Kórniku park, w którym akli-
matyzował różne gatunki drzew i krzewów, 
nie rosnące na ziemiach Polski, a czynił to 
z myślą o przyszłej uczelni rolniczej.

Ożenił się 19 listopada 1825 z Gryzeldą Cele-
styną Zamoyską i miał z nią 5 córek i jednego 
syna: Elżbietę, Jana, Jadwigę, Marię, Cecylię 
i Annę. Zmarł w Poznaniu w nocy z 11 na 12 
kwietnia 1861, został pochowany w Kórniku. 
Zapisał się trwale w dziejach nauki i kultury 
polskiej założeniem Biblioteki Kórnickiej 
i swą działalnością wydawniczą.

Materiał ze strony internetowej PAN Biblio-
teki Kórnickiej http://blogi.platforma.bk.pan.
pl/2019/12/02/tytus-dzialynski/
Ilustracja: portret Tytusa Działyńskiego w mun-
durze polskim z krzyżem Orderu Virtuti Militari. 
Platforma Cyfrowa: MK 3320

Mija 160 lat od śmierci hrabiego Tytusa
nr 7/2021 2 kwietnia 2021 r.18 19

Tablice, pomniki, muzea – mijamy 
je tak często w drodze do szkoły, do 
pracy  
czy na zakupy, że stają się dla nas nie-
widzialne. Zapominamy, że tuż obok 
nas urodzili się, mieszkali lub gościli 
ludzie, których znamy ze szkolnych 
podręczników. Warto ruszyć ich tro-
pem, a historia z nudnego zbioru dat 
zmieni się w fascynującą przygodę.

Miejscami szczególnie związanymi z wie-
loma znanymi ludźmi są podpoznańskie 
rezydencje arystokratyczne. W Rogalinie 
o Edwardzie Raczyńskim przypomina 
m.in. pomnikowy dąb jego imienia, a o 
Edwardzie Bernardzie Raczyńskim – słyn-
ny gabinet londyński. Doczesne szczątki 
obu umieszczono w Mauzoleum Ra-
czyńskich. Wizyty Henryka Sienkiewicza 
upamiętnia głaz w parku pałacowym, a 
pokłosiem obecności malarzy (m.in. Jacka 
Malczewskiego i Leona Wyczółkowskie-
go) są namalowane w Rogalinie obrazy. 
Na kartach historii zapisali się również 
właściciele zamku w Kórniku z Tytusem 
Działyńskim, założycielem Biblioteki Kór-
nickiej i Arboretum Kórnickiego, na czele.

Żołnierze i politycy
W podpoznańskich miejscowościach 
znaleźć można pamiątki po tych, którzy 
próbowali zmieniać rzeczywistość za 
pomocą oręża lub politycznych układów 
albo próbowali obu tych sposobów. Po-
stać Krzysztofa Arciszewskiego, urodzo-
nego w Rogalinie, przypomina tablica w 
tamtejszym pałacu. W Śremie stoi pomnik 
i popiersie Józefa Wybickiego, właściciela 
pobliskich majątków Psarskie i Manieczki. 
W pałacu w Chludowie upamiętniono Ro-
mana Dmowskiego, dawnego mieszkańca 
tego miejsca. Wędrując Szlakiem Letniska 
Puszczykowo można zobaczyć willę, która 
należała niegdyś do Cyryla Ratajskiego, a 
na Obornickim Szlaku Tajemnic znajduje 
się głaz upamiętniający owacyjne przy-
witanie Ignacego Jana Paderewskiego w 
czasie jego podróży do Poznania. Wizyta 
pianisty i polityka zainicjowała powstanie 
wielkopolskie, którego dowódcą był gen. 
Józef Dowbor Muśnicki, patron Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.

Śladem twórców
Jednym z najwybitniejszych literatów 
odwiedzających Wielkopolskę był Adam 
Mickiewicz, który gościł m.in. w Pałacu 
Jankowice oraz w Łukowie, o czym przy-
pomina tamtejsza Izba Pamięci Adama 
i Franciszka Mickiewiczów. Wieszcz 
mieszkał również w pałacu w Objezierzu, 
w którym gościło wiele innych znakomito-
ści, m.in. Paweł Edmund Strzelecki i Józef 
Ignacy Kraszewski. Popularnością cieszył 
się również dwór w Wierzenicy – siedziba 

Augusta Cieszkowskiego. Jego znamie-
nitych gości można poznać, wędrując 
pobliską Aleją Filozofów, na której nie bez 
powodu znajduje się wzgórze noszące 
imię Zygmunta Krasińskiego. Niedaleko 
Poznania urodziły się dwie wybitne po-
staci świata kultury: Wisława Szymborska 
(przypomina ją ławeczka na promenadzie 
jej imienia nad Jeziorem Kórnickim oraz 
sala Szymborskich w Izbie Pamiątek 
Regionalnych w Bninie) oraz Wojciech 
Bogusławski (ławeczka w Suchym Lesie).

Duchowieństwo
Oryginalnego pomnika-ławeczki w Lubo-
niu doczekał się też Edmund Bojanowski. 
Osobę ojca Mariana Żelazka przypomina 
muzeum jego imienia w Chludowie oraz 
głaz pamiątkowy i tablica w rodzinnym 
Palędziu. W Śremie króluje pamięć księ-
dza Piotra Wawrzyniaka – przypomina o 
nim izba pamięci, quest, pomnik, tablice 
pamiątkowe, ławeczka przy promenadzie 
nad Wartą (w pobliżu na innej ławeczce 
„przysiadł” Heliodor Święcicki) oraz dom 
rodzinny w pobliskiej Wyrzece. Z Bukiem 
związanych było dwóch wybitnych du-
chownych: biskup Jan Lubrański, który 
zmarł w dawnym pałacu biskupim oraz 
Stanisław Reszka – dyplomata i huma-
nista, narrator questu Orzeł i Reszka w 
Buku. 

W podróży
Zdaniem historyków cesarz niemiecki 
Otton III w czasie swej pielgrzymki do 
Gniezna zatrzymał się w grodzie na Pół-
wyspie Szyja w Bninie. W pobliskim zam-
ku kórnickim gościł sam Henryk Walezy, 
zmierzający na swą koronację. W wyniku 
wizyty innego sławnego Francuza stud-

Gdzie wielcy bywali

◊  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.

nię w Wielkopolskim Parku Narodowym 
nazwano od jego imienia Studnią Napo-
leona. W Owińskach cesarz przeprawiał 
się przez Wartę, podziwiał sędziwy dąb 
Bartek i… o mały włos nie utracił życia 
w zamachu. Warto wymienić również 
Charlesa de Gaulle’a, który odwiedził 
Pałac Jankowice, oraz cesarza Niemiec 
Wilhelma II, marszałka Francji Ferdynan-
da Focha i króla Rumunii Karola II, którzy 
przebywali w Pałacu Biedrusko. Dziś 
Śladami podróżników dookoła Poznania 
wędrują posiadacze specjalnego Pasz-
portu Podróżnika, odwiedzając pałac w 
Rogalinie (siedzibę Edwarda Raczyńskie-
go), Muzeum – Pracownię Literacką Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie, zamek w 
Kórniku z kolekcją osobliwych pamiątek 
z wyprawy Władysława Zamoyskiego na 
Antypody oraz muzeum im. ojca Żelazka 
w Chludowie.

Studnia Napoleona (fot. Archiwum 
Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Popiersie Józefa Wybickiego w Śremie 
(fot. Tomasz Jurgielewicz)

Tablicao. Mariana Żelazka w Palędziu 
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Dopiewo)

Pod dębem Bartkiem w Owińskach 
(fot. www.wielkopolskaciekawie.pl)



Niezwykle intensywny marzec u kolarzy 
Pomimo przełożonych pierwszych startów 
szosowych, kolarskie przygotowania w UKS 
TFP Jedynka Kórnik idą pełną parą. Kórnicka 
młodzież zdążyła już zaliczyć po dwa starty 
na rowerach górskich w Kaliszu i Koźminku, 
gdzie udział wzięło w obu przypadkach po-
nad 200 uczestników. Na otwartych mistrzo-
stwach Kalisza, począwszy od najmłodszych 
(kategoria 9-10 lat) 3 miejsce zajęła Michali-

na Nowicka. W kategorii Żak świetny debiut 
zaliczył Kamil Szymkowiak, który w najlicz-
niejszym wyścigu (ponad 50 zawodników) 
na początku zaliczył kraksę i defekt roweru, 
ale jak już się pozbierał, to w oczach mijał 
rywala za rywalem, pozostawiając po sobie 
doskonałe wrażenie. Ostatecznie zajął 21 
miejsce. Wśród dziewcząt również debiutu-
jąca zawodniczka UKS Jedynka Nicole Kurek 
pokazała jakim talentem jest obdarzona. 
W swym pierwszym wyścigu w kategorii 
Żak zajęła świetne 3 miejsce. Pierwsze zwy-
cięstwo dla klubu w 2021 roku wywalczyła 
Ada Wierzbińska w kategorii młodziczka, 
a jej koleżanki klubowe Michalina Oleszak 
i Marika Bugzel zajęły kolejno miejsca 5 
i  8. W wyścigu młodzików klasę pokazał 
Franciszek Momot, który minął linię mety 
na 4 miejscu. Mający sporego pecha Sta-
nisław Zimny (upadki, defekty) ostatecznie 
zdołał jeszcze zająć 11 miejsce, a Radosław 
Jakubczak i Mateusz Błaszak minęli linię 
mety na 18 i 24 miejscu. W wyścigu junio-
rów młodszych 7 miejsce zajął Franciszek 
Cierpikowski, a Julian Gabrusewicz był 15. 
Na zakończenie dwie zawodniczki TFP wy-
walczyły miejsca na 3 stopniu podium Julia 
Przymusińska wśród juniorek młodszych 
i Emilia Jurga w wyścigu juniorek.
Tuż po wyścigu w Kaliszu 15-osobowa grupa 
kolarzy Jedynka Kórnik wyjechała na zgru-
powanie szkoleniowe do Bystrzycy Górnej, 
a tydzień po w/w zgrupowaniu ponownie 
wystartowała w  zawodach na rowerach 
MTB tym razem w Koźminku w zawodach 
pn „Szukamy Następców Olimpijczyków”. 
W tym wyścigu jeszcze lepiej niż w Kaliszu 
zaprezentowała się kórnicka młodzież. 

Wśród 10-latek 2 miejsce zajęła Michalina 
Nowicka. W kategorii Żak pierwsze zwycię-
stwo w karierze wywalczyła Nicole Kurek, 
a robiące stałe postępy Kamil Szymkowiak 
uplasował się na 8 miejscu. W wyścigu mło-
dziczek kolejne zwycięstwo wywalczyła Ada 
Wierzbińska, a koleżanki klubowe Michalina 
Oleszak i Marika Bugzel zajęły miejsca 5. 
i 7., a Emilia Wojciechowska była 14. Wśród 
młodzików Stasiu Zimny i Franek Mumot 
zajęli miejsca tuż za podium (4.i 5.). Pozostali 
zawodnicy UKS Jedynka mijali metę: Lucjan 
Nowicki 9., Radek Jakubczak 14., Rafał Siwiak 
19, Mateusz Błaszak 20.. Julia Przymusińska 

w wyścigu juniorek młodszych wywalczyła 
2 miejsce, a Dominika Wojciechowska była 
5. W wyścigu juniorów młodszych Dawid 
Wika-Czarnowski, Franek Cierpikowski i Ju-
lian Gabrusewicz zajęli kolejno miejsca 4, 5 
i 10. Trener Robert Taciak po wyścigu był 
bardzo zadowolony ze swoich zawodników, 
a bardziej go interesowała ich postawa niż 
końcowy wynik.
- Zawody na ziemi kaliskiej traktuję typowo 
jako starty kontrolne, sam wynik nie jest 
w tym momencie ważny, tym bardziej że nie 
specjalizujemy się w wyścigach MTB, dlatego 
nie mamy też odpowiedniego sprzętu do 
tej konkurencji. Zawodnicy w większości 
startowali na swoich „zimowych” rowerach. 
Zależało mi bardziej by powoli zaczynali czuć 
smak rywalizacji. Teraz czekamy tylko na 
komunikat od kiedy ruszy sezon letni, bo 
z wiadomych przyczyn na razie wszystkie 
wyścigi szosowe zaplanowane na kwiecień 
są przekładane – powiedział trener Taciak. 
Brak startów powoduje, że kolarze muszą 
jeszcze więcej serca i siły włożyć w przygoto-
wania do sezonu. Po zawodach w Koźminku 
ekipa z Kórnika ponownie wyjechała szkolić 
się w ciężkim górskim terenie do przyjazne-
go kolarzom ośrodka Justynka w Bystrzycy 
Górnej.
Nasi Olimpijczycy na Tokio 2021 również 
trenują na najwyższych obrotach. Patryk 
Rajkowski w ekipą sprinterów przebywa 
obecnie na torze w  Pruszkowie, a  Nikol 
Płosaj z kadrą kobiet jest na wysokogórskim 
zgrupowaniu na wulkanie Teide na Tene-
ryfie, z którego wróci dopiero po Świętach 
Wialkanocnych…
 

Kolarstwo

Od początku marca trwa projekt ,,Re-
habilitacja jest potrzebna” obejmujący 
pomoc rehabilitacyjną dla 60 podopiecz-
nych Kórnickiego Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
Bardzo dobrze, iż pomimo pandemii Co-
vid-19 mogą kontynuować rehabilitację.
W  ramach projektu uczestniczą oni 
w  różnych zajęciach: integracji senso-
rycznej, fizjoterapii, rehabilitacji rucho-
wej, hipoterapii.
50 osób bierze udział w  rehabilitacji, 
natomiast 10 w hipoterapii. 
Dla uczestników projektu nie ma ogra-
niczeń wiekowych.
Koordynatorka tego projektu – Kata-
rzyna Marciniak informuje, że trwa 
on do końca roku. Jednak jej zdaniem 
podopieczni „Klaudynki” limit zajęć wy-
korzystają już do końca maja. 
Każdy uczestnik projektu dostaje bon, 
który realizuje u wybranego przez siebie 
terapeuty. Po wykorzystaniu wszystkich 
zabiegów Stowarzyszenie pokrywa na-
leżność za wykonane zabiegi.
Rehabilitacja odbywa się w wielu różnych 
placówkach i  u  wielu różnych specjali-
stów, u których podopieczni „Klaudynki” 
realizują na stałe swoją rehabilitację. 
Z  kolei na hipoterapię bardzo dużo 
uczestników tych zajęć udaje się do 
Szczytnik, inni do Poznania czy kilku 
innych pobliskich stadnin.
W ramach hipoterapii uczestnicy realizu-
ją zajęcia zgodnie z zaleceniami lekarza 
– przez sam kontakt ze zwierzęciem, 
naukę pielęgnacji i  dbania o  niego, po 
bezpośrednią jazdę konno.
Na realizację projektu prowadzonego 
przez Stowarzyszenie przeznaczono 27 
600,00 zł, z czego z budżetu gminy Kórnik 
26 000,00 zł, a „Klaudynka” ze środków 
własnych dołożono 1 600,00 zł.
Prezes „Klaudynki” – Jadwiga Woźniak 
oraz Katarzyna Marciniak podkreślają:
- Potrzeby rehabilitacyjne podopiecz-
nych Stowarzyszenia nie maleją, dlatego 
nieustannie staramy się pozyskiwać 
nowe środki na finansowanie rehabili-
tacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni Gminie 
Kórnik za coroczne wsparcie, które za-
pewnia nam stałość w działaniu.

◊   PM

Klaudynkowa 
pomoc 

◊  Robert Wrzesiński
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Ekipa TFP w Bystrzycy Górnej

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży
Klub UKS Oaza Kórnik brał udział w tur-
niejach eliminacyjnych do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w  kategorii kadet. 
Pierwsza eliminacja odbyła się w dniach 
5-7 marca w  Warszawie. Wystartowali 
tam: Wiktor Pałka, Bartosz Sielecki, Anna 
Kozłowska, Lena Kujawa, Nadia Brzoska 
oraz Wiktoria Kantanista.
Bardzo bliska zdobycia medalu była Lena 
Kujawa, która wystartowała w  kategorii 
wagowej -51 kg. Wygrała pierwszy poje-
dynek 9:6 z  zawodniczką Wiktorią Sowa 
z  Olsztyńskiego klubu, niestety w  walce 
o  wejście do strefy medalowej uległa 
przeciwniczce tylko jednym punktem 4:5. 
Również jedną wygraną walkę miała na 
swoim koncie Wiktoria Kantanista (kate-
goria -41kg). Zwycięstwo bardzo wysoko 
na punkty 23:2, niestety kolejny pojedynek 
na niekorzyść naszej zawodniczki. Nie była 
to szczęśliwa eliminacja dla pozostałych 
naszych zawodników. Po pierwszych 
walkach nie przebili się dalej i nie mogli 
walczyć o miejsce na podium. 
Kolejny turniej eliminacyjny odbył się dwa 
tygodnie później, tj. 19-21 marca, również 
w Warszawie. Reprezentacja klubu w tym 

samym składzie. Wiktor Pałka tym razem 
zawalczył w  niższej kategorii wagowej 
(-49 kg). Wygrał pierwszy pojedynek 24:6, 
jednak w  kolejnym w  wyniku zderzenia 
się z przeciwnikiem doznał kontuzji pra-
wej nogi i  nie mógł dalej kontynuować 
walki. Lena Kujawa również z  wygraną 
walką na koncie 5:1 z zawodniczką z UKS 
10 Bydgoszcz. W kolejnej musiała uznać 
wyższość przeciwniczki. Bardzo dobrze 
zaprezentowała się także Anna Kozłowska, 
która wygrała pierwszą walkę 11:7, kolejna 
przegrana 7:27. 
Suma punktów zdobytych przez zawod-
ników z  obu turniejów wskazuje pewny 
udział w  najważniejszym turnieju dla 
kadetów: Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży. Pozostaje czekać na ostateczne 
wyniki z  Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego, które wskażą zawodników 
kwalifikujących się na te Mistrzostwa.

Puchar Polski P2 w kategorii Junior
W  międzyczasie w  tym samym miejscu 
odbył się Puchar Polski P2 dla kategorii 
Junior. W dniach 12-14 marca w turnieju 
wystartowali: Szymon Deneka, Jagoda 
Sibilska oraz Anna Pałka. 
Bardzo dobry wynik uzyskał Szymon De-
neka, startujący w kategorii -63 kg. W zna-
komitym stylu wygrał dwa pojedynki, tym 
samym dostał się do finału, w  którym 
musiał jednak uznać wyższość przeciwni-
ka. Szymon zakończył turniej na drugim 
miejscu. Jagoda o krok od strefy medalo-
wej – wygrała pierwszą walkę 33:13, jed-
nak w kolejnej uległa przeciwniczce 15:29. 
Mniej szczęścia miała Anna (-49 kg), która 
już w pierwszej walce nie mogła pokonać 
rywalki, kończąc pojedynek 11:14.
Przed nimi jeszcze drugi Puchar Polski P2. 
Trzymamy kciuki za udane starty. 

Taekwondo

13 marca unihokeiści oraz unihokeistki 
UKS Radzevia Radzewo, tworzący grupę 
dzieci, wystartowali w pierwszym w tym 
sezonie turnieju eliminacyjnym o Mistrzo-
stwo Wielkopolski. Turniej odbył się w 
Zespole Szkół Salezjańskich im. Błogosła-
wionej Piątki w Poznaniu. Po rozegraniu 
trzech trudnych spotkań z drużynami z 
Poznania i Opalenicy zostaliśmy sklasyfi-
kowani na 2 miejscu. Nasza drużyna liczyła 
tylko pięciu zawodników: Patrycja Jańczak, 
Marta Jankowska, Mateusz Mendelski, 

Sebastian Mendelski i Jakub Matczyński. 
Grając bez rezerwy, nie było nawet chwili 
wytchnienia... Radzeviacy i Radzevianki 
nie poddali się! Walczyli we wszystkich 
meczach – od pierwszej do ostatniej 
minuty! Wszystkie bramki dla naszego 
zespołu zdobył Mateusz. Fenomenalnie 
w bramce spisywał się Sebastian. Brawa 
także dla Patrycji, Marty i Kuby za walkę, 
determinację, poświęcenie i wiele udanych 
zagrań. Wielkie brawa dla całej piątki!

Koszykarska Kadra Wielkopolski  
Młodziczek 2021
Cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku zostały powołane na konsultacje 
w ramach szkolenia kadry wojewódzkiej, 
obejmującej w tym roku dziewczęta z rocz-
ników 2008 i 2009.
Są to Basia Bruczyńska (7e) i Daria Melnyk 
(6e) z rocznika 2008, które miały okazję poje-
chać na takie konsultacje już w zeszłym roku, 
oraz Amelia Blejwas (6e) i Natalia Jankowska 
(6e) z rocznika 2009, dla których będzie to 
pierwsza taka szansa.
Gratulujemy! Jest to efekt ciężkiej pracy wy-
konanej w klasach sportowych SP1 Kórnik 
i kolejny – mamy nadzieję – zastrzyk moty-
wacji, aby tę pracę kontynuować.

Sukces w lidze unihokeja

◊  KN

Koszykówka

◊  Kamil S



Wspieraj lokalną gastronomię
W ramach akcji wsparcia przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne na terenie naszej gminy prezentujemy dziesięć prze-
słanych do nas ofert. Zachęcamy do korzystania z zamówień „na wynos”, z dowozem, cateringu świątecznego i innych propozycji.   
Pomóżmy restauracjom, które od  dłuższego czasu, z powodu pandemii, nie mogą normalnie funkcjonować. 
Prowadzisz działaność gastronomiczną na terenie naszej gminy i chcesz skorzystać z naszej promocji? Napisz: korniczanin@kornik.pl

nr 7/2021 2 kwietnia 2021 r.22 23

W marcu odbył się w Przedszkolu im. Mi-
sia Uszatka w Kórniku wiosenny „Turniej 
warcabowy”, który został zorganizowany w 
grupach starszych przez pana Jakuba Zgar-
dę. Warcaby to gra towarzyska o walorach 
edukacyjnych, która rozwija inteligencję, 
zdolności twórcze, logiczne myślenie, wyci-
sza, mobilizuje dzieci do koncentracji uwagi. 
Współzawodnictwo uczy dzieci nabywania 
umiejętności taktycznego przewidywania 
następstw, tworzenia strategii oraz radzenia 
sobie z porażką.
Podczas pierwszej tury zostały wyłonione 
najlepsze osoby, które swój finał zagrały 
16 marca.
Zwycięzcami w kategorii dziewczynek zosta-
ły i kolejno miejsca zdobyły:
1. Aleksandra Moryson
2. Gabriela Pawłowska
3. Zuzanna Czerwińska
W kategorii chłopców natomiast zwyciężyli:
1. Sylwester Zgarda
2. Piotr Stachowiak
3. Samir Będkowski- Magar
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Szachy w przedszkolu

Wraz z przyjściem wiosny na terenie 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu 

OAZA-BŁONIE ruszyły prace mające na 
celu odświeżenie i przygotowanie leżącej 
na terenie lasu doświadczalnego Instytutu 
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk Ścieżki 
Zdrowia. Po wcześniejszym zebraniu dzie-
sięciu worków śmieci na terenie całych 
Błoni przyszedł czas na takie prace jak 
min. naprawa znajdujących się na ścieżce 
przyrządów ułatwiających wykonywanie 
ćwiczeń czy kładek przez tereny podmokłe. 
Sportowo-edukacyjna Ścieżka Zdrowia to 
idealne miejsce dla osób lubiących aktywnie 
spędzać czas oraz ceniących sobie uroki 

natury. Na jej trasę składa się czternaście 
stacji wyposażonych w urządzenia rekre-
acyjne oraz tablice z opisem ćwiczeń. Całość 
biegnie wzdłuż brzegu jeziora, wśród zieleni 
i pięknych drzew. Jest to nie lada gratka dla 
osób lubiących bieganie, jazdę na rowerze, 
nordic walking lub po prostu piesze spacery. 
Zachęcamy do korzystania ze Ścieżki Zdro-
wia oraz odwiedzania naszego facebooko-
wego fanpage’u, gdzie w każdy poniedziałek 
i środę publikujemy poszczególne stacje w 
formie krótkich filmów.

Wiosna 
na Ścieżce 
Zdrowia

◊  GD

Juniorzy Wieży Kórnickiej walczyli  
w Półfinałach Mistrzostw Polski  
Seniorów oraz w Grand Prix Polski

Podobnie jak przed rokiem nasi juniorzy 
spróbowali się w walce z seniorami pod-
czas Półfinałów Mistrzostw Polski. Choć 
chłopaki z góry skazywani byli na pożarcie 
przez starszych zawodników, to w walce 
na warcabnicy pokazali się z dobrej strony.
W tym roku Półfinały Mistrzostw Polski od-
były się w Osiecznej k. Leszna, a zawodnicy 
rywalizowali przez cztery dni na dystansie 
siedmiu rund mając do dyspozycji po 80 
minut + bonus 1 minuta po każdym po-
sunięciu.
Z  MUKS Wieży Kórnickiej wystartowało 
czterech zawodników z seniorami. Byli to 
Samuel Kątny, Tymoteusz Kątny, Tymoteusz 
Zawitaj oraz Aleksander Zawitaj.
Od pierwszej rundy nasi zawodnicy walczyli 
bez kompleksów ze sporo starszymi kolega-
mi po kilka godzin na warcabnicy. Pierwsza 
runda dnia zaczynała się o godzinie 8:30 
rano, a  drugą, po godzinnej przerwie, 
zawodnicy kończyli dopiero około 20. Tur-
niej był więc bardzo męczący dla młodych 
zawodników, co było widać w  ostatnich 
rundach, gdy już brakowało sił na długie 
myślenie i koncentracji w końcówkach partii.

Spośród czwórki naszych zawodników 
najlepiej spisał się Samuel Kątny, który 
wypełnił drugą normę na I kategorię war-
cabową. I  choć zagrał wszystkie siedem 
rund z zawodnikami silniejszymi od siebie 
(czterech z nich posiadało tytuł Mistrzów 
Warcabowych), to wyższość przeciwników 
uznał tylko dwa razy.
Zawody dla naszych reprezentantów to 
przede wszystkim dobre przetarcie się na 
długich partiach przed zbliżającymi się Mi-
strzostwami Polski Juniorów, na których już 
teraz zapowiadają walkę o medale.
Zaledwie tydzień po zakończonych półfina-
łach ta sama grupa naszych zawodników 
zaliczyła kolejny turniej z cyklu Grand Prix 

Polski, który odbył się 13 marca w Lipnie. 
Samuel, startujący już z seniorami, uplaso-
wał się na 7 miejscu w turnieju.
Pozostali trzej nasi zawodnicy walczyli 
z sukcesami w Lidze Młodzików. Po kilku 
godzinach walki udało się stanąć na podium 
obu braciom Zawitajom: II miejsce zajął 
Aleksander Zawitaj, a stopień niżej należał 
do Tymoteusza Zawitaja.
Powoli zaczyna się kolejny sezon zmagań 
warcabistów – wszystkim naszym zawod-
nikom życzymy wytrwałości w treningach 
oraz kolejnych sukcesów.

Kolejne sukcesy juniorów Wieży Kórnickiej

◊  MUKS Wieża Kórnicka





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

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

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

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: 
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową 
w nocy lub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/page.
php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne/schronisko
- Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
- Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
- Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum 
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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...

...

...

...

...
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

23
KWIETNIA 2021 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 15 kwietnia 2021 r.

 Przyjmę ucznia w naukę zawo-
du ślusarz Kórnik Poznańska 70.  
Tel. 601 584 470
 Szukam pracy: ochrona - pracownik 

gospodarczy - porządkowe - ogro-
dowe drobne - stolarskie. Posiadam 
doświadczenie. Tel. 880 859 278
 Praca kierowca busa 3.5 t UE, 3/1. 

Tel. 501 378 977
 Oferujemy pracę na stanowisku 

specjalista magazynowy w Robako-
wie - szczegóły www.clippergroup.pl 
(zakładka kariera)

 Chętnie pomogę osobom star-
szym w zakupach, wyprowadzanie 
psów najlepiej na terenie Kórnik. 
Posprzątam dom, mieszkanie.  
Tel. 518 989 285
 Czyszczenie odzieży i dywanów, 

sklep odzieżowy Kórnik Pocztowa 3. 
Tel. 507 377 368
 Sprzedam rowerek dziecięcy, 6-10 

lat, cena 100 zł. Tel. 609 153 947
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, garderoby, meble biuro-
we i  łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723 882 617
 Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie 

70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966

 Długa czerwona suknia wieczoro-
wa, raz ubrana. W stanie b. dobrym. 
Wysadzana kamieniami na dekolcie, 
rozm. L.  Wyślę zdjęcia. Cena 190 zł 
do małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sukienka cekinowa, rozm. S/M, 

zielone cekiny, mini z długimi rę-
kawami, nowa z metką, cena 125 
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam edukacyjny stolik 

dziecięcy, cena 100 do negocjacji.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży używanej w b. 

dobrym stanie, od rozm. S do L. Zain-
teresowane osoby proszę o kontakt 
telefoniczny, przedział cenowy od 
10 do 45 zł (kurtki). Tel. 503 959 966
 Sprzedam długą suknię w stylu 

hiszpanki Sandy, rozm. uniwersalny 
pasuje od S do L. W b. dobrym stanie, 
kolor czarny. Dla zainteresowa-
nych podeślę zdjęcia. Cena 230 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam bramkę edukacyjną 

i grającą z piłką dla dzieci: chłopca 
i dziewczynki. W b. dobrym stanie. 
Cena 30 zł. Tel. 503 959 966
 Mechanika pojazdowa Arkadiusz 

Baliński, ul. Poznańska 149 Kamion-
ki, vis-a-vis Dino. Czynne pn - sb.  
Tel. 500 077 290
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Grunt w  Radzewie sprzedam 
1.4805 ha  BON. Tel. 505 921 833
 Nowy dom do wynajęcia w Borów-

cu BON. Tel. 505 921 833
 Sprzedam tynk silikonowy.  

Tel. 603 426 342
 Sprzedam 3 rowery używane, stan 

idealny, po 30 zł/szt. Tel. 537 433 963
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43 
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany
 Drewno kominkowe, opałowe - 

dąb, buk,  grab, jesion, akacja, brzoza, 
sosna, olcha. Tel. 692 241 023
 Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, 

kraty, siatka ogrodzeniowa, automa-
tyka do bram. Tel. 692 241 023
 Wycinka, karczowanie drzew.  

Tel. 692 241 023
 Bruk dębowy drewniany.  

Tel. 692 241 023
 Usługi remontowe, szpachlowa-

nie, malowanie, zabudowy, panele 
i płytki. Krótkie terminy, fachowo 
i sprawnie. Tel. 731 967 566

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231
 Wykończenia wnętrz: szpachlo-

wanie, malowanie, tynk-beton art, 
kładzenie płytek (format do 120 cm) 
prace murarskie. Tel.  661 455 915

 Szukamy pilnie do zakupu 
gruntów każdego rodzaju  BON.  
Tel. 505 921 833

 Usługi dezynsekcyjne, dezynfek-
cyjne, ozonowanie, deratyzacja, 
specjalistyczne sprzątanie profesjo-
nalnym sprzętem i środkami. Ceny 
do negocjacji. Tel. 732 329 308
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne, stare motory. Tel. 604 989 218
 Fiat 500 1,2 benzyna, 43 tys. prze-

biegu. Salon Poznań 2021/2013r. 
Biały, b. zadbany, bogato wyposa-
żony. Bezwypadkowy, garażowany, 
po przeglądzie olejowym z nowym 
OC. Okazyjnie sprzedam. Borówiec. 
Tel.  692 268 763
 Usługi transportowe do 1,5 t. Szyb-

ko i tanio. Tel. 608 625 121
 Sprzedaż drewna sosnowego 

i kominkowego. Pocięte i połupane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Sprzedam mieszkanie 60 m2, Bnin 

- Rynek 17/4 wraz z pomieszcze-
niem gospodarczym 30 m2+ prąd.  
Tel. 603 426 342

 Sprzedam rower Cross-City, marki  
Centurion, w dobrym stanie, cena do 
uzgodnienia. Tel. 608 509 982
 Usługi ogrodnicze: cięcie traw, 

chwastów, utrzymanie ogrodów, 
ścinanie drzew, przycinanie krze-
wów ozdobnych, rozbiórka sta-
rych budynków drewnianych, pło-
tów + wywóz - krótkie terminy.  
Tel. 665 298 587

inne

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

Ogłoszenia drobne:
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