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Informacje

burmistrza
Rozmowy
w Metropolii
23 listopada burmistrz Przemysław Pacholski brał udział w kolejnej telekonferencji wójtów i burmistrzów gmin zrzeszonych
w Metropolii Poznań. Rozmawiano na
temat bieżących działań i sytuacji epidemicznej. Poruszono także temat nowej
puli środków unijnych na lata 2021-2027.
Jak poinformowano, w Wielkopolsce
beneficjenci będą mogli starać się o dofinansowania do 70% kosztów zadania.
Włodarze gmin ustalili także, że Metropolia przygotuje kampanię informacyjną
dotyczącą cen usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, by
mieszkańcy byli dobrze poinformowani
o przyczynach znacznych podwyżek.
Na temat procedur
planistycznych
Także 23 listopada odbyła się telekonferencja, w której uczestniczyli wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz kierownik
Wydziału Planowania Przestrzennego
Mariusz Stodolniak. Tematem był aktualny
stan prawny w zakresie publikacji zbiorów
danych dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
(SUiKZP) oraz możliwości realizacji tych
zagadnień w technologii Geo-System Sp.
z o.o. Omówione zostały kwestie aspektów prawnych funkcjonowania zbiorów
danych przestrzennych w związku ze
zmianami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które obowiązują od 31 października 2020 r., oraz sposoby publikacji
i udostępniania MPZP i SUiKZP: iMPZP
- publikacja rastrowa rysunków MPZP
i studium; iGeoPlan - pełna wektoryzacja,
publikacja i automatyzacja generowania
dokumentów takich jak wypis czy zaświadczenie; zakup wypisu on-line - omówienie
funkcjonalności e-usługi pozwalającej na

Którędy
szybka kolej?

obsługę wniosku o zakup wypisu i wyrysu
z MPZP bez udziału pracownika jednostki.
Spotkanie z KOWR
24 listopada burmistrz Przemysław
Pacholski wraz z radnym Adamem Zydroniem spotkali się z dyrektorem poznańskiej placówki Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Bogdanem Flemingiem. Rozmawiano na temat przejęcia
przez gminę od KOWR-u terenów w Błażejewku oraz w innych miejscowościach
naszej Gminy.
Dyrektor Fleming potwierdził wolę przekazania na rzecz gminy terenów w Błażejewku.
Rozmowy z Aquanet S.A.
Także 24 listopada odbyło się spotkanie
z przedstawicielami spółki Aquanet, któremu przewodniczył dyrektor Andrzej
Kaziród. Podczas spotkania omawiano
wymagania związane z realizacją zadań
w aglomeracji Kórnik, w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. W spotkaniu brał udział
wiceburmistrz Bronisław Dominiak wraz
z pracownikami Wydziału Inwestycji.

31 grudnia 2023 roku, z możliwością przedłużenia. Podpisanie porozumienia jest
wynikiem dobrej współpracy pomiędzy
samorządami dotyczącej m.in. komunikacji publicznej, której podstawowym celem
jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w tym zakresie.
Potrzebne są zmiany
dotyczące odpadów
2 grudnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły
wziął udział w webinarium zatytułowanym
„Jakich zmian potrzebuje gospodarka odpadami?” zorganizowanym przez Redakcję
„Przeglądu Komunalnego” we współpracy
z Radą Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
i Krajową Izbą Gospodarki Odpadami.
Podczas spotkania przedstawiono stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie
zmian w systemie gospodarki odpadami
oraz dyskutowano na temat kierunków
proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i w ustawie o odpadach oraz ich potencjalnych skutkach formalno-prawnych.
Poruszono także tematy rozszerzenia
odpowiedzialności producentów oraz
możliwości kontroli selektywnej zbiórki,
roli gmin i przedsiębiorstw odbierających
odpady w tym procesie.

Kolej Metropolitalna
jeździ dalej

Komunikacja autobusowa

25 listopada zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Metropolia
Poznań oraz Powiatem Poznańskim, Powiatem Jarocińskim, Powiatem Średzkim,
Miastem Poznań, Gminą Jarocin, Gminą
Nowe Miasto nad Wartą, Gminą Krzykosy,
Gminą Środa Wielkopolska i Gminą Kórnik
ws. wspólnych działań zmierzających do
kontynuacji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii Jarocińskiej. W spotkaniu
uczestniczyli burmistrz Przemysław
Pacholski oraz wiceburmistrz Bronisław
Dominiak. Porozumienie zostało zawarte
na czas określony od dnia podpisania do

3 grudnia wiceburmistrz Bronisław Dominiak brał udział w spotkaniu w sprawie
utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego tematami było omówienie
zaawansowania prac nad utworzeniem
Związku, a także przedłużenie (kontynuacja) współpracy w I półroczu 2021 r. w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego. Omawiano również obecną
sytuację ekonomiczną PKS Poznań, realizującego przewozy na terenie gmin
i powiatów, w szczególności w związku
z panującą epidemią.
◊ red.

Rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego
Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, razem z dodatkową infrastrukturą w postaci linii szybkiej kolei, która w planach ma przebiegać
przez teren naszej gminy. Zapraszamy do składania uwag i wniosków w terminie
od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.
Wszelkie informacje na temat Konsultacji w ramach II etapu oraz formularze zgłaszania
uwag dostępne są na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl
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Sesja RMiG Kórnik

25 listopada 2020 roku odbyła się Sesja
Rady Miasta i Gminy Kórnik. W czasie jej
trwania radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Kórnik na 2020,
- określili wysokość stawek podatku od
środków transportowych,
- uchwalili „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu
AQUANET S.A. na lata 2020–2029 – korekta”,
- uchwalili Roczny program współpracy
Miasta i Gminy Kórnik z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
na rok 2021,
- przyjęli regulamin w sprawie stypendiów
sportowych dla zawodników za osiągnięte
wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień
burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej,
- zmienili uchwałę nr XLVII/628/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony
przez Miasto i Gminę Kórnik,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Koninko. Ul. Krucza ma swój początek od działki
nr 92 i biegnie do granicy działki 98/25,
a jej podstawę stanowi działka nr 98/17.
Ul. Pawia ma swój początek od działki nr
92 w obrębie Koninko i biegnie do granicy
działki 99/27, a jej podstawę stanowi droga
oznaczona jako działka nr 99/17. Pojawi
się także ulica Ptasia, która rozciągać się
będzie od działki nr 97 do działki nr 101/1,
a jej podstawę stanowić będzie droga oznaczona jako działki nr 98/9, 99/26, 99/27,
99/7, 101/2,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Radzewo. Ul. Stolarska, ma swój początek od
działki nr 116 i biegnie do działki nr 103, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona, jako
działka nr 102/7,
- przyjęli regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- ustalili zasady udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
- przedłużyli termin rozpatrzenia skargi na
działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik,
- rozpatrzyli petycję ws. przywrócenia w projekcie mpzp dla obrębów Biernatki, Dębiec,
Prusinowo - etap I, zapisu umożliwiającego
zabudowę usługową na działce nr 267/2
(Biernatki),
- rozpatrzyli petycję o utrzymanie w projekcie mpzp dla obrębów Biernatki, Dębiec,
Prusinowo na działce 267/2 zabudowy
mieszkaniowej,
- zaapelowali do posłów i senatorów reprezentujących województwo wielkopolskie
oraz posłów Komisji Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, senatorów Komisji Środowiska o wprowadzenie
zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi,
- powierzyli spółce ZGO Sp. z o.o. z siedzibą
w Jarocinie – Wielkopolskiemu Centrum
Recyklingu zadania własne Miasta i Gminy
Kórnik w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi oraz wyrazili zgodę na zawarcie przez Miasto i Gminę Kórnik umów
wykonawczych niezbędnych do realizacji
ww. zadań.
- ustalili stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony
do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości niezamieszkałych,
- określili wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi OD-1 zatytułowany „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”,
- obniżyli ceny skupu żyta przyjmowanej,
jako podstawa obliczania podatku rolnego,
- uchylili uchwały w sprawie opłaty targowej,
- wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy
najmu nieruchomości lokalowej położonej
w Kórniku,
- zmienili uchwałę XXII/274/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu,
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo w ramach zadania pn. „Przebudowa/
rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P
Gądki – Szczodrzykowo” – etap II”
- podjęli uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich
kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń
kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
- wyrazili wolę przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego
zarządzania drogami powiatowymi,
- ustalili wysokość i zasady ustalania oraz
rozliczania dotacji celowych na realizację
zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych
opiekunów prowadzących działalność na
własny rachunek na terenie Miasta i Gminy
Kórnik w roku 2021,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Czołowo.
Ul. Imbirowa ma swój początek od działki
nr 87/19 i biegnie do działki 87/22, a jej
podstawę stanowi droga położona na części

działki nr 87/18,
Ul. Szafranowa ma swój początek od działki
nr 87/19 i biegnie do działki 87/7, a jej podstawę stanowi droga położona na części
działki nr 87/18,
Ul. Kardamonowa ma swój początek od
działek nr 87/1, 87/2 i biegnie do działki
87/21, a jej podstawę stanowi droga położona na części działki nr 87/18,
Ul. Anyżowa ma swój początek od działek
nr 87/2 i 87/3 i biegnie do działki 87/21, a jej
podstawę stanowi droga położona na części
działki nr 87/18.
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Radzewo oraz Robakowo. Ul. Siewna ma swój początek od działki nr 302 w obrębie Radzewo
i biegnie do granicy działek 303/25, 303/22,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona,
jako działka nr 303/23. W miejscowości
Robakowo pojawi się ulica Przyjazna, która
rozciągać się będzie od działki nr 320/2 do
działki nr 314/2, a jej podstawę stanowić
będzie droga oznaczona, jako działka nr
374/12 oraz nr 320/29.
- rozpatrzyli skargi na działania burmistrza,
- nadali Szkole Podstawowej w Kamionkach
przy ul. Mieczewskiej 36 imię Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,
- zaliczyli drogi - ul. Drukarską w miejscowości Koninko oraz ul. Ładną w miejscowości
Kórnik do kategorii dróg gminnych.
Szczegóły:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/106873
Relacja na profilu Rady Miasta i Gminy Kórnik w serwisie YouTube
◊ SK

UWAGA!
Tymczasowa zmiana lokalizacji
przystanku w Bninie
W związku z przebudową zatoki
autobusowej na rynku w Bninie
przy Filii Biblioteki Publicznej
wyznaczona została nowa
tymczasowa lokalizacja
przystanku autobusowego
w rejonie skrzyżowania
ulicy Śremskiej z Błażejewską.
Tymczasowy przystanek będzie funkcjonował od dnia 7 grudnia 2020 r.
(poniedziałek) do odwołania.

Podziękowania

Sołtyski i Rady Sołeckie Borówca i Borówca Nowego składają podziękowania dla
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik za realizację
zadania pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Borówcu”.
Temat remontu najważniejszego budynku
wsi Borówiec kiełkował przez długi czas.
Zarówno przedstawiciele sołectw, jak
i mieszkańcy coraz częściej dostrzegali potrzebę unowocześnienia oraz dopasowania
budynku do zmieniających się potrzeb
i standardów. Świetlica wiejska w Borówcu
znana jest pod nazwą „Stara szkoła”, gdyż
kiedyś znajdowała się w niej placówka
edukacyjna dla najmłodszych. Obecnie
budynek spełnia wiele funkcji i pełni rolę
m.in. lokalu wyborczego, miejsca zebrań
wiejskich i inicjatyw sołeckich, imprez okolicznościowych, wielu zajęć dodatkowych

dla dzieci i dorosłych, a także siedziby stowarzyszeń. Dziękujemy Urzędowi Miasta
i Gminy Kórnik za wsłuchanie się w głos
przedstawicieli sołectw i uwzględnienie
w projekcie przebudowy „Starej szkoły”
wszystkich ww. funkcji. Warto podkreślić, iż
w ramach inwestycji wykonano podjazd dla
niepełnosprawnych, klimatyzację, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano
oświetlenie strefowe, nagłośnienie, projektor oraz automatyczny ekran; wymieniono
także lustra. Toalety w budynku również
zostały wyremontowane, dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych i nie są
już koedukacyjne.
Specjalne podziękowania kierujemy do
mieszkańców obu sołectw, którzy na zebraniach wiejskich zdecydowali się przeznaczyć
znaczne kwoty z budżetów sołeckich na wy-
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konanie remontu oraz zakup dodatkowego
wyposażenia. Całkowita kwota inwestycji
wyniosła ponad 320 tys. zł., a z budżetów
sołectw Borówca i Borówca Nowego przeznaczono ponad 50 tys. zł. Dodatkowo z funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie
świetlicy, m.in. stoły oraz krzesła.
Jesteśmy przekonani, że choć jeszcze sporo pracy przed nami, to osiągnięty efekt
spotka się z zadowoleniem mieszkańców.
Niestety z przyczyn pandemii sołectwa nie
mogły zorganizować uroczystego otwarcia
i prezentacji efektu remontu. Tymczasem
zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
◊ Agnieszka Plucińska,
Sylwia Brzoskowska
wraz z radami sołeckimi
Borówca i Borówca Nowego
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Co wiesz o Białej Damie?
26 listopada minęła 230 rocznica śmierci
sławnej właścicielki majętności Kórnickich z rodu Działyńskich, która dzięki
swoim zasługom i powstającym przez
wieki legendom stała się symbolem Kórnika. Biała Dama z kórnickiego zamku
- kto o niej nie słyszał?
Niektórzy nawet przekonują, że widzieli
jak przechadza się około północy alejkami Arboretum. Ponoć w rocznicę swej
śmierci też spacerowała.
Dziś proponujemy mały sprawdzian.
Ci, którzy czytali artykuły o bohaterce
naszego konkursu w „Kórniczaninie”
bez trudu odpowiedzą na następujące
pytania sformułowane przez zacnych
pracowników Biblioteki Kórnickiej PAN:
1. Ilu mężów miała Biała Dama?
2. Jak miała na imię Biała Dama?
3. Gdzie jest pochowana Biała Dama?
4. Jakiej maści (koloru) jest koń, na którym

Konkurs „Kórnicki Kalendarz 2021”

Mamy wyniki tegorocznego konkursu fotograficznego „Kórnicki Kalendarz 2020”.
W tym roku do oceny wpłynęły zdjęcia 25
autorów.
Komisja Konkursowa w składzie: Jarosław
Janowski, Jerzy Cepka, Magdalena Matelska-Bogajczyk, Łukasz Grzegorowski oraz
Sylwia Kowalska wyłoniła 10 laureatów i
przyznała 7 dodatkowych wyróżnień.
Tegoroczni laureaci:
- Małgorzata Góźdź
- Jarosław Wojciechowski
-Krzysztof Napieralski
- Paweł Kerber

w nocy, wg legendy, jeździ Biała Dama?
5. Co na portrecie Biała Dama trzyma
w lewej ręce?
6. W którym roku urodziła się Biała
Dama?
7. Jakie „robaczki” hodowała Biała Dama?
8. Jak nazywano osadników, sprowadzanych z przez Białą Damę do Kórnika
i okolic, z zagranicy?
9. W którym mieście odbył się ślub rodziców Białej Damy?
Odpowiedzi można przesyłać w formie
elektronicznej na adres korniczanin@
kornik.pl i pocztą tradycyjną na adres
Redakcja „Kórniczanina”, Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik.
Pierwsze trzy osoby, które prześlą maila
z prawidłowymi odpowiedziami i pierwsze dwie, które prześlą je „na papierze”,
otrzymają nagrody niespodzianki, w tym
prezent od Stowarzyszenia „Teatr Legion”
– publikację o Białej Damie, która niebawem ukaże się drukiem.
◊ ŁG

Książka o noblistce z Kórnika - recenzja

„Szymborska. Znaki szczególne. Biografia wewnętrzna”. Intymny portret poetki.
Joanna Gromek-Illg.
Wydawnictwo ZNAK 2020

Państwo Joanna i Jerzy Illgowie z Krakowa,
latem 2019 r. w drodze na wakacje nad morzem, odwiedzili Izbę Szymborskich w ratuszu bnińskim. Zachwycili się eksponowaną
maszyną do pisania, ponieważ taką samą
podarowali kiedyś Wisławie Szymborskiej.
Tutaj poznali biografię ojca poetki Wincentego Szymborskiego. Illgowie, przyjaciele
Wisławy Szymborskiej, zbierali materiały
do książki, którą właśnie prezentujemy. Jej
autorka Joanna Gromek-Illg jest z wyksztalcenia polonistką, filozofem, scenarzystką
i reżyserką filmów dokumentalnych oraz
kabaretowych widowisk telewizyjnych.

Pracowała jako nauczycielka i redaktor
wydawnictwa ZNAK, kierowanego przez
męża Jerzego.
Książka jest opowieścią, biografią, autobiografią, pamiętnikiem, intymnym portretem
Wisławy Szymborskiej, która powtarzała:
„Czasem jestem podobna do siebie, a czasem nie”. Nie jest to pierwsza książka o niej,
ale „Szymborska – znaki szczególne” zdaje
się być inna od tamtych poprzez wgląd w
osobę, człowieka, kobietę i budowanie na
tej bazie obrazu artystki słowa.
Napisanie biografii Wisławy Szymborskiej,
nie było łatwym zadaniem, gdyż znana
była jej niechęć do udzielania wywiadów
i dzielenia się swoim życiem prywatnym.
Kiedy spotkaliśmy się w 1992 r. po raz
pierwszy, na moje pytania dotyczące spraw
rodzinnych mówiła: „Nie wiem, nie pamiętam”. Odnosiłem wtedy wrażenie, że czuła
się jak na przesłuchaniu. Trzeba było się z
nią zaprzyjaźnić, aby otwarła swój własny,
zamknięty świat. Książka Joanny Gronek-Illg,
przyjaciółki poetki, jest piękna, ubarwiona
wyjątkowymi opowiadaniami. Szymborska
bała się wielkiej sławy, unikała wścibskości
i dużych skupisk ludzi. Obawy te wyrastały
z pewnością z doświadczeń życiowych. Z
bohaterką książki spacerujemy chronologicznie od dzieciństwa, przez okres kórnicki,
czasy w Toruniu, a potem w Krakowie. Bardzo mocno kochała ojca. Jego nagła śmierć
zrodziła w niej refleksję nad życiem i śmiercią. Okres okupacji wiązał się dla Wisławy
Szymborskiej z kolejnymi tragicznymi przeżyciami. Dopiero powojnie otwarło jej drogę
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do pełni życia, spełniania misji życiowych,
owocujących przyjaźniami. Z zachowanych
listów i korespondencji autorka monografii
stworzyła portret oparty na emocjach, na
niechęciach i na zachwytach.
Joanna Gronek -Illg, z ogromną starannością
odniosła się do spraw dotyczących miejsca
urodzenia poetki. W Izbie Szymborskich
zapoznała się z dokumentacją dotyczącą tej
kwestii i w oparciu o te dokumenty prostuje
popełnione na Prowencie błędy. Prawdy
nie tworzą uchwały urzędowych gremiów,
ale jej źródłem są dokumenty. Nie jest więc
prawdą, że Wisława Szymborska urodziła się
w tzw. „ratuszu”, ale w domu naprzeciwko
– w domu, w którym obecnie funkcjonuje
Kórnicki Ośrodek Kultury. Tabliczkę, która
źle informuje, należy przewiesić. W przeciwnym razie ta nieprawda będzie bezmyślnie
podawana i utrwalana.
Lekturę wzbogacają przypisy odnoszące się
do każdego z pięciu rozdziałów, bibliografia
książek i artykułów, materiały archiwalne,
podziękowania i indeks osób.
Joanna Gronek-Illg hobbistycznie interesuje
się sztuką fotografii. Książka jest bogato
ilustrowana zdjęciami historycznymi oraz
nowymi ujęciami ze spotkań z Wisławą
Szymborską, w tym z Illgami.
Z prawdziwą satysfakcją polecam tę książkę mieszkańcom naszej Gminy, jako że na
każdym kroku akcentujemy przywiązanie
do poezji naszej krajanki Wisławy Szymborskiej.					
◊ Kazimierz Krawiarz

- Natalia Pyrzowska
- Paulina Buda
- Honorata Łąkowska
- Maria Pyrzowska
- Hanna Strzykowska
- Marek Roemer
Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:
- Tomasz Pogonowski
- Marta Krzyżanowska
- Agnieszka Paczkowska
- Maksymilian Paczkowski
- Marta Strzykowska
- Kamila Pawłowicz-Rolnik
- Piotr Banaszak

Zdjęcia wybrane przez Komisję Konkursową
można obejrzeć w internetowej prezentacji
przygotowanej pod linkiem: https://prezi.
com/view/HQftJmKgjNB0rqni60Gx/
Ozdobią one także kolejne miesiące Kórnickiego Kalendarza 2021.
Nagrody i dyplomy wysłano pocztą.
Miłośników fotografii już dziś zachęcamy do
przygotowywania prac z myślą o przyszłorocznym konkursie. Regulamin opublikujemy na początku 2021 roku.
◊ ŁG
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Nie szukaj daleko, działaj „EKO” Życzenia dla
„Seniora“

15-lecia współpracy partnerskiej

W tym roku przypada 15-lecie współpracy
partnerskiej Kórnika z gminą Kӧnigstein
w Niemczech. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany związane
z jubileuszem. Pomimo, że niemożliwe
było w tym roku zorganizowanie spotkań
przedstawicieli obu gmin, udało się jednak
zrealizować kilka wydarzeń mających znaczenie dla mieszkańców obu gmin.
Ze względu na pandemię niemożliwe były
publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, ale dzięki akcji #GaszynChallenge
udało się wesprzeć wiele dzieci chorych na
rdzeniowy zanik mięśni SMA. Szczytna idea
wparcia dzieci chorych na rdzeniowy zanik
mięśni SMA dotarł za sprawą burmistrza
Przemysława Pacholskiego do Kӧnigstein,
który nominował do #GaszynChallenge
gminę partnerską z Kӧnigstein. Nasi partnerzy z Niemiec przyjęli to wyzwanie i pod
koniec sierpnia burmistrz Kӧnigstein wraz
ze współpracownikami, przedstawicielami
stowarzyszeń i obecnie panującą księżniczką Sophią I wzięli udział w akcji pomocy na
rzecz dzieci z Polski chorych na rdzeniowy
zanik mięśni.
Naszym partnerom z Kӧnigstein pomimo
utrudnień związanych z pandemią koronawirusa udało się przeprowadzić i rozstrzygnąć międzynarodowy konkurs „Europejska
nagroda młodzieżowa”, który adresowany

był do dzieci i młodzieży z Kӧnigstein i gmin
partnerskich. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a dzieci i młodzież z gminy
Kórnik zdobyły cenne nagrody.
W listopadzie br. w Kӧnigstein dla uczczenia
15-lecia współpracy partnerskiej Kórnika
i Kӧnigstein otwarto drogę Kórnicką. Inicjatorami tego wydarzenia byli: były przewodniczący stowarzyszenia Kӧnigstein-Kórnik
Klaus Schwope, obecny przewodniczący

asp. sztab.
Tomasza Malusiaka
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci
Koledzy i Koleżanki ze Straży Miejskiej w Kórniku

śp. Mariana
Janickiego.
składają
Lucjana Kuznicka-Tylenda oraz
Andrzej Tylenda wraz z rodzina

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Ks. Proboszczowi Zbigniewowi Zbączyniakowi, Zakładowi
Pogrzebowemu Klaudiusza Spiegiel, Rodzinie, Przyjaciołom,
znajomym, sąsiadom, delegacjom oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli we mszy św. żałobnej i ostatniej drodze
ukochanej Mamy i Babci, Teściowej

śp. Franciszki Majchrzyckiej
Serdeczne podziękowania za okazane współczucie,
modlitwę, intencje mszalne i przepiękne kwiaty składa
rodzina

„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą”
J. Twardowski
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa wsparcia
w trudnych chwilach
Pani Krystynie Janickiej
z powodu śmierci Męża

Achim Drescher oraz burmistrz Kӧnigstein
Leonhard Helm. Gdyby nie pandemia
wydarzenie otwarcia drogi byłoby okazją
do świętowania. Niestety z powodu zwiększającej się liczby zachorowań i obostrzeń
związanych z pandemią koronawirusa wydarzenie miało bardzo skromny i kameralny
charakter.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
J. Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Kolegę

Pani Krystynie Janickiej
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Męża

śp. Mariana
Janickiego.
składają
Zarząd oraz Pracownicy
Firmy TFP Sp. z o.o.
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Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęłam wiadomość
o śmierci

śp. Mariana
Janickiego.
Rodzinie wyrazy współczucia
składa
Małgosia

Stowarzyszenie Zaangażowani wzięło udział
w programie „Nie szukaj daleko, działaj
EKO”, realizując projekt pn. „Pszczółka, moja
mała przyjaciółka”. Uczestnicy projektu
wzięli udział w webinariach dotyczących
między innymi roli pszczół w naszym życiu
oraz sposobów pomagania dzikim zapylaczom. Po świecie zapylaczy oprowadził nas
Pan Miodek.
Każdy z uczestników webinarium, po spełnieniu określonych kryteriów, otrzymał
nasiona roślin na łąkę kwietną oraz domki
dla owadów. Projekt realizowany był w ramach konkursu mikrodotacji organizowanego przez PISOP, a środki na mikrodotacje
pochodziły z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ze
środków Aquanet S.A.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego FB
celem śledzenia dalszych inicjatyw realizowanych przez stowarzyszenie.
◊ Sołtys Sylwia Brzoskowska

Sołtyski i Rady Sołeckie Borówca i Borówca
Nowego pragną złożyć najserdeczniejsze
życzenia członkom Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” z Borówca z okazji jubileuszu 15-lecia działalności. Naszym
wciąż młodym duchem Seniorom życzymy
przede wszystkim zdrowia pozwalającego
na dalsze aktywne działanie w stowarzyszeniu. Życzymy pomyślności, siły do realizacji pasji i nieskończonych pomysłów na
kolejne inicjatywy. Niech omijają Państwa
troski i smutki dnia codziennego, a Wasze
działania dalej inspirują innych!
„Jesień życia” to czas niezwykle cenny
i wartościowy. To właśnie wtedy wszyscy
możemy czerpać z Waszego bogatego
doświadczenia życiowego. Z szacunkiem
przyjmujemy bezcenne nauki życiowe.
Stowarzyszenie „SENIOR”, które zostało
założone w 2005 roku w Borówcu, od 15
lat działa na rzecz aktywizacji seniorów
z okolicznych miejscowości, jak również
włącza się we wszelkie oddolne inicjatywy
na rzecz mieszkańców. Z tego miejsca
pragniemy również wyrazić swój podziw
i uznanie dla Waszej wieloletniej pracy
dla lokalnej społeczności. Dziękujemy
i życzymy kolejnych intensywnych lat
działalności!
Z okazji jubileuszu sołectwa przygotowały
okolicznościowe przypinki dla członków
stowarzyszenia. Będziecie mogli Państwo
dumnie prezentować je podczas spotkań,
wycieczek i wyjazdów. Jest nam niezwykle
przykro, iż nie możemy wręczyć Państwu
upominków podczas uroczystych obchodów jubileuszu. Wyrażamy jednak
nadzieję, iż niebawem wszyscy wspólnie
będziemy mogli świętować.
◊ Sołtyski i Rady Sołeckie
Borówców
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Gruszki na wierzbie…, a może jabłka na dębie?

Uśmiechnięta pani Karina

Panią Karinę poruszającą się na wózku
inwalidzkim członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” oraz uczestnicy zajęć Środowiskowiskowego Domu Samopomocy
„Gościnni” znają jako uśmiechniętą, sympatyczną osobę, która chętnie rozmawia
ze swoimi koleżankami i kolegami.
Choroba dotknęła ją niespodziewanie. Nie
mogła przewidzieć, że stanie się osobą
z niepełnosprawnością, że nie będzie mogła wykonywać pracy zawodowej...
Pani Karina była osobą bardzo sprawną
fizycznie - przez dziewięć lat uczyła się baletu. Została absolwentką średniej szkoły
baletowej. Przez jeden sezon występowała
w balecie Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Następnie przez trzy lata uczęszczała do
Akademii Turystyki, Hotelarstwa, Gastronomii i Biznesu. Jednak po jej ukończeniu
nie podjęła pracy w wyuczonym zawodzie.
Zaczęła studia administracyjne, podczas
których pracowała jako sekretarka w firmie
„Axed”
Po ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu
magistra, podjęła zatrudnienie w firmie
„Aral” jako księgowa.
Nieszczęście nadeszło w 2001 roku, gdy
akurat nie była w pracy.
Mama pani Kariny – Maria Naskrent wspomina o tym wydarzeniu:
„Córka przebywała w domu, nastąpił u niej
wylew. Po dwóch tygodniach miała przeprowadzoną operację tętniaka. Na skutek
tej operacji nastąpił drugi wylew. U Kariny
pojawiło się wodogłowie”.
Pani Maria opowiada, iż przez 5-6 lat Karina
tylko leżała, nawet nie pamięta tamtego
okresu.
Dopiero po operacji wodogłowia w Centrum Matki Polki w Łodzi sytuacja uległa
zmianie. Pani Karina zaczęła poruszać
się na wózku inwalidzkim. Poprawił się
również jej stan psychiczny, pojawiły się
zainteresowania, ponownie zaczęła mówić.
Obecnie cały czas ma prowadzoną rehabilitację. Wykonywane w poniedziałki w jej
rodzinnym domu masaże są finansowane
przez „Klaudynkę”. Natomiast w środy
i piątki ma ćwiczenia rehabilitacyjne pod
okiem rehabilitanta, opłacane prywatnie.
Pani Karina obecnie bez trudu mówi o swoim udziale w dotychczasowych imprezach
organizowanych nie tylko przez Kórnickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, ale też inne stowarzyszenia
spoza Kórnika, oraz zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gościnni”.
Niestety, w obecnym roku ze względu na
pandemię Covid-19 spotkania nie odbywają się tak jak zawsze. Szereg różnych
imprez, także poza Kórnikiem, nie mogło
zostać przeprowadzonych.
Właśnie u Gościnnych prowadząca zajęcia

z muzykoterapii - s. Arleta odkryła u pani
Kariny zdolności wokalne i zachęciła ją do
śpiewania i grania na organach.
Tym większą satysfakcję daje jej ta umiejętność, że może ją przedstawić przed
publicznością. Dopóki mogły odbywać się,
występowała w Powiatowych Przeglądach
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pt. „Zlot Talentów” organizowanych przez Fundację Polskich Kawalerów
Maltańskich Pomoc Maltańska i Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, śpiewała piosenki,
za których wykonanie zdobywała nagrody
sprawiające wielką radość. Pani Dyrektor
„Gościnnych” Anita Wachowiak wspomina:
„W tym roku na Powiatowy Zlot Karina
przygotowała piosenkę pt. Przeżyj to sam.
Nie występowała niestety na scenie ze
względu na obostrzenia Covidove. Jednakże nagranie wokalu Kariny zdobyło uznanie
kapituły konkursu i tym samym IV miejsce.”
W ostatnich dniach na Facebooku Gościnnych (https://www.facebook.com/
SDS.KORNIK) został zamieszczony film
na którym pani Karina tańczy. Inspiracją
do tego nagrania była historia pani Marty
C. Gonzales, chorej na Alzheimera byłej
baletnicy. Oglądając taniec pani Gonzales
Karina zapragnęła raz jeszcze wrócić do
czasów teatru i zatańczyć scenę z baletu
,,Jezioro łabędzie” Czajkowskiego. Choć
Karina nie może zatańczyć w taki sam sposób jak przed laty, nadal pokazuje emocje,
piękno i delikatność charakterystyczne dla
tej sztuki. Nagranie na Fb zdobyło liczne
uznanie oglądających. Gościnni zachęcają
i zapraszają do oglądania, bo warto!
Pani Karina zanim zachorowała, miała
również zdolności plastyczne, które teraz
jako uczestniczka ŚDS „Gościnni” może

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

rozwijać. Podczas zajęć chętnie wykonuje
różne prace, które są eksponowane na wystawach, jak np. na ostatniej pt. „Zwierzęta
w kosmosie” w Środzie Wlkp.
Ponadto kolejnymi jej ulubionymi zajęciami są prace kuchenne, prowadzone przez
panią Kasię, którą bardzo lubi.
Pani Karina chętnie przebywa w gronie
swoich koleżanek i kolegów. Gdyby nie
mogła uczęszczać do ŚDS „Gościnni” po
prostu nudziłaby się w domu.
Niestety, obecnie ponownie nie mogą
odbywać się tradycyjne zajęcia u Gościnnych, tylko w trybie on-line. Pani Karina
jest z nich bardzo zadowolona, opowiada,
że odbywają się codziennie w godzinach
10-12. Potem dodatkowo są jeszcze zajęcia
indywidualne.
Pani Karina reprezentowała także „Klaudynkę” jako wokalistka w corocznym Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej
„Anielskie Śpiewogranie” organizowanym
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Oczywiście tegoroczna edycja również
się nie odbyła.
Pani Karina zwierza się, iż najbardziej lubi
śpiewać kolędy.
Dotychczas wzięła udział w szeregu imprez
„Klaudynki” jak chociażby rozpoczynające
każdy nowy rok „Idzie styczeń, niesie wiele
życzeń”.
W sumie można stwierdzić, iż „Klaudynka”
oraz „Gościnni” są dla niej oknem na świat.
Dzięki Stowarzyszeniu i Domowi trwa jej
prowadzona z powodzeniem rehabilitacja.
Oby tylko można jak najszybciej wrócić do
normalnej pracy po okresie pandemii.
◊ Robert Wrzesiński

zagadki „dębowych jabłuszek”. Kształty,
rozmiary i kolory galasów są zależne od
gatunku galasówek budujących swój doJesień… „Żniwa” dla grzybiarzy oraz jedna mek na liściu. Galasy jagodnicy dębianki
z najciekawszych pór roku, w czasie której (Cynips quercusfolii) (Fot. 1) występują
podczas spacerów po naszych pięknych na wiązkach przewodzących liści dębu.
parkach i lasach można obserwować cy- W zależności od fazy rozwoju przybierają
kliczność zmian występujących w naturze. barwę od zielonej, przez żółtą, aż po fioleZ pewnością każdy z nas podczas takich towo-czerwoną. Wielkością przypominają
wojaży natrafił na leżące na ściółce liście rajskie jabłuszka, osiągając 2 cm średnicy.
z charakterystycznymi kuleczkami. Czy Galasówka długobrzuszka (Cynips longikiedykolwiek zastanawialiście się, czym są ventris) (Fot. 2) wytwarza galasy podobne
i jak powstają te niezwykłe twory? Rumia- do landrynek. Małe, jednocentymetrowe
ne kuleczki wyrastające z liści to galasy, wyrostki o charakterystycznych czerwoznane w kulturze ludowej jako „dębowe nych lub brunatnych pasach na jasnym
Fotografia są
2. na
Galasówka
jabłuszka”. Nazwa jest jednak myląca, tle, najczęściej usytuowane
blaszce
Fotografia 1. Jagodnica dębianki (Cynips quercusfolii) (fot. Aleksandra M. Staszak)
gdyż galasy nie rosną jedynie na dębach, liściowej. Natomiast rewiś gwiazdoszek
spotkać je możemy również na innych ga- (Neuroterus albipes) wytwarza czerwone,
tunkach, m.in. buku, topoli i świerku. War- spłaszczone galasy o nieregularnych brzeto jednak wspomnieć, że właśnie dęby są gach, występujące na górnej i dolnej stro-

używający wywarów na bazie galasów do
leczenia przypadłości jelitowych.
Natomiast już w średniowieczu doceniono
galasy, wykorzystując je np. do produkcji
inkaustów - domowych atramentów.
Roztarte galasy z jonami żelaza tworzyły
barwny kompleks, który poddany działaniu powietrza nabierał ciemnej barwy.
Atramenty żelazowo-galusowe charakteryzowały się dobrym wnikaniem w papier,
a co za tym szło - wysoką trwałością na
papierze. Zyskały przewagę nad atramentami z sadzą, gdyż dzięki zupełnie płynnej
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Gruszki
na
teriału powszechnie używanego
tamtej
wierzbie…, a może jabłka na
epoce. Obecnie związki chemiczne
wystę-

a wczesną wiosną dojrzały osobnik opuści
galas wygryzając w nim kanał. Galasówki
są pasożytami żerującymi na roślinie, ale
dzięki występowaniu na izolowanym kawałku przestrzeni (kawałku liścia, pędu czy
korzenia) nie czynią żywicielowi znaczącej
szkody, choć podbierają mu niezbędne do
wzrostu składniki odżywcze.
Kto z nas nie chciał kiedyś zostać detektywem i rozwiązywać tajemnic niczym
Sherlock Holmes? A gdyby możliwość rozwiązywania zawiłych tajemnic była na wyciągnięcie ręki? Otóż jest… Każdy uważny
grzybiarz lub spacerowicz może rozwiązać

wycinać zauważone galasy, zanim doroUsunięto: „
słe owady opuszczą bezpieczną torbiel.
jelitówek
Z drugiej jednak strony,Usunięto:
galasy na
stałe
Usunięto:
”
zagościły w kulturze ludowej,
są kojarzone
ze złotą polską jesienią i niejedna
Usunięto:patronka
, całkiem dobrze
sytuację, osobie
czym wiedzieli
domowego ogniska nieratują
wyobraża
już starożytni
Chińczycy,
jesiennego bukietu bez ich
dodatku.
A czy
używający wywarów na bazie
Wy już macie swój jesienny
bukiet
ozdogalasów
do leczenia
przypadłości
jelitowych.¶
biony rumianymi kuleczkami?

A

dębie?¶
¶
Z cyklu¶
„Wiadomości z Ogrodów
Kórnickich”¶
¶
Jesień… „Żniwa” dla grzybiarzy
oraz jedna z najciekawszych pór
roku, w czasie której podczas
spacerów po naszych pięknych
parkach i lasach można
obserwować cykliczność zmian
występujących w naturze. Z
pewnością każdy z nas podczas
takich wojaży natrafił na leżące na
ściółce liście
z charakterystycznymi kuleczkami.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście
się, czym są i jak powstają
te niezwykłe twory? Rumiane
kuleczki wyrastające z liści to
Fot. 2. Galasówka długobrzuszka (Cynips longiventris)
Fot. 1. Jagodnica dębianki (Cynips quercusfolii)
galasy, znane w kulturze ludowej
(fot. Aleksandra M. Staszak)
(fot. Aleksandra M. Staszak)
jako „dębowe jabłuszka”. Nazwa
jest jednak myląca, gdyż galasy nie
rosną jedynie na dębach, spotkać je
siedliskiem aż 85% środkowoeuropejskich nie liścia. Świerki bywają atakowane przez pujące naturalnie w galasach
mają szeroki
możemy również na innych
Fotografiaowadów
2. Galasówka
długobrzuszka
(Cynips
longiventris)
(fot. Aleksandra M. Staszak)
gatunków
tworzących
galasy.
ochojnika
świerkowo-modrzewiowego
wachlarz zastosowań: odgatunkach,
przemysłu
spo-topoli i
m.in. buku,
świerku. Warto jednak wspomnieć,
Ale czym tak właściwie są galasy? Są one (Adelges laricis), który wytwarza galasy żywczego, rolniczego, farmaceutyczneże właśnie dęby są siedliskiem aż
swego rodzaju ,,domkami” i spiżarniami nazywane „nibyszyszkami” o zabarwieniu go, aż po przemysł tekstylny,
a nowych
85% środkowoeuropejskich
dla larw owadów z nadrodziny galasówek. od zielonego do brązowego.
możliwości i pomysłów wykorzystywania
gatunków owadów tworzących
galasy. ¶ zawartych
Cały proces powstawania tej niesamowitej Te małe kuleczki to nie tylko abstrakcyjny związków biologicznie czynnych
Ale czym tak właściwie są galasy?
konstrukcji zaczyna się latem, gdy samica twór natury, ale też leśna apteka zamknię- w galasach ciągle przybywa.
Są one swego rodzaju ,,domkami”
owada nacina blaszkę liściową i składa ta w kapsułce. Dzięki dużej zawartości Galasy, chociaż pełne uroku
i posiadające
i spiżarniami
dla larw owadów
nadrodziny
galasówek. Cały
jajeczko w owym nacięciu. Następnie gala- związków biologicznie czynnych, w tym mnogość zastosowań, toznadal
pasożytniproces powstawania tej
sówka wstrzykuje wydzielinę enzymatycz- garbników, galasy galasówki dębianki cze narośle. Nie określono
jednoznacznie
niesamowitej konstrukcji zaczyna
ną, dzięki której wokół jaja z tkanki liścia mają właściwości dezynfekujące, antybak- stopnia wyrządzania przez
galasy
szkody
się latem,
gdy samica
owada
nacina blaszkę
formuje się galas, który rośnie do jesieni. teryjne i ściągające. Zgnieciony i roztarty organizmowi żywiciela, uważa
się liściową
je jed-i składa
jajeczko
w
owym
nacięciu.
W jego wnętrzu rozwija się larwa, która je- galas jest naturalnym opatrunkiem, a po- nak za stosunkowo niewielkie. W celu
Następnie galasówka wstrzykuje
sienią dojrzewa, zimuje wewnątrz galasa, łożony na otarcie czy oparzenie zmniejsza ograniczenia populacji galasówek
można dzięki
wydzielinę enzymatyczną,
... [1]

opuchliznę i łagodzi dolegliwości bólowe
towarzyszące zranieniu. Herbatka z galasów jest idealnym sposobem na walkę
z jesiennymi przeziębieniami, ponieważ
dzięki właściwościom antyseptycznym
poradzi sobie z bólami gardła i zniszczy
chorobotwórcze drobnoustroje. Nie należy jednak nadużywać wywaru z galasów
ze względu na duże stężenie garbników
w nich zawartych, które mogą powodować zaparcia. Z drugiej jednak strony,
w przypadku zatruć pokarmowych i tzw.
jelitówek, całkiem dobrze ratują sytuację,
o czym wiedzieli już starożytni Chińczycy,

Natomiast już w średniowieczu
doceniono galasy, wykorzystując
... [2]

◊ Małgorzata Wastowska
Sformatowano: Czcionka:
Instytut Dendrologii
Times NewPAN
Roman, 12 pt, Nie
sprawdzaj pisowni ani
gramatyki

Sformatowano: Czcionka:
Times New Roman, 12 pt, Nie
sprawdzaj pisowni ani
gramatyki
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Puchar Recyklingu dla ZGO Jarocin
W dniu 04.11.2020 odbyło się oficjalne wręczenie nagród, które zdobiliśmy
w XXI edycji konkursu Puchar Recyklingu. Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie
Prezes Zarządu Firmy Abrys Magdalena
Dutka wraz z wiceprezesem Robertem Rosą
osobiście wręczyli statuetki oraz dyplomy
w siedzibie ZGO Sp. z o.o.- Wielkopolskie
Centrum Recyklingu. Nagrody odebrali
Witosław Gibasiewicz prezes Zarządu, oraz
Jarosław Warczygłowa i Michał Manowski
wiceprezesi.
Przypomnijmy, Zakład został nagrodzony
jedną z najważniejszych nagród w konkursie
Puchar Recyklingu oraz otrzymał wyróżnienie przyznane przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak podkreślili organizatorzy konkursu, nagrodzeni, w 2019 r. uzyskali bardzo dobre

wyniki w selektywnej zbiórce odpadów
wszystkich frakcji i realizowali ciekawe
działania edukacyjne. ZGO-WCR radzi sobie
bardzo efektywnie nie tylko w działalności bieżącej, ale również wybiega daleko w przyszłość.
Przyznając ten puchar kierowaliśmy się m.in.
tym, że firma bardzo dalekosiężnie dostrzega
potrzeby zmian, inwestuje w produkcję oraz
w znacznym stopniu wykorzystuje energię
odnawialną – powiedział przed ogłoszeniem
nagrody dla ZGO, Krzysztof Kawczyński –
przewodniczący komitetu ochrony środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Przy ocenie
brano pod uwagę zarówno wyniki w zbiórce
zagospodarowaniu poszczególnych frakcji,
jak i efektywność wprowadzanych rozwią-

zań w tym zakresie.
Dodatkowo otrzymaliśmy wyróżnienia
w zakresie zbiórki i zagospodarowania
baterii w kategorii „Zielona Bateria” oraz
w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”.
Cieszymy się, że po raz kolejny zostaliśmy
dostrzeżeni w najważniejszych konkursach
ekologicznych. . Nie tylko udało nam się
uzyskać Puchar Recyklingu Krajowej Izby
Gospodarczej, ale także otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie „Zielona bateria” i „Aktywni
w Wielkopolsce”. Chcemy podziękować za
docenienie wkładu, jaki pracownicy zakładu
wnieśli w otrzymanie tych nagród. Podziękowania, także chcemy złożyć naszym partnerom – 19 samorządom z terenu Wielkopolski,
dzięki którym udaje nam się osiągnąć tak
wspaniałe rezultaty – powiedział Witosław
Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – WCR.
◊ ZGO Jarocin

SP Robakowo Pomoc zimowa dla zwierząt
zbiera dla
Skałowa

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły
zaangażowali się w pomoc zwierzętom
i wsparli Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Skałowie. Szkolny Klub
Wolontariusz Animals zorganizował
zbiórkę karmy, kocyków i ręczników dla
podopiecznych schroniska. Celem akcji
było kształtowanie postawy przyjaciela
zwierząt, wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce
żywności oraz poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku. Udało się
zebrać ponad 350 kg karmy. Radością
napawa fakt, że tak wielu uczniów z klas
0-VII wzięło udział w tej akcji i że los
bezdomnych, porzuconych zwierząt nie
jest im obojętny. W tym roku, z uwagi na
pandemię, uczniowie nie mogli osobiście
odwiedzić Skałowa i przekazać prezentów. Dary pomógł dostarczyć pan Andrzej
Surdyk- radny i sołtys Robakowa Osiedla.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, wychowawcom i rodzicom, którzy
włączyli się w akcję.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia
schroniska. Może ktoś z Was zdecyduje
się na adopcję? W schronisku na dom,
miłość i pieszczoty czeka wiele psiaków
i kotów.

◊ Joanna Majchrzak
opiekun Szkolnego Klubu
Wolontariuszy Animals

Koło wolontariatu przy kórnickiej „Jedynce” wyznaczyło sobie cel pt. „Karmy paka
dla zwierzaka”. Ideą tej akcji było niesienie
pomocy zwierzętom ze schroniska w pobliskiej miejscowości Gaj.
Mimo przeciwności pandemicznych udało
się zebrać sporą ilość karmy – zarówno
mokrej, jak i suchej – ponad 184 kilogramy!
Pod koniec listopada opiekunowie wolontariatu i przedstawiciel uczniów naszej
szkoły dostarczyli główną porcję karmy.
Po wypakowaniu wszystkich worków
otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniami
i krótki opis obecnej sytuacji w schronisku
(tam też obostrzenia COVID-19 powodują
spore ograniczenia).
W zebranych paczkach znalazły się także
różnego rodzaju zabawki dla psów i kotów
oraz miseczki. Przedsięwzięcie z wiado-

mych powodów było mocno ograniczone
wymogami sanitarnymi – dlatego nie
wszystkie założenia, jakie wyznaczały
poprzednie akcje, zostały zrealizowane.
Jednak w tak trudnych dla nas wszystkich
czasach trzeba cieszyć się z odruchów
ludzkich serc pochylających się nad trudnym losem zwierząt ze schroniska.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie
dziękujemy i cieszymy się z tak licznego
udziału. Zapraszamy ponownie do niesienia pomocy wszystkim zwierzętom ze
schroniska w kolejnym semestrze – miejmy nadzieję bez nieproszonego gościa
w tle…
◊ Małgorzata Sobkowiak–Niemier
i Łukasz Fogel

Catering świąteczny
(zamówienia przyjmujemy do 20.12.2020 r.)

Lunch dnia
od pn-pt w godz. 12.00-17.00
(zupa + II danie )

19,99 zł

Burgerowe soboty
Niedzielne zestawy obiadowe
Świeże pieczywo
Oliwa ziołowa

ą

692 384 501
restauracja@loft46.pl
Loft 46, Pl. Niepodległości 46 , Kórnik

świątecznego okienka

razem w te święta

SPECJALNA OFERTA ŚWIĄTECZNA

Paczka dla 2 osób:

Barszcz czerwony z uszkami 500 ml
Pierogi z kapustą i grzybami 20 szt.
Wigilijna kapusta z grzybami 500 gr.
Krokiety z kapusta i grzybami 2 szt.
Sałatka jarzynowa 500 gr.
Śledź w śmietanie z cebulką 2 porcje
Ryba po grecku 400 gr.
Świąteczny pasztet wieprzowy z warzywami 300 gr.
Kluski z makiem 400 gr.
Sernik 150 gr. 2 szt.
130 zł.
Z dodatkiem pieczonego karpia z pieczonymi ziemniakami
160 zł.
Zamówienia: tel. +48 880 992 559, e-mail: biuro@restauracjabialadama.pl

Wyśmienite dania rybne oraz mięsne, pierogi, świąteczny barszcz i słodkości
to tylko niektóre pozycje, które mogą Państwo zamówić na wigilijny stół.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej świątecznej oferty.
Zamówienia przyjmujemy do 20.12.2020r.

– odbiór zamówień 24.12.2020 r. (9:00-11:00)

Menue i cennik dostępne na stronie internetowej
ventus-restauracja.pl/oferta-wigilijna-2020/

Restauracja Ventus, ul. Krasickiego 1, Kórnik (w budynku KCRiS „Oaza”)
Tel. 795 447 607 i 61 649 88 70. E-mail: biuro@ventus-restauracja.pl

RESTAURACJA ,,OSKAR”
ŚWIĄTECZNA OFERTA
CATERINGOWA
TEL.660 512 618

Pierś z kurczaka w galarecie 7zł
Rolada drobiowa w galarecie 6zł
Schab w galarecie 7zł
Schab ze śliwką w galarecie 7,50zł
Ozory w galarecie 6zł
Szparagi w szynce w galarecie 6zł
Jajko w galarecie 5zł
Galanciki drobiowe 4zł
Łosoś w galarecie 10zł
Sandacz w galarecie 9zł
Pstrąg w galarecie 8zł
Karp w galarecie 8zł

Devolaille 10zł
Zawijany wieprzowy 10zł
Zawijany wołowy 13zł
Zawijany z brokułem 10zł
Zawijany z kurkami 10zł
Udko pieczone 7zł
Udko na słodko 10zł
Roladka z suszonymi pomidorami i
serem 10zł
Kaczka z jabłkami i żurawiną 45zł/kg
Strogonow 10zł/300g
Bigos 35zł/kg
Golonka gotowana 30zł/kg
Golonka po bawarsku 35zł/kg
Polędwiczki z kurkami 12zł/300ml
Kark grillowany z sosem tatarskim
12zł

Sałatka grecka 35zł/kg
Sałatka gyros 35zł/kg
Sałatka jarzynowa 30zł/kg
Sałatka z makaronem 30zł/kg
Sałatka z łososiem 35zł/kg
Sałatka z serem wędzonym 30zł/kg
Karp smażony 10zł
Łosoś grillowany 12zł
Sandacz w śmietanie 12zł/150g
Śledź w śmietanie 7zł/150g
Ryba po grecku 10zł/150g
Zupa grzybowa 8zł/350ml
Barszcz 6zł/350ml
Barszcz z uszkami 8zł/350ml
Kapusta z grzybami 5zł/300g
Makiełki (kluski z makiem) 10zł/300g
Krokiety z kapustą i grzybami 8zł
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Pasowanie na przedszkolaków

Listopada u Misia Uszatka

Listopad w naszym przedszkolu upłynął
pod hasłem treści patriotycznych, ekologicznych, prozdrowotnych, rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W tym
miesiącu przystąpiliśmy również do szeregu
akcji charytatywnych, konkursów
i projektów. Listopad to miesiąc,
w którym Polska odzyskała niepodległość. Z tej to okazji starsza
grupa wiekowa przygotowała
przedstawienie. Nie obyło się bez
patriotycznych piosenek, wierszy
oraz historycznego rysu kraju
z czasów niewoli. 10 listopada
nastąpiło również rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pt. „Moja
Ojczyzna”. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki.

Dzieci z grup Mądre Sówki i Sprytne Wiewiórki z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie 10 listopada przeżyły swoją
pierwszą ważną uroczystość – pasowanie
na przedszkolaka. Maluchy z uśmiechami
na twarzach śpiewały piosenki, recytowały
wierszyki, tańczyły i udowodniły wszystkim,
że zasługują na miano przedszkolaka. Po
występach artystycznych pani dyrektor
Bożena Czerniak czarodziejskim ołówkiem
dokonała uroczystego aktu pasowania.
Był to niezapomniany dzień, pełen emocji
i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, jak i dla
grona pedagogicznego.
◊ Marzena Kuberacka
Ewa Sowa

Uroczystości w „Czterech Porach Roku”

Pasowanie na Przedszkolaka
W grupie Listeczki (najmłodszej grupie
przedszkolnej) 3 listopada odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka. Ze
względu na reżim sanitarny
spowodowany pandemią
w uroczystości nie mogli
wziąć udziału rodzice. Dzieci
pod kierunkiem wychowawczyni grupy, pani Elżbiety
Rzepczyńskiej, zaprezentowały część artystyczną, a po
niej pani dyrektor Iwona
Justkowiak, przy pomocy
ogromnej kredki, dokonała
oficjalnego pasowania. Na
pamiątkę tego wydarzenia
nasze małe, już prawdziwe
przedszkolaki otrzymały dyplomy, chusty z napisem
„Jestem Przedszkolakiem”
oraz małe upominki. Na koniec uroczystości pasowane
przedszkolaki złożyły swój „podpis” w kronice grupowej – odcisk paluszka maczanego
w farbie.
◊ Elżbieta Rzepczyńska
Świeto Dyni
Tradycją jest, że co roku 30 października
nasze przedszkole obchodzi Święto Dyni.
Tego dnia wszystkie dzieci ubierają się w kolorze pomarańczowym, brązowym, a w ich
garderobie można znaleźć również zielone
dodatki. Celebrowanie tego święta zawsze
staje się okazją do podejmowania przez
dzieci różnorodnych aktywności związanych
z tematem dyni. W tym roku przedszkolaki
nie tylko poszerzały wiedzę na temat tego
niezwykłego warzywa, doskonaliły swoją
sprawność ruchową, ale również uczestniczyły w doświadczeniach badawczych

z wykorzystaniem dyni. Jednym z nich był
z powodzeniem wykonany w starszych
grupach eksperyment „Wulkan w dyni”,
który polegał na połączeniu i zmieszaniu ze

sobą w pozbawionej miąższu i pestek dyni
niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń,
sody oczyszczonej, octu i farby. Doświadczenie oczywiście odbyło się w całkowicie
bezpiecznych warunkach i sprawiło dzieciom wiele radości, wyzwalając naturalną,
dziecięcą ciekawość. Przy okazji dostarczyło
wiedzy na temat nietypowych reakcji, jakie
mogą powstawać pod wpływem mieszania
ze sobą niektórych produktów niezbędnych
w naszym gospodarstwie domowym.
◊ Anna Kowalczyk
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
Z kolei 5 listopada świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, który obchodzony jest przez dzieci na całym świecie.

Jest to święto wszystkich postaci bajkowych
oraz znakomity moment, aby przypomnieć
sobie niektóre z nich. Magia, tajemnica,
humor oraz nauka ukryte w barwnych
opowieściach fascynują od
stuleci zarówno małych, jak
i dużych. Bajki i baśnie wywierają pozytywny wpływ nie
tylko na wyobraźnię młodego
człowieka, ale także na jego
wrażliwość emocjonalną,
chęć pokonywania własnych
słabości, budują poczucie
własnej wartości. Nie dziwi
więc fakt, że bajki i baśnie
doczekały się własnego święta. Dzieci z Przedszkola nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku, nie mogły pominąć tak
ważnej uroczystości i uczciły
święto, uczestnicząc w bajkowych zabawach, rozwiązując
bajkowe zgadywanki oraz
opowiadając historyjki obrazkowe. 6-latki
z grupy „Jagódki” miały okazję poznać opowieść z kanonu klasyki literatury dziecięcej.
Bajka pt. „Pinokio”, w której główny bohater
– drewniana marionetka, przemierza cały
świat w pogoni za pragnieniem, by stać się
podobnym do innych. Podróż ta przysparza
mu zarówno radości, jak i smutków, świetnej zabawy, jak i sporych problemów oraz
utrapienia rodzinie. Wszystkie wydarzenia
sprawiają jednak, że Pinokio ze złego i lekkomyślnego pajacyka zmienia się w poważnego i grzecznego chłopca, poznaje wartość
wytrwałości, dobroci i przyjaźni. To był
z pewnością niezwykły dzień w przedszkolu.
.
◊ Marta Szymaniak

Nie od dziś wiadomo, że dziecko
ma naturę poszukującą, odkrywczą. Przedszkole im. Misia Uszatka
to miejsce, które pozwala rozwijać
zdolności dzieci, a także zaspokajać ich ciekawość świata. W tym celu powstały i działają u nas dwa kółka zainteresowań dla dzieci
starszych – wszyscy chętni spotykają się raz
w miesiącu w auli naszego przedszkola.
Jedno z nich to „Kółko eksperymentalne”,
gdzie powstają prawdziwe wulkany, slimy
i inne ciekawe zjawiska. Drugie to „Kółko
plastyczne”, na którym dzieci zapoznają się
z różnorodnymi technikami plastycznymi
i tworzą prawdziwe dzieła.
W ramach propagowania zdrowego stylu
życia przedszkolaki z Misia Uszatka chętnie
przygotowywały pyszne i zdrowe soki warzywno-owocowe, szaszłyki z owoców oraz

owocowe sałatki. Pamiętajmy – zdrowia
na talerzu nigdy za wiele. Przedszkolaki
w ramach cyklu „Spotkania z ekspertem”
gościły panią Annę Komisarczyk, która jest
dietetykiem. W trakcie tego spotkania do-

wiedziały się, czym zajmuje się dietetyk, jak
ważne jest jedzenie owoców i warzyw dla
naszego zdrowia oraz jakie witaminy one
zawierają. Dziękujemy pani Ani za przybycie.
Miś Uszatek wszedł również w dwa projekty.
Projekt ekologiczny „Ekokulturalne Przedszkole” pod patronatem „Bliżej Przedszkola” oraz ogólnopolski projekt edukacyjny
„Zabawa Sztuką”, którego głównym założeniem jest propagowanie sztuki w korelacji
z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie
z założeniami pedagogiki freblowskiej.
W ramach tego projektu dzieci przygotowały
sztukę niemalowaną inspirowaną twórczością Giuseppe Arcimboldo. Ułożyły postać

ludzką z dostępnych owoców i warzyw.
Przedszkole zaangażowało się również
w zbiórkę surowców w ramach konkursu
„Region Czysty na 6”.
Dzieci z Misia Uszatka przystąpiły
także do różnego rodzaju akcji
charytatywnych, mających na celu
uczenie empatii oraz postaw prospołecznych. Pierwszą z nich była
akcja „Pełna miska dla schroniska”
na rzecz psów i kotów ze schroniska w Środzie Wielkopolskiej. Zebraliśmy w grupach karmy suche,
mokre, kaszę, makarony, które
pomogą przetrwać czworonogom
ze schroniska ten trudny, zimowy
czas. W kolejnej akcji charytatywnej
pod hasłem „Kup Pan szczotkę”
zbieraliśmy szczoteczki i pasty do
zębów dla afrykańskich dzieci chodzących do misyjnych szkół i przedszkoli. Za pośrednictwem Fundacji
Redemptoris Missio zgromadzone
artykuły zostały przekazane potrzebującym.
Po raz kolejny również zorganizowaliśmy
akcję pod hasłem „Zostań Pomocnikiem
Świętego Mikołaja”. Zbieramy gry, książki,
zabawki, artykuły plastyczne, pieluchy na
rzecz dzieci ze Szpitala Klinicznego im.
K. Johnserra oraz dzieci pozostających pod
opieką hospicjum domowego w Poznaniu.
Termin zbiórki to 8 grudnia. Podarujmy
dzieciom odrobinę serca i sprawmy, aby
ten trudny dla wszystkich czas stał się choć
trochę radośniejszy.
Grudzień w naszej placówce zapowiada
się równie pracowicie i mamy nadzieję, że
większość zamierzeń zostanie wykonana.

Konkurs pt. „Rogal Świętomarciński”
W ramach wielkopolskiej tradycji wypiekania rogali na święto św. Marcina, przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Truskawkowa Polanka” wzięły udział w konkursie
plastycznym, pt. „Rogal Świętomarciński”,
zorganizowanym przez wychowawcę grupy
„Motylki”, panią Weronikę Łuszczewską.
Konkurs polegał na wykonaniu rogala świętomarcińskiego z masy solnej. Przedszkolaki swoje prace zrobiły w domu, z pomocą
rodziców.
Wszystkie prace były przepiękne, dlatego
nie mogliśmy jednoznacznie wyłonić zwycięzcy. Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały dyplomy i upominki.
◊ WŁ

◊ GD
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Listopad w Przedszkolu w Kamionkach

Święto Niepodległości w SP 2

Święto Niepodległości
11 listopada upamiętniliśmy nie tylko
odzyskanie niepodległości po 123 latach
niewoli, ale również uczciliśmy pamięć
osób, które dla ojczyzny złożyły najwyższą
ofiarę – swoje życie.
Z tej okazji został zorganizowany konkurs
plastyczny dla wszystkich przedszkolaków
w Przedszkolu w Kamionkach „Między
bielą a czerwienią - symbole narodowe
naszej Ojczyzny”. Wszystkie prace plastyczne miały dotyczyć symboli i barw
narodowych, a technika wykonania była
dowolna. Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Dzień Misia
Co roku na całym świecie 25 listopada
wszystkie misie obchodzą swoje święto.
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki. W Przedszkolu w
Kamionkach święto to było obchodzone
bardzo szczególnie.
W tym dniu maluchy poznały historię
pluszowego misia, który od 100 lat jest

przyjacielem wszystkich dzieci na świecie. Przygotowano wiele atrakcji: zabawy
ruchowe, plastyczne, opowieści ruchowe,
zabawy sprawnościowe „Misiowe rywalizacje w grupie”, konkurs wiedzy przyrodniczej o misiach-niedźwiedziach, quiz wiedzy
o misiach z bajek oraz śpiewanie piosenek.

Ciekawą atrakcją była też zorganizowana
przez nauczycielki fotobudka „Miś”, w której dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie. Ten
dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu
oraz wspólnej zabawy.
◊ Zespół ds. promocji

Tydzień Edukacji Globalnej w bnińskiej „Dwójce“
W dniach 16 - 20 listopada w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kórniku po raz piąty
odbył się Tydzień Edukacji Globalnej pod
hasłem: „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym! Razem!”.
Podczas tygodniowego projektu realizowane były dwa cele zrównoważonego rozwoju: jakościowa edukacja, czyli zapewnienie
edukacji na wysokim poziomie oraz akcja
klimatyczna, czyli podejmowanie działań
ograniczających postępujące zmiany
klimatu. Z uwagi na panującą sytuację
epidemiczną nasz projekt został dostosowany do zdalnych form komunikacji
i internetowego przekazu.
W ramach akcji klimatycznej dwie grupy naszych starszych uczniów – „Gajanie” i „Młodzi chemicy” uczestniczyli w Ogólnopolskim
Festiwalu Internetowym „Odpowiadaj na
wyzwania globalne” organizowanym przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach pięciu dni festiwalowych
zmagań zespoły z całej Polski wykonywały
zadania dotyczące znajomości siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju,
sposobów przeciwdziałania zmianom
klimatu, migracji ludności, nierówności
pomiędzy krajami bogatej północy i biednego południa oraz ochronie środowiska
najbliższej okolicy.
Zadania przyjmowały formy krzyżówek,
gier, prezentacji, filmików, problemów oraz

swobodnych wypowiedzi, które uczestnicy zamieszczali na platformie Padlet.
Wszystkie przedstawione tam informacje
były dostępne dla stu drużyn ze szkół
podstawowych i średnich, co sprzyjało
wymianie poglądów, opinii i komunikacji
online pomiędzy grupami.
Finałem festiwalu było spotkanie wszyst-

kich zainteresowanych uczniów i nauczycieli z dziennikarzami dyskutującymi na
temat „ Czy słowem można zmienić świat?”.
Przekaz, który płynął z tego wirtualnego
webinaru, był jednoznaczny – słowo jednego człowieka nie zmieni świata, ale słowa
wypowiedziane przez miliony ludzi mają
moc zmiany naszego życia na lepsze.
Zmniejszaniu nierówności społecznych
służyły również zajęcia dla uczniów klas
VII - VIII z zakresu savoir-vivre wobec osób
z niepełnosprawnością, które są pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.
W ramach realizacji drugiego celu – jakościowa edukacja – zorganizowano Szkolne
Dni Nauki online.
W trakcie Dni Matematyki ósmoklasiści
mieli możliwość wirtualnego przeniesienia
się na Wydział Matematyki UAM w Poznaniu, gdzie studenci z koła naukowego
zapoznawali ich z Nonogramami, czyli
malowaniem liczbami, kolejnym razem ze
sposobami rozwiazywania łamigłówek matematycznych, czy tworzeniem konstrukcji
geometrycznych w programie GeoGebra.
W trakcie zajęć „Wstęp do logiki – rachunek
zdań” uczestnicy poznawali podstawowe
spójniki logiczne oraz podstawy tautologii.
Podczas Dnia Chemii siódmo- i ósmoklasiści oglądali fascynujące eksperymenty
wykonywane w szkole oraz takie, które
można samodzielnie przeprowadzić

Naród, który traci pamięć przestaje być
Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium
Józef Piłsudski
Święto Niepodległości to najważniejsze
święto państwowe obchodzone w ciągu
roku. Jest czasem upamiętnienia bardzo
ważnych wydarzeń, związanych z utratą
wolności i niezależności wszystkich Polaków.
Konsekwencją trzeciego rozbioru Polski
był fakt, iż nasze państwo zniknęło z mapy
Europy, a 123 lata zaborów były okresem
podejmowania wielu starań i wysiłków
zmierzających do odzyskania autonomii.
W tym czasie powstały legiony, organizowano powstania. Odzyskiwanie niepodległości było więc procesem stopniowym,
który w drugim dziesięcioleciu XX wieku
przyniósł upragnioną niepodległość.
Tradycyjnie społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej celebrowała to ważne
dla wszystkich święto. Jego upamiętnienie
trwało cały tydzień (od 9 do 13 listopada),

jednak konieczność izolacji zmusiła nas
do przeniesienia obchodów ze świata realnego w świat wirtualny. To nie przeszkodziło uczniom, aby oddać hołd bohaterom
i wykazać się patriotyczną postawą. Nawet
małe gesty mają znaczenie, dlatego każdy
z uczniów, korzystając z przygotowanej
instrukcji, mógł zmienić swoje okienko
profilowe w aplikacji Teams, umieszczając
w nim flagę narodową. Upamiętnieniu
najważniejszych faktów historycznych
służyła przygotowana przez nauczycieli
prezentacja wraz z filmikiem tematycznie
nawiązującym do czasów zaborów. Poziom posiadanej wiedzy na temat losów
naszej Ojczyzny uczniowie mogli szybko
sprawdzić, rozwiązując tajemnicze zagadki
w Escape Roomie. W celu zdobycia szyfru
z dużym zaangażowaniem toczyli intelektualne „potyczki”, by w finale odzyskać
upragnioną niepodległość. Rozwiązywaniu
zagadek z przeszłości towarzyszyło wiele
emocji, ponieważ każdy zdobyty punkt
przybliżał do odzyskania wyczekiwanej
wolności i suwerenności. Wszystkim na-

szym działaniom podejmowanym w tym
wyjątkowym tygodniu towarzyszyły pieśni
patriotyczne. Ten muzyczny akcent w tle
pozwolił na duchową podróż w czasie, na
chwilę wspomnień o bohaterach, którzy
w wielu przypadkach pochodzili z naszych
rodzin, a swoim męstwem i odwagą przysłużyli się odzyskaniu niepodległości.
Dla wszystkich uczniów ten listopadowy
tydzień będzie niezapomnianą lekcją historii, przeprowadzoną w zupełnie innych
wirtualnych warunkach.
Sądzimy, że taka nowoczesna i zdalna
forma świętowania pozwoliła w atrakcyjny sposób wzbogacić wiedzę historyczną
i kształtować postawę patriotyczną naszych uczniów.
Organizacją tygodnia Święta Niepodległości oraz przygotowaniem materiałów multimedialnych zajął się zespół nauczycieli
w składzie: Alina Adamczyk, Magdalena
Grzybek, Mateusz Nabzdyk Anna Szlacheta, Renata Tarnawska.
◊ Alina Adamczyk
koordynator projektu

Drodzy Seniorzy,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
„Kórnickie SZALeństwo, czyli konkurs na szal długi, jak nie wiem co”!
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie i dostarczenie do dnia 10 stycznia 2021 r.,
do członków Stowarzyszenia „Wspaniała 7”, jak najdłuższego, własnoręcznie wykonanego na drutach
lub szydełku szala o szerokości 20 cm w dowolnych kolorach.
Komisyjne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 stycznia 2021 r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
W drugim etapie wszystkie konkursowe szale połączymy w jeden, starając się w ten sposób pobić dotychczasowy
rekord długości, który wynosi 459 metrów.
Wszystkie konkursowe szale połączymy w jeden, starając się w ten sposób o wpis do Księgi Rekordów Guinessa
w kategorii „Najdłuższy Szal w Polsce wykonany ręcznie”.
Nie lofrować, bo pandemio, ino fyrejcie do heklowania!
Szczegółowe informacje: 886 111 091
w warunkach domowych, rozwiązywali
również chemiczne quizy. W Dniu Geografii
chętni uczniowie mogli wysłuchać wykładu
prof. Mariusza Lamentowicza z Wydziały
Geografii UAM na temat wpływu osuszania
mokradeł oraz pożarów torfowisk, które
są rezerwuarem węgla i wody w środowisku. Ciekawą propozycją był również film
o Arktyce i zmianach grubości jej pokrywy
lodowej spowodowanej podnoszeniem się
średniej temperatury na Ziemi, wywołanej
działalnością człowieka.
W trakcie procesu poznawania i uczenia
się niezbędna jest kreatywność, o czym
przekonał uczniów klas siódmych i ósmych
pan Dawid Łasiński (znany jako Pan Belfer – nauczyciel z Internetów) podczas
swojego wykładu „Rola kreatywności

w kształtowaniu przyszłości”. Podczas
spotkania uczniowie mogli wypowiadać
swoje opinie za pośrednictwem ciekawych
aplikacji i swoich smartfonów, co bardzo
uatrakcyjniło zajęcia.
Chętni uczniowie swoją artystyczną kreatywność mogli również wyrazić przez
sztukę, tworząc postery w konkursie „Myśl
globalnie, działaj lokalnie”.
Organizatorzy projektu nie zapomnieli
również o Rodzicach uczniów, do których
skierowali propozycję udziału w warsztatach ekologicznych pt.: „11 kroków dla
Ziemi”, prowadzonych zdalnie przez panią
Kornelię Cypryjańską z Wrocławia oraz cyklu wykładów dotyczących zachowań prozdrowotnych młodzieży, prowadzonych
w ramach programu PoZdro! Wielkopolska.

Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole dobiegł końca. Zapewne zaowocował
pozyskaniem wielu nowych informacji
i utrwaleniem proekologicznych postaw.
Warto sobie uświadamiać, że każde nawet
najmniejsze pozytywne działanie człowieka, ma znaczenie i wpływ na stan klimatu
naszej planety oraz życie innych ludzi.
Zacznijmy więc teraz, zacznijmy od siebie!
Projekt został przygotowany i zrealizowany
przez zespół nauczycieli w składzie: Alina
Adamczyk, Arkadiusz Dobosz, Beata Janczak-Kostecka, Danuta Koszarek-Szternel,
Agnieszka Półchłopek, Anna Robińska-Richter we współpracy ze studentami i pracownikami naukowymi UAM w Poznaniu.
◊ Agnieszka Półchłopek
koordynator projektu

4 grudnia 2020 r. 23

22 nr 21/2020

Sezon zimowy rozpoczęty

Michał
mistrzem
Mieszkaniec naszej gminy Michał Paczkowski, reprezentujący AZS OŚ w Poznaniu
został Mistrzem Polski Juniorów w kategorii A +78, podczas odbywających się w
Warszawie w dniach 23-25 października
Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo
Olimpijskim. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Tak jak i w innych dyscyplinach sportu,
z powodu epidemii COVID-19 sezon 2020
dla pływaków był bardzo nietypowy. Po
przerwie spowodowanej zamknięciem basenów pierwsze treningi sekcja rozpoczęła
dopiero w czerwcu, wykorzystując ferie
letnie w szkołach. Mimo tak krótkiego czasu
przygotowań już we wrześniu, na rozgrywanych w Lublinie Mistrzostwach Polski
seniorów osób niesłyszących zawodniczka
naszego klubu - Weronika Nowicka - zdobyła osiem srebrnych medali uzyskując we
wszystkich konkurencjach rekordy życiowe.
Dzięki tym wynikom została powołana do
kadry narodowej przygotowującej się do
przyszłorocznych mistrzostw świata w Rio
De Janeiro w Brazylii!
Szereg wartościowych wyników i medali
nasi pływacy uzyskali w rozgrywanych
w dniach 12-13 listopada, na Termach Maltańskich Zimowych Mistrzostwach Okręgu
Wielkopolskiego w kategorii młodzików
i dzieci. O największą niespodziankę postarał się najmłodszy w składzie - 10 latek
Dariusz Mocny - który na dystansie 50 m
stylem klasycznym zdobył złoty medal.
Trzeba nadmienić , że Darek trenuje w sek-

Podziękowanie
za bandy
Bardzo jesteśmy wdzięczni panu burmistrzowi Przemysławowi Pacholskiemu oraz
Radzie Miasta i Gminy za przyczynienie się
do rozwoju sekcji unihokeja UKS Radzevia
Radzewo poprzez dofinansowanie zakupu
profesjonalnych band do gry w unihokeja.
Otwiera to przed nami zupełnie nowe
możliwości.
Dziękujemy.
◊ Zawodniczki, zawodnicy
oraz Zarząd UKS Radzevia

cji od 10 miesięcy i taki wynik pokazuje, że
drzemie w nim ogromny talent. Srebrny
medal w kategorii 14 lat zdobył na dystansie
100 m stylem motylkowym Jakub Kułtoń,
poprawiając również swój rekord życiowy
na tym dystansie. W tej samej kategorii wiekowej Krzysztof Mazurkiewicz na dystansie
50 m stylem dowolnym był 6 a na dystansie
dwukrotnie dłuższym zajął 7 miejsce. Jakub
Rogacki na 50 i 100 stylem dowolnym dwukrotnie zajął 16 miejsce , Ignacy Rogacki na
50 m stylem klasycznym zajął 6 miejsce,
na 50 m tym samym stylem 10 miejsce.
W zawodach brali udział również Borys
Adamczyk , który w kategorii 13 lat wywalczył 4 lokatę na 100 m w stylu dowolnym,
a na dystansie 50 m zdobył 6 miejsce. Wyniki są jego rekordami życiowymi. Zuzanna
Deneka w kategorii 11 lat na 100 m stylem
klasycznym zajęła 6 miejsce a na 50 m 10
miejsce, także osiągając swoje najlepsze
wyniki. Takie wyniki pozwalają i trenerowi
i zawodnikom optymistycznie patrzeć na
kolejny sezon. Oby był on już pozbawiony
takich niesympatycznych niespodzianek
jak mijający.
◊ MB

Kolarstwo

Wielki pech Nikol Płosaj
na Mistrzostwach Europy
Na torze kolarskim w bułgarskim Plowdiw
odbyły się Mistrzostwa Europy Seniorów
w kolarstwie torowym. Jedną z pierwszoplanowych postaci w polskiej
ekipie odgrywała zawodniczka
UKS TFP Jedynka Kórnik Nikol Płosaj. Kórniczanka startowała w trzech konkurencjach
i trzykrotnie musiała stawać
oko w oko z wielkim pechem.
Drugiego dnia mistrzostw Nikol stanęła na starcie wyścigu
eliminacyjnego (dawniej Australijski), w którym broniła
brązowego medalu zdobytego
w ubiegłym roku w holenderskim Apeldoorn. Do pewnego
momentu wyścig przebiegał po
myśli Nikol, jechała ona z dużym
spokojem i doświadczeniem.
Niestety gdy na torze zostało już
tylko 6 zawodniczek i zdobycie
medalu było w zasięgu ręki,
jeden z sędziów zawodów dopatrzył się
u polki przewinienia (rzekomo nadmierne
rozpychanie się w grupie), co było pewnym
absurdem, bo w tak kontaktowym wyścigu
jak w/w, zawsze dochodzi do kontaktu
z innymi zawodnikami. Niestety w tym wyścigu nasza zawodniczka zamiast medalu
została sklasyfikowana na szóstym miejscu.
Kolejnego dnia mistrzostw odbywało się
omnium (torowy wielobój – 4 wyścigi).
Nikol do ostatniego wyścigu świetnie sobie poczynała, min 2 miejsce w wyścigu

tempowym, 3 miejsce w wyścigu eliminacyjnym i po 3 konkurencjach zajmowała
3 miejsce. Niestety w ostatnim wyścigu
punktowym, który decydował o wszystkim po 30 okrążeniach Czeszka straciła
panowanie na rowerze i przewracając się
zahaczyła o Nikol i obie runęły na torze.
Przy okazji został zniszczony rower naszej
zawodniczki i zmuszona była włączyć się do

startowała jeszcze w wyścigu madison wraz
z Patrycją Lorkowską, która zastąpiła chorą
Darię Pikulik. Jak i w poprzednich startach
i tego dnia pech Nikol nie opuścił i w połowie wyścigu znów znalazła się w dość dużej
kraksie. Gdy wstawała kolejna zawodniczka
na nią wpadła i poturbowała ją jeszcze
bardziej…. Zanim zdołała włączyć się do
wyścigu po usunięciu defektu, Lorkowska
musiała kilka rund jeździć sama,
a to kosztuje sporą utratę sił.
Nikol i efekty kraksy
Ostatecznie polski zespół (Płosaj - Lorkowska) zajął w klasyfikacji madisona….. nielubiane
4 miejsce. Całe mistrzostwa
można było śledzić na antenie
TVP sport, oraz Eurosport, na
których wszyscy mogli się przekonać na własne oczy, że gdyby
nie pechowe sytuacje na torze
to Nikol Płosaj przywiozłaby do
Kórnika co najmniej 2 medale.
W Płowdiw powinien wystartować również inny Kórniczanin
Patryk Rajkowski, ale i jego pech
nie opuścił, gdyż na 2 tygodnie
przed wylotem zachorował na
Covid-19. Miejmy nadzieję, że limit pecha naszych zawodników
walki już na zapasowym, który teoretycznie został wyczerpany z nawiązką i przyszły rok
jest taki sam ale z doświadczenia wiadomo, będzie już toczył się normalnie, a w szczeże zawsze inaczej się na nim jedzie. Nikol gólności starty na Igrzyskach Olimpijskich
dopiero na ostatnie dwa finisze (premio- w Tokio
◊ PM
wane rundy) się przebudziła przedostatnią
wygrywając a na ostatniej finałowej zajęła
Sekcja Kolarska UKS Jedynka Kórnik
2 miejsce. Dało to bardzo dobre 4 miejsce
ogłasza nabór dziewcząt i chłopców
w klasyfikacji Omnium, ale do upragnionez roczników 2007-2009
go medalu zabrakło zaledwie 3 punktów…
chętnych do uprawiania kolarstwa.
Wielka szkoda, gdyż miała szansę stać na
Kontakt pod numerem 602 687 901
podium z Mistrzynią Świata i Mistrzynią
Olimpijską. Ostatniego dnia Kórniczanka

Radzewskie spotkania z badmintonem

26 listopada w Radzewie odbył się turniej
badmintona dla chłopców i dziewcząt
z roczników 2003-2007. Wystartowało 11
zawodników. Gra toczyła się o puchary,
medale i dyplomy, a wszystko to dzięki
dotacji Miasta i Gminy Kórnik. Wśród
dziewcząt zwyciężyła Patrycja Rymelska,

a kolejne stopnie podium zajęły Mirella
Rozmiarek i Zuzanna Banecka. W rywalizacji chłopców najlepszy okazał się Jakub
Lochyński, wyprzedzając w ostatecznej
klasyfikacji Łukasza Szymczaka i Łukasza
Hanelika. Turniej był jedną z odsłon IX
Radzewskich Spotkań z Badmintonem –

cyklu organizowanego przez UKS Radzevia
Radzewo. Kolejne już w grudniu. Zawody
odbyły się w ścisłym rygorze sanitarnym.
Przeprowadził je sprawnie p. Rafał Węglarz.
◊ KN
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Przyjmę ucznia w zawodzie ślusarz
spawacz PHU WELDER Zbigniew
Włodarek 62-035 Kórnik Poznańska
70. Tel. 601 58 44 70
Zatrudnię pracownika do mycia
pojemników po produkcji oraz
pomieszczeń. Umowa o pracę.
Pół etatu. Tel. 608 535 199
Szukam pracy porządkowe, ogrody, tereny zewnętrzne, pilnowanie
24h na dobę, niedziela i święta.
Tel. 88 08 59 278
Zatrudnimy handlowca, miejscowość Robakowo, praca cały
etat. Tel. 601 780 963, e-mail:
tomaszp@tomigo.pl

Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja, cięcie
krzewów, drzew, itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439
Firma sprzątająca nawiąże współpracę ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi dot. sprzątania klatek schodowych, oraz utrzymania
terenów zielonych. Zapraszam.
Tel. 508 795 439
Pilne! Przedświąteczne mycie
okien! Zapraszam. Tel. 508 795 439
Kupię działkę budowlaną w Robakowie. Tel. 66 66 77 003
Kupię mieszkanie lub dom do
remontu w Kórniku i okolicach.
Tel. 66 66 77 003

INNE

Sprzedam mieszkanie w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003

Wydamy 3 wózki dziecięce.
Tel. 61 8 170 218

Sprzedam pół bliźniaka w Kamionkach. Tel. 66 66 77 003

Rower damski nowy sprzedam,
koła 26. Tel. 513 697 520

Drewno kominkowe i opałowe.
Tel. 692 241 023

Protezy zębowe – na NFZ bez
kolejki. Ortodonta - prywatnie
aparaty. Borówiec, Szkolna 1c.
Tel. 692 756 100

Drewno do wędzenia olcha pakowana w worki. Tel. 692 241 023

Transport busem skrzyniowym
i blaszakiem. Tel. 603 165 255
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, zmywarki.
Tel. 537 394 398
Pedicure dla seniorów w przystępnej cenie dojazd do klienta.
Tel. 532 253 951
Sprzątanie klatek schodowych,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

Płoty, ogrodzenia, siatka, automatyka. Tel. 692 241 023
Żywe ryby – karp, pstrąg, amur,
tołpyga, i inne. Biernatki ul. Główna
51. Tel. 793 395 595 lub 691 096 750
Sprzedaż drewna kominkowego
i sosnowego. Pocięte i porąbane.
Transport gratis. Tel. 661 099 768
Od 5 grudnia sprzedaż choinek
oraz karpia milickiego. Zapraszamy. Kórnik ul. Wojska Polskiego
(naprzeciw poczty) oraz Konarskie
ul. Długa 29.
Oddam w wynajem mieszkanie
o pow. 55 m2 firmie wykonującej
usługi lub obywatelom Ukrainy,
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939

Bezpośrednio sprzedam piękną działkę 1258 m 2 w Czołowe
nr 60/3, 3 km od Kórnika, przy
lesie, prąd w działce, woda w drodze, warunki zabudowy, 125 zł/m2.
Tel. 536 223 628
Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety. Pow. 110 m2. I piętro. Parking.
Tel. 691 793 249
Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki.
Tel. 501 645 939
Naprawa rolet zewnętrznych.
Montaż rolet zewnętrznych, materiałowych, moskitery. Tel. 501 645 939
Sprzedam orzechy włoskie tegoroczne 8zł/kg. Tel. 507 155 477
Sprzedam wózek dziecięcy 2w1
Amelis Deltim Pro szary w kropki.
Stan bdb! Tel. 507 155 477
Sprzedam wielofunkcyjne krzesełko (białe drewniane) do karmienia
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet
Bear. Tel. 507 155 477
Sprzedam łóżeczko Radek VIII
z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ.
Tel. 507 155 477
Kupię skuter (może być elektryczny)
w idealnym stanie. Tel. 503 582 788
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 43
Kórnik-Bnin. Bardzo dobre odmiany.
Sprzedam małą betoniarkę nową,
bramę dwuskrzydłową o wym.
5,10 m nową oraz stół spawalniczy
3mx1,5m nowy. Tel. 503 582 788
Firma remontowo-budowlana wykonuje szpachlowanie, malowanie,
zabudowy rur, elektryka, hydraulika
oraz łazienki. Tel. 782 513 000

Zaopiekuję się starszą osobą lub
małym dzieckiem. Tel. 508 277 033
Biuro Matrymonialno-Towarzyskie,
Zaprasza Panie, Panów w różnym
wieku. Tel. 505 006 319
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Kupię mieszkanie w centrum Kórnika. Tel. 66 66 77 003
Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124
Fotowoltaika, prąd ze słońca. Instalacja paneli. Promocja.
Don-Bud D. Kasperski, Komorniki ul. ks. Malinowskiego 13.
Tel. 732 620 002
Płaszcz damski zimowy, rozmiar
M, nieużywany, sprzedam tanio.
Kurtkę męską z podpinką, czarną, rozmiar XL, sprzedam tanio.
Tel. 696 779 221
Sprzedam tanio gitarę akustyczną
Takamine. Tel. 602 742 550
Sprzedam samochód dostawczy
VW Crafter 2008 - cena do negocjacji.
Tel. 668 370 057
Sprzedam Fiat Seicento w bardzo
dobrym stanie. Tel. 783 100 353
Sprzedam rower 26 cali nowy.
Tel. 506490723
Usługi remontowe, szpachlowanie, malowanie, zabudowy, panele
i płytki. Krótkie terminy, fachowo
i sprawnie Tel. 731 967 56
Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy
oferuje naprawy-remonty przyczep
i maszyn rolniczych oraz inne usługi.
Bnin-Piaskowa 3 ,Tel.693 219 745

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane
wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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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 cierpiących 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. kom. 604 607 104

...

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 wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 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. Kraszewskiego 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
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

...

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, 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 komunalnych 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 Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 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
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

