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Sprawozdanie

burmistrza

Szanowni Państwo!
W dniu 10 marca 2020 r. Zarządzeniem
nr 48/2020 powołałem Zespół ds.
monitorowania zagrożeń związanych
z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Miasta i Gminy Kórnik i od tego
dnia spotykamy się codziennie w celu
wymiany informacji na temat aktualnej
sytuacji w naszym rejonie.
W związku z decyzją Ministra Edukacji
Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
zostaje czasowo ograniczone. Oznacza
to, że w tym okresie przedszkola, szkoły
i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i niepubliczne nie będą prowadziły
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
NIeczynne będzie także Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” oraz Kórnicki Ośrodek Kultury a także targowisko.
Informuję, że w związku z zagrożeniem
epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 od 16 marca 2020 r. do 25 marca
2020 r. ulega zmianie organizacja pracy
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz
wszystkich jednostek organizacyjnych.
Dostęp do pomieszczeń dla interesantów
będzie ograniczony.
Nie oznacza to jednak, że Urząd nie będzie
pracował.
Proszę o załatwianie spraw wyłącznie
w formie telefonicznej, korespondencyjnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
W przypadku korespondencji tradycyjnej
prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik.
W przypadku formy elektronicznej
korespondencję prosimy kierować
przez ePUAP oraz na adresy mailowe:
kornik@kornik.pl lub bom@kornik.pl.

Szanowni Państwo!
Nawiązując do apelu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca
2020 r. zwracam się z prośbą o pomoc
i wrażliwość dla osób wymagających
szczególnej troski: starszych, samotnych
czy niepełnosprawnych.
Proszę wszystkich mieszkańców naszej
gminy o empatię. Pamiętajmy o osobach
wymagających naszego wsparcia, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy
sąsiadom.

Natomiast wydawanie dokumentów
z rejestru stanu cywilnego realizowane
będzie na dotychczasowych zasadach po
uprzednim telefonicznym umówieniu
wizyty.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art.
58 KPA istnieje możliwość przywrócenia
terminu do dokonania czynności, której
nie dokonano w terminie bez swojej
winy. Nie mam żadnych wątpliwości, że
obecna sytuacja jest taką okolicznością.
Dla przypomnienia podajemy numery
telefonów Wydziałów Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik:
Kancelaria Ogólna, tel. 61 8 170 411,
Wydział Eksploatacji i Infrastruktury
Technicznej, tel. 61 8 972 603,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 61 8 972 618,
Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
tel. 61 8 170 411 w. 616,
Gospodarka Odpadami, tel. 61 8 170
411 w. 590,
Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej, tel. 61 8 972 612,
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej,
tel. 61 830 10 14,
Wydział Planowania Przestrzennego,
tel. 61 8 170 411 w. 592,
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
tel. 61 8972 614,
Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu, tel. 61 8 170 411 w. 681,
Wydział Spraw Obywatelskich, tel.
61 8 170 411 w. 608, w. 660, (USC) w. 609,
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej,
tel. 61 89 72 617.
Biuro Rady Miasta i Gminy Kórnik nie pracuje w dniach 13-22 marca 2020 r.
W związku z zagrożeniem epidemicznym
koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie
od 17 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Osoby zainteresowane pomocą
w ramach wolontariatu proszę
o kontakt pod numerem telefonu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku
61 8170-054 oraz 697 717 676.
Jednocześnie stosując się do komunikatu
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia
15 marca 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kórniku od dnia 16 do 25 marca 2020 r.
Ośrodek będzie pracował. Proszę o załatwianie spraw wyłącznie w formie

zaniechany będzie pobór opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w granicach Strefy Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego na Placu Niepodległości
w Kórniku, by jak najwięcej osób poruszało się własnymi samochodami zamiast
komunikacją zbiorową.
Proszę o zachowanie spokoju i śledzenie informacji zamieszczanych na www.kornik.pl
oraz na oficjalnym profilu facebookowym
Miasta i Gminy Kórnik.
Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa.
Dziś najwięcej dobra możemy dla siebie
oraz naszych najbliższych zrobić zachowując szczególną ostrożność oraz stosując
zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego z całego serca dziękuję za
Wasz rozsądek oraz solidarność.
Serdecznie dziękuję za to, że bezinteresownie pomagacie swoim sąsiadom,
w szczególności osobom starszym, którzy
nie powinni wychodzić z domu. Myśląc
o osobach, które muszą pozostać w domu
z dziećmi tworzycie grupy z inspiracjami,
jak ciekawie, ale i pożytecznie wykorzystać
ten czas.
W imieniu własnym oraz pracowników
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik deklaruję
wszelką pomoc w załatwieniu bieżących
spraw mieszkańcom naszej gminy, oczywiście przy zachowaniu zasad ostrożności, umożliwiając kontakt z nami za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
telefonicznie.
To jest ten moment, kiedy swoją odpowiedzialnością możecie ocalić czyjeś zdrowie,
czyjeś życie.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

telefonicznej, korespondencyjnej pocztą
tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku korespondencji tradycyjnej proszę
kierować ją na adres: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a,
62-035 Kórnik. W przypadku poczty elektronicznej poprzez ePUAP lub na adres
ops@ops.kornik.pl
Proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie.
Agnieszka Mieloch
Dyrektor OPSw Kórniku
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY
KÓRNIK
o unieważnieniu wyłożenia do
publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko:
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Robakowie
w rejonie ulicy Polnej, gmina Kórnik
(dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 336/1, 337, 341, 342/1,
342/2, 347/1, 347/2, 348, 351, 353),
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
centrum miasta Kórnika, w rejonie
Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej,
20 Października i Średzkiej, gmina
Kórnik,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod
Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej,
Strażackiej, Lipowej, Świerkowej
i Bnińskiej, gmina Kórnik,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I, gm. Kórnik.
Unieważnia się obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia
6 marca 2020 r. oraz ogłoszenie,
które ukazało się w prasie lokalnej - „Kórniczanin” w dniu 6 marca
2020 r. dotyczące zawiadomienia
o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa COVID-19 ww. projekty
planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu w późniejszym
terminie.
Nowy termin wyłożenia ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
tj. przez ogłoszenie opublikowane
w prasie lokalnej „Kórniczanin”,
przez obwieszczenie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

20 marca 2020 r.
ODWOŁANIE ZEBRAŃ
GRUP CZŁONKOWSKICH
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KÓRNIKU
W związku z zaistniałą sytuacją
dotyczącą zagrożenia
wirusem COVID-19
(koronawirus)
Banka Spółdzielczy w Kórniku
odwołuje
wszystkie
Zebrania Grup Członkowskich

Informuję, że od 13. marca 2020 r.
Wojewoda Wielkopolski wstrzymuje
realizację zadania pn. kwalifikacja
wojskowa na terenie powiatu poznańskiego.
W związku z powyższym Starosta
Poznański informuje o zawieszeniu
kwalifikacji wojskowej w powiecie
poznańskim, która prowadzona była
na terenie Szpitala Powiatowego w
Puszczykowie.
O terminie wznowienia działalności
komisji kwalifikacyjnej poinformuję w
osobnym komunikacie.

zaplanowane w dniach

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

od 25 – 27 marca 2020r.

Szanowni Państwo,
z powodu dużej liczby zachorowań na grypę i zakażeń koronawirusem,
zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej
podjął decyzję o zawieszeniu aż do odwołania, funkcjonowania
czytelni w Zamku Kórnickim i w Pałacu Działyńskich
oraz ruchu turystycznego (muzeum w Zamku).
Muzeum w Zamku Kórnickim - nieczynne do odwołania
Czytelnia w Zamku Kórnickim - nieczynna do odwołania
Czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu - nieczynna do odwołania
Z poważaniem
Katarzyna Woźniak
Zastępca Dyrektora
Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka

Porady stomatologiczne
Porady stomatologiczne przez telefon lub Internet - Centrum ELLMED w Kórniku
Szanowni Państwo, organizowana jest dla Państwa Internetowa Platforma Pomocy Stomatologicznej, czyli pomoc przez Internet dla Pacjenta. Platforma ta jest wynikiem współpracy
Centrum ELLMED z Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik.
Ze względu na konieczność zawieszenia fizycznego przyjmowania pacjentów w obliczu
zagrożenia epidemiologicznego, chcemy oddać do Państwa dyspozycji możliwość skontaktowania się z lekarzem stomatologiem. Lekarze będą udzielać porad stomatologicznych
przez Internet lub telefon NIEODPŁATNIE codziennie w godzinach od 9.00-20.00.
Szczegóły na stronie ELLMED Kórnik na portalu Facebook.
Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa akceptacją i pomoże przetrwać nam
wszystkim ten trudny czas.
Z pozdrowieniami
lek. stom. Maciej Ellmann
wraz zespołem Centrum ELLMED w Kórniku
TELEFONY
stacj. 61 817 01 75
kom. 881 308 500
kom. 660 510 710
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COVID-19 - odpowiedzialność w czasie kryzysu

W chwili pisania tego tekstu ilość potwierdzonych zakażeń koronawirusem COVID-19
osiągnęła już nieomal 200 tys. osób na całym świecie. W Polsce mamy już ponad 250
stwierdzonych przypadków zakażenia, a w Wielkopolsce jest ich kilkanaście. Pierwszą ofiarą śmiertelną tego wirusa w Polsce była mieszkanka Czapur, której praca
zawodowa związana była m.in. z terenem naszej gminy. COVID-19 to poważny i realny problem. Nie należy więc go lekceważyć, ale także nie można popadać w panikę
i działać nieracjonalnie.
Ilość osób zakażonych na pewno wzrośnie. Na szczęście, jak pokazują statystyki,
choroba najczęściej przebiega podobnie
jak zwykła grypa. Obawiać się powinny
jednak osoby, które mają obniżoną
odporność, w tym seniorzy. W tej grupie
prawdopodobieństwo powikłań lub nawet
zgonu spowodowanego chorobą jest największe. Nowy koronawirus spowodował
już śmierć około 8 tys. osób na całym
świecie (około 3,2% zbadanych zakażeń).
U niektórych zakażonych nie stwierdza
się żadnych objawów. Ich organizm nie
poddaje się niewidzialnemu „najeźdźcy”. Taki przypadek jest szczęściem dla
jednostki lecz stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla innych, mniej odpornych.
Bezobjawowy nosiciel może normalnie
funkcjonować i zarażać!
Pozostawajmy więc w miarę możliwości
w domach, myjmy często ręce i zdecydowanie unikajmy miejsc publicznych.
Dlaczego lepiej ograniczyć kontakty
z innymi ludźmi, unikać zbiorowisk
i stosować się do zaleceń w zakresie
higieny? Oczywiście chodzi o to, by nie
zarazić się i nie zarażać innych, ale ważny
jest też inny aspekt sprawy. Jeśli będziemy
odpowiedzialni i mądrzy to spowolnimy
rozwój epidemii. Spójrzcie na wykres.
Jeśli stosujemy się do ograniczeń, wtedy
zachorowania rozłożą się w czasie i damy
szansę i czas służbie zdrowia, by zajęła się
zarażonymi oraz potrzebującymi pomocy.
Jeśli jednak zbagatelizujemy ostrzeżenia
i wytyczne: zrobimy sobie karnawał wenecki, dzieciaki zamiast w szkole pozarażają się na imprezach lub na placach zabaw,
będziemy hojnie wymieniać się wirusem,

a zakażenia nastąpią lawinowo, w krótkim czasie. I choćby lekarze i pielęgniarki
pracowali 24h na dobę, nie podołają... Dlatego nawet jeśli czujesz, że Ty dasz radę,
że jesteś zdrowy i odporny, pomyśl o tych,
którym brakuje zdrowia i odporności, ale
mają dla kogo żyć.

wsparciem jest wiara i religijne obrzędy.
W każdym jednak przypadku kierujmy się
troską o ludzi, wśród których żyjemy.
Nie narażajmy siebie i innych!
Zdrowie i życie każdego z nas
jest bezcenne!
Kryzys, w jakim się obecnie znaleźliśmy
powoduje rozkwit pozytywnych zachowań. Ludzie ochoczo wspierają oddziały
szpitalne, szyją maseczki, robią zakupy
sąsiadom, wymieniają się przepisami „na
przetrwanie” i pomysłami na kreatywne
spędzenie wolnego czasu.
Zdarzają się jednak oszuści, dlatego uwa-

Wykres ze strony gdansk.pl

Sytuacja zagrożenia powoduje zrozumiały
strach. Boimy się o zdrowie swoje i rodziny
lub też obawiamy się, bo kryzys pozbawił
nas źródła utrzymania. Każdy radzi sobie
ze strachem inaczej. Są tacy, którzy walczą z problemami humorem i mają zdrowy
dystans do problemu. To dobra droga jeśli
tylko postępujemy odpowiedzialnie oraz
jeśli nie ranimy uczuć innych. Nie śmiejmy
się z osób, które radzą sobie ze strachem
inaczej niż my. Nie drwijmy z tych, którzy
na przykład chodzą w maseczkach, rękawiczkach gumowych lub w inny, czasami
niekonwencjonalny sposób próbują się
chronić. Nie kpijmy też z osób, dla których

żajmy, by jakaś kanalia nie wykorzystała
naszego strachu przed wirusem lub naiwności. Pomagajmy sobie nawzajem, ale
róbmy to mądrze i bezpiecznie.
Nadszedł czas próby. Nie tak wielkiej, jak
wojna światowa, nie tak niespodziewanej
jak trzęsienie ziemi, ale poważnej i wymagającej od nas społecznej odpowiedzialności. Choć akurat w tym przypadku lepiej
byśmy trzymali się od siebie z daleka,
przetrwajmy ten czas solidarnie, wrażliwi
na wspólne dobro.
◊ ŁG

Często, starannie myj ręce.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, blaty itp).
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
O ile możesz zostań w domu i unikaj miejsc publicznych.
Unikaj stresów - nadmierny stres negatywnie wpływa na odporność Twojego organizmu.

6

nr 6/2020

20 marca 2020 r.

Karta seniora - zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo!
Miasto i Gmina Kórnik podjęła współpracę z Programem Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora.
Jednakże ze względu na ograniczenia, jakie należy wprowadzić w związku z pandemią koronawirusa
zmuszeni jesteśmy zawiesić działania w kierunku wydawania takiej karty na naszym terenie.
Temat powróci po ustaniu wspomnianych ograniczeń, kiedy to przeprowadzimy akcję zbierania wniosków
i dalszy ciąg kampanii infromacyjnej.
Obecnie na łamach Kórniczanina i w Internecie publikujemy informacje dla właścicieli firm, które moga włączyć się do Programu.
Szanowni Państwo!
Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele Firm.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do
przystąpienia do Programu Ogólnopolska
Karta Seniora oraz Europejska Karta Seniora
i tym samym do dołączenia do grona Partnerów, honorujących Ogólnopolską Kartę
Seniora oraz Europejską Kartę Seniora.
Program wyróżnia się na rynku, spośród
innych tego typu inicjatyw, bowiem to jedyny program o zasiągu ogólnokrajowym.
Ogólnopolską Kartę Seniora posiada ponad
300 tys. Seniorów, a ich liczba rośnie (obecnie odnotowujemy przyrost ok. 2-3 tys. posiadaczy/miesięcznie). Zainteresowanie jest
ogromne z uwagi na korzyści, które uzyskują
Seniorzy, mogący nabywać produkty i usługi
ze zniżką. Nie bez znaczenia jest fakt, że
Kartę tę wydajemy Seniorom bezpłatnie –
wystarczy, że spełniają nasz główny wymóg,
tj. ukończenie 60-tego roku życia.
Rośnie też zaangażowanie firm, bo korzyści
dla nich są oczywiste, pozyskują oni dużą
liczbę klientów-Seniorów. Specjalne oferty
zniżek i rabatów przygotowało już ok. 2 tys.
firm z całej Polski.
Głos Seniora – organizator Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska
Karta Seniora zaprasza kolejne firmy do
współpracy!
Jesteście Państwo oczekiwani!
Czym jest Program Ogólnopolska Karta
Seniora oraz Europejska Karta Seniora?
Program Ogólnopolska Karta Seniora oraz

Europejska Karta Seniora łączy osoby 60+
stanowiące pokaźną siłę nabywczo-zakupową (ok.
9,5 mln osób) oraz firmy, których produkty
i usługi skierowane są do Seniorów. Ogólnopolską Kartę Seniora lub Europejską
Kartę Seniora może otrzymać każda osoba,
która ukończyła 60-ty rok życia. Partnerem
Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz
Europejska Karta Seniora może być każda
firma, która będzie honorowała Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Europejska Kartę
Seniora, udzielając rabatów, ustalonych
przez siebie. Dzięki trójstronnej współpracy
Głos Seniora, Firmy – partnerzy Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty
Seniora, Seniorzy – posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty
Seniora, wspólnie działamy w celu poprawy
życia osób 60+, aktywizujemy Seniorów
i napędzamy przedsiębiorczość.

Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Europejskiej Karty Seniora, pomaga firmom
partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora oraz jego
lokalnych edycjach. To od firmy partnerskiej
zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć
Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Europejską Kartę Seniora i jakie działania chce
podejmować z Głosem Seniora.

Co zyskują firmy przyjazne Seniorom?
Firmy, które są partnerami Ogólnopolskiej
Karty Seniora oraz Europejskiej Karty
Seniora stają się rozpoznawalne wśród Seniorów – zyskują certyfikat Firmy Przyjaznej
Seniorom. Nadto, mają możliwość udziału
w licznych eventach seniorskich organizowanych pod patronatem Głosu Seniora
w całej Polsce (ok. 200 wydarzeń w roku),
prezentując bezpośrednio swoje produkty
i usługi, a także rozdając ulotki.
Stowarzyszenie MANKO, jako organizator

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Informacje można też uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
Tel. 61-8170-411 w. 612

Rozbudowa SP w Radzewie

Trwają roboty budowlane przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej
w Radzewie. Zakończono etap surowy
otwarty, czyli wykonano ściany nośne
i działowe parteru, piętra oraz dach. Trwają roboty instalacyjne w branży sanitarnej
i elektrycznej. Niebawem wykonawca
przystąpi do montażu okien.
◊ Wydział Inwestycji
UMiG Kórnik

Jak firma może zgłosić się do programu
Ogólnopolska Karta Seniora oraz Europejska Karta Seniora?
Wystarczy, że wypełni formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w Urzędzie Miasta
i Gminy Kórnik oraz na stronie internetowej
Urzędu i odeśle go na adres Stowarzyszenia MANKO, ul. Słowackiego 46/30, 30-018
Kraków lub jego skan na maila:
marketing@manko.pl

Koncerty z okazji Dnia Kobiet
W tym roku z okazji Dnia Kobiet z inicjatywy burmistrza Przemysława Pacholskiego
zorganizowane zostały w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” aż dwa
koncerty. Tak, żeby każda z pań z naszej
gminy mogła wziąć udział w koncercie.
Licznie przybyła publiczność mogła wysłuchać przebojów muzyki filmowej, musicalowej oraz operetkowej w wykonaniu Barbary Szelągiewicz, grającej na skrzypcach,
której towarzyszyli: Dominika Dołżyńska
– skrzypce, Ksenia Shaushyshvili – śpiew,
Darek Tarczewski – piano i śpiew, Michał
Zator – harfa i śpiew, Piotr Furtak – obój,
Marcin Baranowski – wiolonczela.
Artyści bawili publiczność nie tylko muzyką i śpiewem, ale zabawnymi dialogami,
pełnymi spontaniczności i humoru rozmowami z publicznością. O tym, że koncert
bardzo podobał się publiczności mogły
świadczyć oklaski i owacje na stojąco.
Na koniec każda z pań mogła zrobić sobie
zdjęcie z artystami.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Herb Kórnika Drzwi otwarte
w przedszkolu

Przedszkolaki z „Truskawkowej Polanki”
od września 2019 r. uczestniczą w Międzynarodowym projekcie „Piękna Nasza
Polska Cała”. Jego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, poznanie historii i symboli narodowych Polski, a także poznanie polskich tradycji, zwyczajów
i obrzędów ludowych. Każdego miesiąca
dzieci wykonują jedno zadanie z Listy
Zadań opracowanej przez organizatora
projektu i jedno zadanie tzw. własne według pomysłu nauczyciela. Na przykład
w ramach zadania z listy w przedszkolu zorganizowano kącik patriotyczny,
w którym znalazły się symbole narodowe Polski, tekst Mazurka Dąbrowskiego
i zdjęcia Warszawy. Jako zadanie własne
dzieci zorganizowały zbiórkę nakrętek
dla Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
W lutym dzieci wspólnie z nauczycielem
zdecydowały, że zrealizują w ramach
projektu zadanie: „Herb naszego miasta”.
Podczas spaceru ulicami Kórnika dzieci
odnalazły herb miasta np. na tablicach
z nazwami ulic. Wybrano format herbu
i technikę jego wykonania. Najwięcej
pracy wymagały przygotowania, które
polegały na formowaniu kulek z krepy
w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym
i białym. Po tych zmaganiach było już
łatwiej i prawdziwą przyjemność sprawiło
dzieciom wyklejanie herbu. W efekcie powstał Herb Kórnika, który przedszkolaki
umieściły w kąciku regionalnym, zawierającym wszystko to, co jest związane
z miastem Białej Damy.
◊ Magdalena Kowalewska

W sobotę 29 lutego mieliśmy przyjemność
gościć w naszym przedszkolu, na Drzwiach
Otwartych, wszystkich chętnych, którzy
chcieli poznać naszą placówkę. W tym roku
odwiedziło nas ponad 40 dzieci. Rodzice
oraz przyszłe przedszkolaki mieli możliwość
zwiedzić budynek przedszkola i przekonać
się o bezpieczeństwie, wygodzie i komforcie
jaki zapewniamy naszym wychowankom.
Rodzice mieli okazję osobiście porozmawiać
z panią Dyrektor oraz z panią psycholog. Na
gości czekało mnóstwo atrakcji, m.in. kawiarenka, w której można było skosztować
wypieków przygotowanych specjalnie na tę
okazję przez przedszkolną kuchnię oraz prezentacja multimedialna „Nasze przedszkole”
i „Dzień w przedszkolu”.
Dzieci wychodzące z przedszkola otrzymały
niespodziankę: kolorowe balony w barwach
przedszkolnych grup z nazwą przedszkola
oraz wymodelowane, w postaci piesków,

… pożółkłe, bardzo stare - pamiętające początki harcerstwa, późniejsze- te z drugiej
połowy minionego stulecia (mające dla nas największe znaczenie) i te najnowsze
- lata dzisiejsze; jednak wszystkie bardzo ważne, bliskie tym, którzy je czytają.

motyli i kwiatów. Jak przystało na przedszkole promujące zdrowe jedzenie, każde
dziecko otrzymało także zdrową przekąskę
w postaci jabłka.
Mamy nadzieję, że dla wszystkich naszych
gości, dzieci oraz ich rodziców, był to mile
spędzony czas.
◊ Karolina Sobkowiak

Dzień Kobiet w Szczodrzykowie

W sobotę 7 marca 2020 r. w świetlicy w Runowie, z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego i Rady Sołeckiej Szczodrzykowa odbyła
się impreza z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet, w której uczestniczyło 50 Pań.
Sołtys powitał bardzo serdecznie Panie
i złożył im w imieniu wszystkich mężczyzn
Szczodrzykowa życzenia – tradycyjnie zdrowia oraz spokoju i wytrwałości w przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów dnia
codziennego.

Była przygotowana przez panów kawa,
smaczne ciasta, tradycyjny toast i piękne
kwiaty dla pięknych Pań oraz wspaniała
muzyka.
Serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz wszystkich pozostałych ,
którzy pomagali w organizacji imprezy.
					
◊ Roman Genstwa

U Seniorów w Borówcu
7 marca członkowie Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Senior spotkali
się w swojej świetlicy: powody były dwa,
jeden oficjalny, drugi towarzyski. Dobiegła końca kadencja obecnego zarządu
stowarzyszenia i należało wybrać nowe
władze. Po udzieleniu absolutorium
ustępującemu zarządowi przystąpiono do
wyboru nowych władz, wtedy okazało się,
że poprzedni zarząd zdobył takie zaufanie,
że w tym samym składzie wybrano go ponownie. Tak więc władze stowarzyszenia
stanowią nadal: Paweł Morszner, Barbara
Fluder, Danuta Małecka.
Nowe władze zostały wybrane, można
więc było świętować. Wprawdzie dzień
wcześniej, niż zapisano w kalendarzu,
ale każdy czas jest dobry na świętowanie. Obchodziliśmy więc w sobotę Dzień
Kobiet. Święto to kojarzy się niektórym
z minionym okresem, kiedy to wszystkie
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panie były obdarowywane rajstopami,
czekoladkami czy kwiatkiem typu goździk. Mimo wszystko jednak to bardzo
miło czuć się ważną, docenioną i adorowaną przez brzydszą połowę ludzkości,
chociaż tylko raz w roku. Po oficjalnych
życzeniach, jeden z kolegów obdarował
panie uroczymi, dowcipnymi, choć nieco
frywolnymi wierszykami, które oczywiście
sam ułożył. Każda pani otrzymała kwiatek,
jednak nie był to goździk. Oczywiście był
słodki poczęstunek, kawa i herbata a nawet lampka szampana. I tak minął ten
przedświąteczny dzień. Panie wróciły do
swoich domowych obowiązków radosne
i zadowolone, panowie pewnie też, bo
dzięki nim było miło, radośnie, odświętnie
i wesoło. Kolejne święto pań już za rok.
					
			
◊ Barbara Fluder

Okazji przywołujących dawne wspomnienia
w harcerskim kalendarzu nie brakuje, a harcerskie zwyczaje, tradycje i rocznice zawsze
skłaniają nas do zadumy i refleksji.
Znaczącą dla nas datą jest dzień 22 lutego,
święto wszystkich, których połączyła myśl
Baden-Powella, dzień kiedy jesteśmy myślami z tymi, którzy są nam bliscy.
Ile to już lat możemy doświadczać braterstwa? 22 lutego 1926 roku skauci amerykańscy postanowili uczcić dzień urodzin
Roberta Baden-Powella i podjęli decyzję
o święcie, które przyjęło nazwę Dzień Myśli
Braterskiej, a jego mottem są słowa samego
twórcy skautingu:
„szukajcie bratnich dusz i rozdawajcie
przyjaźń, bo tylko wtedy życie ma sens, gdy

człowiek nie jest sam, ani samotny”
W naszym kórnickim środowisku Dzień Myśli Braterskiej ma piękną historię - jesteśmy
myślami z tymi harcerzami, którzy odeszli na
wieczną wartę, z którymi mogliśmy przeżyć
niejedną harcerską przygodę, wspólnie odczuwać niepowtarzalną atmosferę ogniska
i słuchać ich gawędy z życia wziętej.
Moja pamięć sięga grudnia 1956 roku, kiedy
reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego z jego ideałami i symbolami - wróciła
lilijka, krzyż i mundur.
Do kórnickich szkół przychodzą harcerscy
instruktorzy z pogranicza „Kolumbów”, mają
zielone światło i tworzą drużyny harcerskie

i gromady zuchowe. Są to ludzie z ogromną
charyzmą, zapaleńcy i zasługujący na miano
harcerskich symboli dh/dh: Marysia Gostyńska, Hanka Straus, Zosia Antonow, Bolek
Suszka, Zbyszek Stecki, Rufin Twardowski.
Młodzież kórnickiego LO szuka wspólnego
działania i tu dziwnym zrządzeniem losu zjawia się młody pracownik naukowy Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku, a w nomenklaturze harcerskiej druh podharcmistrz Bolesław
Suszka. Porwał młodzież od pierwszego
spotkania- tworzy drużynę, proponuje żółte chusty (tradycja i sentyment do swojej
chorzowskiej piątki). Drużyna za przyczyną
drużynowego przyjmuje numer „8” i patrona hm. Jana Czachowskiego.
I już 22 lutego 1957 roku przeżywamy pierwszy w życiu Dzień Myśli Braterskiej - jeszcze
mało świadomi co jest co? ale z należytą
powagą. A 22 lutego 1958 roku w Dniu
Myśli Braterskiej na ręce drużynowego
dh phm. Bolesława Suszki składam harcerskie Przyrzeczenie. Dumna z tego wyróżnienia wiedziałam, że wypowiadam ważne
słowa - może na całe życie!
Nasza „żółta ósemka” jest bez wątpienia
jedną z lepszych drużyn w hufcu Śrem. To
dzięki staraniom Druha Bolka w lipcu 1957
roku uczestniczymy w obozie w Radzewicach nad Wartą, w lipcu 1958 w obozie
w Szczawnie Zdroju, a w sierpniu 1959
roku w samodzielnym obozie wędrownym
górskimi szlakami na trasie Gorce-Pieniny-Tatry do Zakopanego; zdobywamy odznaki
GOT-u oraz niesamowity hart ducha i niezatarte wspomnienia. Na przełomie grudnia
i stycznia wyjeżdżamy na zimowiska do
Mikuszowic, Straconki, Olszówki z zaprzyjaźnioną „piątką chorzowską”, a podczas roku
harcerskiego również „urzeka nas wędrówki
czar” i biwaki: Ostrów Lednicki, Mościenica,
Błażejewo…

Niestety. To tylko 4 piękne lata.
Różne naciski polityczne wyeliminowały
w latach „60-tych” wielu instruktorów
z szeregów Związku Harcerstwa Polskiego.
Zdążyli jednak w tym krótkim czasie przekazać młodym te ideały, o które walczyli.
Ja skorzystałam z tych „lekcji harcerstwa”!
Od tego czasu upłynęło wiele lat; pozostały
wspomnienia, głęboki sentyment i ciepłe,
pełne szacunku myślenie o naszym Drużynowym.
22 lutego br. w Dniu Myśli Braterskiej
spotkaliśmy się przy grobie śp. Druha
phm. Bolesława Suszki, gdzie przeżyliśmy
chwile zadumy i zapalając znicz pożegnaliśmy Go słowami starej, harcerskiej piosenki
- Druhu - „przy innym ogniu w inną noc do
zobaczenia znów”!
◊ hm. Krystyna Antkowiak
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Zioła w gniazdach sposobem na pasożyty

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Prawidłowe działanie układu immunologicznego stanowi pierwszą linię obrony
organizmu przed różnymi czynnikami
chorobotwórczymi. Pasożyty występujące w ptasich gniazdach (nazywane ektopasożytami) mogą inicjować różnorodne
choroby u piskląt i podlotów, a także
zwiększać zachorowalność dorosłych
ptaków. Wyróżnia się kilka grup ektopasożytów stwierdzonych u ptaków: są to

Gniazdo gąsiorka Lanius collurio
(Fot. Joanna T. Białas)

owady (takie jak wszy, pchły, pluskwiaki),
roztocze (w tym kleszcze) – należące
do rzędu pajęczaków, pijawki, a także
różne gatunki grzybów i bakterii, które
odpowiedzialne są za rozkładanie się
ptasich piór. Duży nacisk selekcyjny ze
strony pasożytów doprowadził do wytworzenia różnych strategii obronnych
i działań antypasożytniczych u zwierząt.
U ptaków, jak i u innych kręgowców, doszło do wytworzenia na drodze ewolucji
różnorodnych sposobów zmniejszania
liczebności ektopasożytów poprzez ich
czynne usuwanie i odstraszanie. Jednym
ze sposobów walki z ektopasożytami
jest przekształcenie struktury dzioba lub
szponów u ptaków, umożliwiające ich
czynne usuwanie (np. u pluszcza meksykańskiego Cinclus mexicanus, fregaty
wielkiej Fregata magnificens). Wzajemna
pielęgnacja oraz morfologia dzioba (np.
u łabędzia czarnego Cygnus atratus)
również pozwala zmniejszać liczebności
pasożytów. Innym sposobem jest działanie substancji chemicznych wydzielanych przez specjalne gruczoły skórne
(odstraszanie). Dość ciekawą strategię
ochronną prowadzi wiele gatunków z rzędu wróblowatych (Passeriformes). Korzystają one z usług mrówek (Formica rufa),

pozwalając im chodzić po rozłożonych
skrzydłach, a wydzielany przez mrówki
kwas mrówkowy w dużej mierze zabija
bądź odstrasza ektopasożyty.
U dwóch gatunków, wróbla (Passer domesticus) i dziwuszki ogrodowej (Carpodacus
mexicanus), zamieszkujących miasto Meksyk, zaobserwowano występujące w ich
gniazdach pozostałości po niedopałkach
papierosach w dość dużych ilościach. Jak
wyjaśniają naukowcy, niedopałki mogą
przyczyniać się do zmniejszania liczebności pasożytów gniazdowych, a także

działając tym samym jak naturalny środek odstraszający pasożyty zewnętrzne.
Materiał zielny dodawany do gniazda jest
różnorodny i zależy w głównej mierze od
dostępności w środowisku, jak i dokonywanego przez ptaki wyboru. W gniazdach
orła południowego znajdywano gałązki
różnych gatunków sosen. Szpaki znoszą
do gniazd około 70 gatunków roślin,
z których wybierają tylko te posiadające
wysoką zawartość związków odstraszających pasożyty zewnętrzne, m.in.
krwawnik pospolity, barszcz pospolity,

Bez czarny Sambucus nigra – zbliżenie na owoce
(Fot. Marcin K. Dyderski)

służyć jako dobry izolator ciepła. Jednakże
dłuższy kontakt piskląt z substancjami
smolistymi zawartymi w niedopałkach
jest szkodliwy dla ich zdrowia i kondycji.
Istnieje jeszcze jeden mechanizm obronny przed ektopasożytami – działanie
lotnych związków zawartych w roślinach,
zbieranych przez ptaki i stanowiących
dodatkowy komponent w gnieździe.
Od wielu lat naukowców intrygowało
zagadnienie związane z występowaniem
świeżych roślin aromatycznych w ptasich
gniazdach. Gniazda ptaków zazwyczaj
składają się z różnych materiałów, w tym
z suchej trawy i gałęzi, mchów oraz materiałów pochodzenia zwierzęcego, takich
jak włosy czy puch. W gniazdach niektórych gatunków ptaków mogą występować
aromatyczne fragmenty roślin. Materiał
zielny może być dodawany o określonej
porze dnia, jak i o określonej porze aktywności godowej, czy na etapie wylęgu
piskląt. Świeże zioła mogą być rozmieszczone dookoła krawędzi gniazda, jak i występować w jego środku. Zwraca się uwagę na wykorzystanie przez ptaki nie tylko
roślin zielnych, ale również gałązek drzew
i krzewów iglastych. Przypuszcza się, że
zróżnicowana mieszanka chemicznych
aromatów roślinnych ochrania gniazdo,

bez czarny. W literaturze wymieniane są
jeszcze inne gatunki roślin występujących
jako dodatkowy materiał gniazdowy, tzn.
lawenda francuska, kocanka włoska,
mięta wonna, gatunki cyprysów i cedrów,
a także wosk mirtu. Niektóre z powyższych gatunków roślin, a głównie zawarte
w nich związki chemiczne, są używane
przez człowieka w medycynie naturalnej.
Zjawisko dodawania ziół przez ptaki występuje częściej w gniazdach używanych
ponownie w następnym roku lęgowym
niż u gatunków wykorzystujących gniazdo
tylko raz. Powodem mogą być zimujące
larwy pasożytów, które w nowym okresie
lęgowym przeobrażają się w osobniki dorosłe. Zaobserwowano, że samice sikory
modrej znoszą świeży materiał zielny
wieczorem, prawdopodobnie w celu odstraszania krwiopijnych owadów o nocnej aktywności. Różnorodne działanie
aromatycznych fragmentów roślin, jak
wykazało wielu badaczy, może powodować redukcję pasożytów zewnętrznych
i wpływać pozytywnie na rozwój piskląt.

◊ Łukasz Dylewski
Instytut Dendrologii PAN

Biała Dama...

... czyli słów kilka o faktach, mitach
i legendach w świetle nieznanych
wcześniej dokumentów. Część 3.
Teofila z Działyńskich to postać niezwykła,
tajemnicza, owiana legendą i bez wątpienia
najbardziej rozpoznawana właścicielka
Kórnika. No właśnie, ale czy tylko Kórnika?
Otóż nie!
Gdybyśmy dziś przeprowadzili ankietę i poprosili Państwa o wskazanie miejscowości,
które należały do Białej Damy, na pewno
większość z Was wymieniłaby Kórnik, Bnin
i Borówiec, bo są one nam wszystkim znane i znajdują się w sąsiedztwie Zamku. Ale
mówiąc o posiadłościach Teofili nie możemy
zapominać o Runowie Krajeńskim – miejscu,
w którym się urodziła i które bez wątpienia
było dla niej niezwykle ważne. To właśnie
w tamtejszym pałacu powstawały liczne
przywileje dla mieszkańców naszego miasta
i tam Biała Dama spędzała sporo czasu.
Szukając dokumentów i ciekawostek związanych z życiem i działalnością Teofili,
wybraliśmy się na wycieczkę właśnie do
Runowa Krajeńskiego, miejsca w którym
rozpoczęła się jej historia. Ta mała wioska
położona w województwie kujawsko-pomorskim, pomimo upływu czasu, nadal
zachwyca. W centrum wsi znajduje się
piękny kościół, w którym Biała Dama została
ochrzczona. Natomiast mało kto wie, że
właśnie stamtąd pochodzi słynny na cały
kraj obraz kórnickiego ducha! Do roku 1854
zdobił wnętrze runowskiego kościoła, obok
portretów dawnych właścicieli Runowa:
Jana Orzelskiego (1551-1617) i jego żony –
Elżbiety z Zebrzydowskich (ca 1570-1627).
Jednak Tytus Działyński zdecydował się na
przeniesienie obrazu do Zamku w Kórniku,
a w zamian za możliwość zabrania obrazu
zobowiązał się sfinansować konserwację
obrazów Orzelskich.
Jedna z hipotez mówi, że w krypcie tego
kościoła zostali pochowani rodzice Białej
Damy, czyli Zygmunt Działyński i Teresa
z Tarłów. Dzięki uprzejmości proboszcza
tamtejszej parafii mogliśmy zajrzeć do

krypty – wizja lokalna niestety nie pozwoliła
na jednoznaczne potwierdzenie czy zaprzeczenie tej informacji. Zachowane trumny
nie zostały opisane i w związku z tym nie
wiadomo, czyje szczątki kryją w swoich
wnętrzach. Przekazy funkcjonujące w lokalnej społeczności mówią natomiast o tym,
że podziemia kościoła stały się miejscem
pochówku jego fundatorów. Nie wiadomo
nadal, gdzie spoczęły ciała Zygmunta i Teresy Działyńskich. W ten sposób dotarliśmy
do kolejnej tajemnicy, osnuwającej osobę
Białej Damy.

Wnętrze krypty
w kościele w Runowie Krajeńskim.
Fot. Mikołaj Potocki

Nieopodal kościoła znajdują się ruiny pałacu. Dla nas – kórniczan - jest to pałac Białej
Damy, ale nie możemy zapomnieć, że właścicielami tego miejsca byli: Jan Orzelski wraz
z małżonką, a w XIX w. niemiecka rodzina
von Bethmann-Hollweg. Pałac poprzez splot
niesprzyjających okoliczności w XX wieku
uległ niemal całkowitemu zniszczeniu,
a przecież do niedawna wyglądał wspaniale!

Pałac w Runowie Krajeńskim w XIX w.,
zdj. ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Bydgoszczy. Fot. Małgorzata Potocka

von Betmann-Hollwega, który założył również wokół swojej rezydencji rozległy park
w stylu angielskim. Niewiele wiadomo o
jego wnętrzach. Pewien pogląd daje obraz
gabinetu Fredy von Bethmann-Holweg,
odpoczywającej na otomanie.
Wnętrza pałacu w Runowie Krajeńskim w XIX w.,
zdj. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Fot. Małgorzata Potocka

Niestety do dnia dzisiejszego nie pozostał
nawet cień dawnej świetności runowskiego
pałacu. Spalony w 1945 r. przez uciekających
przed Armią Czerwoną Niemców, popadał
w coraz większą ruinę. Dopiero obecni
właściciele zadbali o zabezpieczenie pozostałości przed następnymi zniszczeniami
i dewastacją. Dziś dawna siedziba Białej
Damy wygląda tak:

Ruiny pałacu w Runowie Krajeńskim
(drugie ujęcie poniżej).
Fot. Mikołaj Potocki

Rycina przedstawia widok zamku, przebudowanego w 1860 r. z inicjatywy Theodora

Wnętrze kościoła w Runowie Krajeńskim. Po lewej stronie nad drzwiami, w miejscu obrazu Jezusa Miłosiernego,
miał wisieć portret Białej Damy.
Fot. Mikołaj Potocki

Wyprawa do Runowa Krajeńskiego na pewno wzbogaciła naszą wiedze o życiu Białej
Damy. Jednak nie udało nam się znaleźć
odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, a co więcej pojawiły się nowe wątki tej
historii, czyli kolejne tajemnice do odkrycia
i zagadki do rozwiązania. Zatem z Runowem
Kajeńskim żegnamy się tylko na chwilę.
◊ Aneta Falk
Małgorzata Potocka
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Drzewo o dobrych korzeniach
Na początku marca ukazał się pierwszy numer Magazynu Drzewo Franciszka,
wydawanego przez Fundację Zakłady Kórnickie. Czasopismo trafi do wszystkich
samorządów w kraju i stanowi ważny element, realizowanego przez Fundację,
Programu Drzewo Franciszka. O pierwszym numerze pisma, kórnickich wątkach
w nim zawartych i wyzwaniach stojących przed redakcją, z redaktorem naczelnym Magazynu Drzewo Franciszka, prezesem FZK, dr Dariuszem Grzybkiem,
rozmawia Danuta Podolak.
Ukazał się właśnie pierwszy numer „Magazynu Drzewo Franciszka”. To ważny
element szerszego programu, który
realizuje Fundacja Zakłady Kórnickie.
Co skłoniło Fundację do podjęcia decyzji
o wzbogaceniu ekologicznego projektu
edukacyjnego skierowanego do uczniów
szkół podstawowych o czasopismo?
W jaki sposób magazyn uzupełnia misję
konkursu?
Fundacja Zakłady Kórnickie rozwija się
kompetencyjnie. Wprowadzamy nowe narzędzia komunikowania się z otoczeniem,
kształtujemy sieciowość prowadzonych
przez nas projektów. Program Drzewo
Franciszka w tym roku stał się projektem
ogólnopolskim. Istotnym elementem
działań operacyjnych Programu Drzewo
Franciszka jest zaangażowanie różnych
środowisk - w tym również środowisk
samorządowych. Ma to znaczenie tym
większe, że organami prowadzącymi szkoły podstawowe są gminy. To skłoniło nas
do tego, by zainteresować przesłaniem
Drzewa Franciszka osoby odpowiedzialne
w danej gminie za realizację określonych
programów edukacyjnych czy programów
profilaktycznych związanych z ekologią.
Działania koncepcyjne polegają na tworzeniu takiej przestrzeni edukacyjnej, aby
wójtów, burmistrzów, prezydentów i osoby im podlegające w systemie administracji, zaangażować w projekty ekologiczne
realizowane przez dzieci i młodzież zamieszkującą na terenie zarządzanej przez
nich gminy. Dzięki Magazynowi Drzewo
Franciszka poszerzamy w istotny sposób
krąg odbiorców programu o osoby, które
w danej gminie mają znaczący, a czasami
najważniejszy wpływ na realizację konkretnych projektów, ponieważ dysponują
władzą i środkami pozwalającymi, by to,
co zostało wymyślone przez dzieci i opiekunów w ramach zadania konkursowego,
mogło zostać zrealizowane na terenie tej
gminy.
Żyjemy w czasach, kiedy słowo ekologia
odmieniane jest przez wszystkie przypadki i niemal każdy czuje się ekspertem
w tej dziedzinie. Co zatem wyróżnia
„Magazyn Drzewo Franciszka” i tłumaczy
potrzebę jego istnienia?
Trzeba tutaj zdecydowanie podkreślić,
że źródło powstania Programu tryska
z wartości chrześcijańskich. Drzewo
Franciszka, jako program, nie jest projek-

tem technokratycznym, opierającym się
tylko i wyłącznie na technologii organizowania przedsięwzięcia edukacyjnego.
Jego podstawę stanowi odwołanie do
immamentnej cechy człowieka, czyli
duchowości. Duchowości, która ma być
rozbudzona przez ten projekt zarówno
wśród dzieci, wśród młodzieży, wśród
nauczycieli wychowawców, jak i (co jest
oczywiste w kontekście odpowiedzi na
pierwsze pytanie) wśród osób dorosłych
pracujących w konkretnym urzędzie.
Również one mają zauważyć znaczenie
bardzo istotnego elementu wszystkich
działań związanych z ochroną środowiska,
mianowicie, że sama legislacja, samo ustawodawstwo, samo budowanie porządku
prawnego może być niewystarczające,
że motywacja działań podejmowanych
na rzecz przyrody odwoływać się musi
także do naszego człowieczeństwa, do
naszych osobistych postaw i przekonań.
Pragniemy, by Drzewo Franciszka nie stało
się narzuconym projektem czy regulacją
prawną, ale czymś, co wypływa z naszego
wnętrza, z osobistej chęci działania na
rzecz innych, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych pokoleń.
Autorzy tekstów to eksperci w swoich
dziedzinach. Artykuły oparte są o wyniki
ich pracy naukowej bądź efekty konkretnych rozwiązań praktycznych zastosowanych w celu zadbania o przyrodę. O jakich szczególnie ważnych problemach
piszą w pierwszym numerze czasopisma?
Rzeczywiście, doniesienia naukowców
prowadzą nas w kierunku dyskusji i to
rzeczowej. Artykuł Pana prof. Andrzeja
Jagodzińskiego z Instytutu Dendrologii
PAN jest tutaj znakomitym przykładem,
jak nauka może współgrać z nowoczesną
ekologią, ze współczesnym postrzeganiem
ochrony środowiska i w jak cenne narzędzia wspomagające troskę o przyrodę
są w stanie wyposażyć nas naukowcy,
na przykład w budzącą niepokój informację o zmniejszającej się liczbie drzew
wprowadzanych w formie zadrzewień.
Decydując się na realizację Programu
Drzewo Franciszka od samego początku
postanowiliśmy angażować w jego realizację naukowców, którzy swoimi fachowymi
doniesieniami będą niwelować ideologie
kierujące dyskurs na temat ochrony środowiska w ślepy zaułek. Stąd też ważny
tekst prof. Piotra Kowalczaka z Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który
wskazuje, jak znaczącym elementem
w planowaniu urbanistycznym, zarówno
w kontekście całego miasta, jak i poszczególnych budynków jest gospodarka wodą.
Wnioski są zatrważające! Ciśnie się na usta
jedno stwierdzenie - marnotrawstwo jest
fundamentem upadku.
A przecież woda, szczególnie w Wielkopolsce, w naszym najbliższym otoczeniu staje
się towarem coraz bardziej deficytowym.
Do tego zagadnienia z kolei nawiązuje artykuł Pana Stefana Jankowiaka, który pisze
o zbiornikach retencyjnych. Wydaje się, że
my wszyscy zaczynamy dojrzewać do tego,
że musimy oszczędzać wodę, nie tylko
przy uprawie roślin, ale również w naszych domach. Koniec z bezrefleksyjnym
odkręcaniem kranu i nieograniczonym
korzystaniem z wody bez konkretnej potrzeby. Jeżeli uświadomimy sobie, że jest
to nadużycie, zrobimy krok we właściwym
kierunku. I nie chodzi tu znowu o regulację
prawną, określającą, że możemy korzystać
tylko przez pięć minut z jednego kranu czy
wanny, lecz o świadomość tego, czy my
sami, w pełni odpowiedzialnie używamy
dobra, które jeszcze posiadamy. A ten
ograniczony zakres wody jest czymś coraz
bardziej realnym, szczególnie w Wielkopolsce, w której z roku na rok jest coraz
mniej opadów.
Magazyn Drzewo Franciszka sięga po
wiedzę naukową z różnych dziedzin
wspierających działania na rzecz ekologii, również po treści podkreślające
duchowy aspekt zobowiązania, jakim
jest troska o przyrodę…
Mamy w pierwszym numerze Magazynu
Drzewo Franciszka artykuły naukowców,
które obrazują, jak ważne w polityce
ochrony środowiska, w przypadku lasów,
drzew czy wody są doniesienia naukowe.
Mamy również artykuł ks. prof. Tomasza
Nawracały, który, opierając się na egzegezie Pisma Świętego, przypomina, w jak
naturalny sposób chrześcijaństwo łączy
się z troską o przyrodę. My nie odkrywamy czegoś nowego, chrześcijaństwo od
zarania dziejów było związane z dziełem
stworzenia, a dzieło stworzenia - z kontaktem z transcendentnym Bogiem. Ksiądz
profesor pokazuje w sposób dobitny, że
chrześcijanin nie jest antyekologiczny, nie
działa przeciwko ochronie środowiska,
wręcz przeciwnie, pojmuje ją, jako obowiązek: ochronę dzieła stworzenia. Traktuje
to, co zostało stworzone przez Boga, jako
wartość, jako dar, element szerszego planu, w którym my, ludzie jesteśmy za ten
dar odpowiedzialni i powinniśmy o niego
dbać, również w ramach solidarności
międzypokoleniowej.

Program Drzewo Franciszka (a więc
i „Magazyn Drzewo Franciszka”) sięga po
inspiracje do źródeł chrześcijańskich, ale
czy to oznacza, że kierowany jest tylko
do chrześcijan?
Wartości chrześcijańskie są nam najbliższe, podobnie jak charyzmat św. Franciszka z Asyżu, natomiast otwieramy się
w tej dyskusji na osoby, które są ateistami
lub identyfikują się z innymi związkami
wyznaniowymi czy kościołami. Wszyscy
oddychamy tym samym powietrzem,
wszyscy pijemy tę samą wodę. Wspólnie
spróbujmy dbać o najbliższe otoczenie,
i szerzej - o środowisko, w którym żyjemy. Inspiracją jest dla nas św. Franciszek
i jego wezwanie do wdzięczności za dar
stworzenia i dbałości o ziemię, o rośliny
i zwierzęta. Wydaje się, że to jest bardzo
uniwersalne przesłanie.

i dociera do każdej gminy w Polsce. W ten
sposób projekt zainaugurowany w Kórniku staje się pewną matrycą łączenia
zarówno zadań praktycznych (przykładem
czego było nasadzenie 100 lip drobnolistnych trzy lata temu w Szczodrzykowie), jak
i doniesień naukowych (czyli współpracy
z jednostkami PAN) z działaniami związanymi z rozwijaniem naszej duchowości.

Kiedy Fundacja Zakłady Kórnickie mówi
o Programie Drzewo Franciszka, często
przypomina o jego kórnickich korzeniach. Czy również w czasopiśmie znalazły się jakieś treści związane z naszą
gminą?

Gmina Kórnik dzięki Magazynowi Drzewo Franciszka może się pochwalić w całym kraju także bardzo konkretnym,
wzorcowym wręcz, przykładem gospodarki wodą…
To trzeba podkreślić, że współpraca
z jednym z dzierżawców Fundacji Zakłady
Kórnickie, rozwija się w sposób niezwykle
twórczy, ponieważ na Strudze Średzkiej
tworzone są zbiorniki retencyjne, które
pozwalają nie tylko naszemu dzierżawcy,
ale także okolicznym rolnikom korzystać
z wody. W ten sposób oszczędzamy nasze
dobro ponadpokoleniowe, wodę, która
znajduje się pod powierzchnią. Budowanie
zbiorników retencyjnych jest przyszłością,
szczególnie w Wielkopolsce, ale też na

Gmina Kórnik jest miejscem, w którym
narodził się Program Drzewo Franciszka. Tutaj jest niezwykła siła solidarności
międzypokoleniowej, dbałość o edukację,
ziemię, o lasy. Zauważalna jest łączność
z dziedzictwem Jadwigi Zamoyskiej i Władysława Zamoyskiego. Twórcom Fundacji
Zakłady Kórnickie zawdzięczamy wzór
tego, jak można dbać o swoje najbliższe
otoczenie, jednocześnie ofiarowując
własną pracę i umiejętności przyszłym
pokoleniom. To, co zrobił Zamoyski w Zakopanem, kiedy nasadzeniami zastąpił
gołoborza pozostałe po drapieżnej gospodarce poprzedników, możemy przecież
podziwiać, ilekroć wybierzemy się do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Program
Drzewo Franciszka, który rozpoczął się
lokalnym konkursem plastycznym trzy lata
temu, teraz emanuje na teren całego kraju

Kujawach czy w łódzkiem. To jest coś, co
będzie kształtować w najbliższych latach
politykę Ministerstwa Rolnictwa. Musimy
magazynować wodę. Firma „Jagrol” jest
przykładem, jak należy wykorzystać wszelkie możliwości do tego, by zagospodarowywać wodę opadową w odpowiedzialny
sposób.
Pismo w formie papierowej rozsyłane będzie do samorządowców, treści zawarte
w nim są jednak uniwersalne i ważne dla
każdego zainteresowanego problematyką ekologiczną. W jaki sposób zapoznać
będą się mogły z jego treścią inne osoby?
Będziemy publikować poszczególne
numery Magazynu Drzewo Franciszka
na stronie Fundacji Zakłady Kórnickie.
Powstanie również podstrona Programu
Drzewo Franciszka. Pojawią się posty na
Facebook’u, informacje o projekcie będą

zawieszane na Instagramie. Będziemy ponadto współtworzyć dyskurs w Internecie,
na portalach społecznościowych.
Czasopismo mówiące o sprawach szeroko rozumianej troski o ochronę przyrody
w tak wieloaspektowy sposób, jak robić
to zamierza Magazyn Drzewo Franciszka,
stawia przed zespołem redakcyjnym sporo trudnych zadań. Jakie ważne wyzwania stoją przed redaktorem naczelnym
pisma o takim charakterze?
Dla nas sukcesem, ale też wyzwaniem dla
redaktora naczelnego, jest zbudowanie
środowiska osób, które będą łączyć się
w tej wspólnej idei wykorzystania ekologii
i wartości chrześcijańskich w kształtowaniu najbliższego otoczenia – dla nas i dla
przyszłych pokoleń. Budowanie środowiska, zarówno naukowców, jak i praktyków,
angażowanie w działania samorządów
terytorialnych, wójtów, burmistrzów to
wysoko postawiona poprzeczka. Stawiamy
sobie ambitny cel - połączenie różnych
środowisk, które mają często rozbieżne
oczekiwania i aspiracje. My próbujemy to
łączyć i to jest zadanie, któremu chcieliby-

śmy sprostać w najbliższym czasie. Jeżeli
to się uda, będzie to powód do wielkiej
radości i satysfakcji. Połączenie we wspólnej sprawie osób duchownych, księży, proboszczów ze środowiskami akademickimi,
i jednocześnie, przedstawicieli instytucji
centralnych i samorządów terytorialnych
- to będzie dla nas wszystkich ogromny
sukces i to jest prawdziwe wyzwanie.
Pozostaje więc tylko życzyć osiągnięcia
przez Magazyn i Program Drzewo Franciszka tego sukcesu, którego największym beneficjentem będą środowisko
naturalne i przyszłe pokolenia. Dziękuję
za rozmowę!
◊ Z prezesem FZK
Dariuszem Grzybkiem
rozmawiała Danuta Podolak
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UWAGA!
Zarząd Transportu Miejskiego informuje,
Serdeczne podziękowania: Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Księdzu
Proboszczowi, Pracownikom UMiG Kórnik, firmie Pani Moniki Orlewicz
oraz wszystkim Tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej naszej Kochanej Mamy

śp. Janiny Pucek
składają
Córka i Syn z Rodzinami

że na wniosek pasażerów
na czas przebudowy ronda Rataje
kurs linii nr 560 zostanie opóźniony
z godziny 22:30 na 22:35 z pętli Franowo
oraz kurs o godzinie 23:45 zostanie przesunięty
na 23:50 z przystanku Zaniemyśl Kościół.
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Michał Paczkowski - sukcesy warte docenienia

Michał urodził się 15 stycznia 2003 w Poznaniu, mieszka w Dziećmierowie z rodzicami Agnieszką i Maciejem oraz młodszym
dwunastoletnim bratem Maksymilianem.
Tata Michała jest znanym lekarzem, mama
fizjoterapeutką, brat ambitnie gra w tenisa
i zajmuje się fotografią przyrodniczą. Michał uczy się w Liceum Ogólnokształcącym
w Kórniku.
Przygodę z taekwondo rozpoczął w 2009
roku w klubie Zamek Kórnik na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku. Klub przemianował sie później
na Oaza Kórnik. Michał wspomina zdobywanie pierwszych ważnych w tym sporcie
umiejętności pod okiem trenera Piotra
Wesołka i Krzysztofa Łabutki. Aby rozwijać
dalej swoje talenty potrzebował sparing-partnerów i intensywniejszych, bardziej
rozbudowanych treningów, dlatego też
zapadła trudna decyzja o zmianie klubu.
Zmiana ta okazała się bardzo korzystna
i wpłynęła pozytywnie na dalszy rozwój
sportowy Michała. Od października 2017
Michał trenuje w AZS Poznań.
Michała bardzo interesuje anatomia i biomechanika narządu ruchu, szczególnie
w sporcie. Jest sympatykiem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego gdzie
w miarę możliwości pod okiem dziadka
Mariana Błaszaka szkoli swoje umiejętności strzeleckie. Przez kilka lat był
członkiem Koła Wędkarskiego w Kórniku,
gdzie pod okiem Pana Marka Wójkiewicza
i Mirosława Grewlinga poznawał tajniki
wędkowania. Z powodu częstych wyjazdów na zawody, licznych treningów, wielu
godzin dodatkowych szkoleń umiejętności
sportowych oraz nauki szkolnej bardzo
mało czasu zostaje na przyjemności. Michał wielokrotnie przekonał się, że dobra
organizacja jest sposobem na wypracowanie drogi do mniejszych i większych
sukcesów, dlatego też mimo napiętego
grafiku wypatruje chwil, kiedy na łonie
natury posiedzi nad wodą i beztrosko rozmawiając z dziadkiem ładuje akumulatory
przed kolejnymi wyzwaniami.
Taekwondo Olimpijskie czyli koreańska
tradycyjna sztuka walki (tae-stopa, kwon-pięść, do-sztuka, jest sztuką walki za
pomocą rąk i nóg. Ta dyscyplina sportowa
wpływa na poprawę koordynacji, kondycji,
jest ogólnorozwojowa.
Karierę sportową Michał rozpoczął jako
młodzik, jedenastolatek. W 2014 r. zajął 2.
miejsce w Mistrzostwach Makroregionu.
W 2015 roku, jako kadet zajął 3. miejsce
w „Wielkopolska Cup (Puchar Polski)”.
Trzecie miejsce w „Bydgoszcz Cup (Puchar Polski)”. Pierwsze miejsce „Osedom
Open (Puchar Polski)”. Trzecie miejsce
w „Warsaw Cup (Puchar Świata)”. Trzecie
miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych. Trzecie miejsce w „Olsztyn Cup

Stypendia i nagrody dla sportowców i trenerów
Trzydziestu sześciu młodym sportowcom zrzeszonym w klubach działających
na terenie naszej gminy przyznano stypendia sportowe. Podczas uroczystej

(Puchar Polski)” (kadet).
W 2016 roku, jako kadet zajął drugie miejsce w „Wielkopolska Cup (puchar Polski)”,
drugie miejsce w „Bydgoszcz Cup (puchar
Polski)”, Trzecie miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, pierwsze miejsce
w „Bratislava Open (Korean Ambassador
Cup)”, trzecie miejsce w „Warsaw Cup
(Puchar Świata)”, pierwsze miejsce w „Małopolska Cup (Puchar Polski)”, drugie
miejsce w „Olsztyn Cup (Puchar Polski)”,
pierwsze miejsce w „Praga Open (Korean
Ambassador Cup)”.
W 2017 roku, jako kadet zajął pierwsze
miejsce w „Swarzędz Cup (Puchar Polski)”,
pierwsze miejsce w „Slovenia Cup (Puchar
Świata)”, pierwsze miejsce w „Pomerania
Cup (Puchar Polski)”, pierwsze miejsce
w Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich
(Puchar Polski), pierwsze miejsce w „Olecko Hidori Cup (Puchar Polski)”, pierwsze
miejsce w„ Bydgoszcz Cup (Puchar Polski)”,
pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, piąte miejsce w Mistrzostwach Świata Kadetów, pierwsze
miejsce w „Polish Open (Puchar Świata)”,
drugie miejsce w Mistrzostwach Europy
Kadetów, pierwsze miejsce w „Małopolska
Cup (Puchar Polski)” oraz pierwsze miejsce
w „Croatia Open (puchar Świata)”.
W 2018 roku, jako junior zajął drugie
miejsce w „Swarzędz Cup (Puchar Polski)”,
pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów, drugie miejsce w „Legionowo
Cup (Puchar Polski)”, pierwsze miejsce
w „Israel Open (Puchar Świata)”, pierwsze
miejsce w „Olsztyn Cup (puchar Polski)”,

pierwsze miejsce w „Olsztyn Cup (Puchar
Polski)” jako senior.
W 2019 roku, jako junior zajął drugie
miejsce w „Swarzędz Cup (Puchar Polski)”
trzecie miejsce w „Swarzędz Cup (Puchar
Polski)”, pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich (Puchar
Polski)”, trzecie miejsce w „Belgian Open
(Puchar Świata)”, pierwsze miejsce w „German Open (Puchar Świata)”, pierwsze
miejsce w „Olecko Cup (Puchar Polski)”,
pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów, pierwsze miejsce w „Polish
Open (Puchar Świata)”, brał udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Hiszpanii,
w „Serbia Open (Puchar Świata)” zajął
drugie miejsce, zajął pierwsze miejsce
w „Legionowo Cup (Puchar Polski)” jako
junior, pierwsze miejsce w „Legionowo
Cup (Puchar Polski)” jako senior, pierwsze
miejsce w „Olsztyn Cup (Puchar polski)”,
drugie miejsce w Pucharze Polski w Warszawie jako senior. W French Open zajął
pierwsze miejsce.
W 2020 roku, jako junior zajął pierwsze
miejsce w „German Open” rozgrywanego
w ramach Pucharu Świata.
Michał Paczkowski jest nie tylko mistrzem
walki Taekwondo, ale dobrym uczniem.
Jest zawodnikiem AZS w Poznaniu, dlatego
zgodnie z uchwałą RMiG Kórnik nie może
otrzymać stypendium sportowego. Jak
widzimy z podsumowania Jego sukcesów
udział w rozlicznych zawodach jest wyczerpujący fizycznie i finansowo.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

gali, jaka miała miejsce 7 marca w KCRiS
„Oaza” burmistrz Przemysław Pacholski
ogłosił listę nagrodzonych i wręczył
wyróżnienia.

Kolejnym dziesięciorgu młodym ludziom
oraz dwóm trenerom wręczono nagrody
sportowe.
◊ ŁG

Integracyjny Turniej Siatkówki Pań

Tradycyjnie, co roku z okazji Dnia Kobiet
odbywa się w Zespole Szkół w Kórniku Wiosenny Turniej Siatkówki Pań. Organizatorem
integracji poprzez grę jest nauczycielka wf
p. Iwona Rauk. W zawodach spotykają się
zespoły wielopokoleniowe, głównie obecne
uczennice, jak i absolwentki kórnickiego
liceum. Są to zarówno kilkunastoletnie, jak
i ponad 40, 50, 60, 70 letnie kobiety. W niezwykle miłej, ale zaciętej rywalizacji tym
razem triumfowały „Stokrotki”- uczennice
Zespołu Szkół, wygrywając nie zawsze do
zera swoje mecze. Drugie miejsce wywalczyły „Sasanki”, u których mimo upływu lat
można było podziwiać zarówno umiejętności, jak i kondycję. Kolejne miejsce zajęły
„Przebiśniegi”, kobiety pełne humoru i woli
walki, które to cechy wyniosły z czasów
szkolnych. Zapewne młodsze dziewczyny
z podziwem przyglądały się zespołowi
„Wiosenne Jaskółki”, w którym grały m.in.
najstarsze uczestniczki. To właśnie one potrafiły wygrać także nie jednego seta.
Ja ze swej strony jestem dumna i pełna podziwu za umiejętności moich wychowanek.
Tak trzymać jak najdłużej i nie poddawać
się upływowi lat. Wszystkie uczestniczki

imprezy wracały z drobnymi upominkami,
które sponsorowali m.in. absolwenci liceum:
Wydział Promocji Gminy UMiG i KCRiS OAZA
Kórnik, pp. Powąskowie – firma Kosmetyczna i Z. Michalkiewicz - stoisko na targowisku.
Dziękujemy za życzliwość. Czy za rok znowu

się spotkamy? Zobaczymy.
Zawody oprócz głównej organizatorki
sędziowały uczennice ZS oraz córka absolwentki Zuzanna Szmydt za co bardzo
dziękujemy.
◊ ARA
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Instytut Dendrologii PAN poszukuje osoby na stanowisko asystent informacji naukowej. Tel. 61 8170 033
Emeryt podejmie prace w charakterze portiera. Tel. 888 048 975
Przyjmę pracownika/pomocnika
budowlanego. Tel. 605 644 349
Clipper Logistics w Robakowie poszukuje kandydatów na stanowisko
specjalista magazynowy. Szczegóły:
www.clippergroup.pl (zakładka
kariera)

INNE
Sprzedam całą kolekcję monet
2-złotowych (269 szt.), łącznie z albumem. Tel. 501 177 641
Poszukuję partnerki lub partnera do prowadzenia działalności
gospodarczej, posiadam pomieszczenia wraz z mieszkaniem – oczekuję inicjatywy i pomysłowości.
Tel. 503 582 788
Meble na wymiar (kuchnie, szafy,
garderoby i inne). Tel. 604 674 943
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu. Tel.
511 120 011
Kupię starą kolarzówkę z lat
60/70/80. Tel. 508 261 159
Biuro matrymonialno-towarzyskie
zaprasza Panie i Panów w różnym
wieku. Tel. 505 006 319

Korepetycje język angielski - szkoła
podstawowa - sukcesywna i skuteczna nauka. Tel. 794 008 384

Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231

Sprzedam szafkę narożnikową
w kolorze orzecha. Tel. 605 982 914

Wykonam tynki maszynowe.
Tel. 605 644 349

Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg
i 15 kg, ceny giełdowe, ul. Błażejewska 43 Kórnik

Wynajmę powierzchnie biurowe 18 m 2 ul. Stodolna 35.
Tel. 501 177 641

Sprzedaż garażowa przez trzy
najbliższe soboty, drobne urządzenia budowlane i elektronarzędzia,
Robakowo. Tel. 784 825 329

Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety,
pow. 110 m 2, I piętro, parking.
Tel. 691 793 249

Borówiec, narożnikowy segment
102/390, stan deweloperski z małą
wadą prawną. Tel. 606 463 172
Działka ROD w Kórniku z domkiem
do całorocznego zamieszkania
sprzedam. Tel. 535 768 567

Kórnik. Wynajmę pomieszczenie
w budynku magazynowym o pow.
61 m2 z zapleczem socjalnym i biurowym. Magazyn posiada bramy
garażowe. Do dyspozycji parking.
Tel. 691 793 249

Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939

Sprzedam mieszkanie 37 m 2
w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003

Montaż rolet zewnętrznych
materiałowych, moskitery.
Tel. 501 645 939

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku. Wydzierżawi lokal o pow. 110
m2 mieszczący się przy ul. Plac Niepodległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343

Sprzedam stojak do transportu
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59.
Tel. 501 645 939
Posprzątam dom, mieszkanie Kórnik–Bnin, okolice. Tel. 724 285 337
Sprzedam drewno kominkowe,
opałowe, rozpałka. Tel. 692 241 023
Montaż ogrodzeń, płoty, furtki,
balustrady, ogrodzenia, siatka, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Wydzierżawię grunt rolny.
Tel. 691 783 400

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m2 przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal 70 m2, po
sklepie Spożywczym w Błażejewie
ul. Polna 21. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi Pawilon o pow.
196 m2 w Radzewie przy ul. Świętego Mikołaja 165. Tel. 663 977 343

Gminna Spółdzielnia „SCH”
w Kórniku wydzierżawi biuro 13m2
oraz magazyn o pow. 216 m2 przy
ul. Średzkiej 17. Tel. 663 977 343
Układanie paneli podłogowych +
listwy, drobna hydraulika, elektryka, montaże, pomoc techniczna.
Tel. 516 027 030
Garderoby, szafy, zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030
Kredyt samochodowy bez wpłaty,
zabezpieczeń i zastawu, wiek oraz
przebieg auta nieistotny. Tel. 532
726 130
Kredyty dla firm na różne cele,
fachowe oraz indywidualne rozwiązania. Tel. 532 726 130
Kredyty dla firm szeroki wachlarz
produktów, zapraszamy do kontaktu. Tel. 532 726 130
Zapraszamy do nowej kwiaciarni
„Warsztat Kwiatowy” przy ul. Poznańska 9/2, bukiety okolicznościowe i nie tylko.
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Kupię grunty rolne, również pod
AG. Tel. 501 734 412

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 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.
Koordynator akcji zbierania nakrętek dla Adasia informuje, że przy dużym wsparciu uczestników, rodziny Adasia oraz Wydziału
Promocji Gminy UMiG Kórnik udało się zebrać dotychczas 27 ton nakrętek. Za środki uzyskane z ich sprzedaży współfinansowana
jest rehabilitacja Adasia na basenie. Za dotychczasową pomoc bardzo dziękuję, a jak będzie 30 ton – od razu państwa poinformuję.
◊ Jan Nowaczyk
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NAKŁAD: 4300 egz.

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. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
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
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
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
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
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
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 287

...

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

