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Sprawozdanie

burmistrza
Przedłużenie Stachowskiej

27 stycznia wiceburmistrzowie Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak oraz
kierownik Wydziału Inwestycji Joanna
Grzybowska i Anna Borowiak z-ca kierownika Wydziału Eksploatacji Infrastruktury
Technicznej spotkali się z przedstawicielami jednej z dwóch firm, które mają współfinansować budowę drogi - przedłużenie
ul. Stachowskiej wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Szkolną w Robakowie. Omówiono
techniczne i prawne aspekty współpracy.

Spotkania z proboszczami
27 stycznia wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkał się z proboszczem parafii
w Robakowie ks. Przemysławem Danielczakiem. Omawiano zmiany dotyczące
opłat za odpady, a także deklaracje podatkowe parafii. Podobnej tematyki dotyczyło
spotkanie wiceburmistrza z proboszczem
parafii w Borówcu ks. Waldemarem
Twardowskim. Dodatkowo ks. proboszcz
przekazał informacje dotyczące planowanej na dzień 15 sierpnia mszy św. przy tablicy upamiętniającej ofiary stalinowskich
zbrodni w lesie Drapałka.
Podsumowanie konsultacji
28 stycznia w sali OSP Kórnik podsumowano pogłębione konsultacje społeczne
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania w miejscowościach Błażejewo
i Błażejewko (rejon ulic Leśnej, Zaniemyskiej i Jeziora Bnińskiego). Zaprezentowano wyniki przeprowadzonej ankiety
i odpowiedziano na zadane w toku kon-

sultacji pytania. W spotkaniu uczestniczył
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, urbanista
Miłosz Sura, a także kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego Mariusz Stodolniak wraz z współpracownikami.
Finał WOŚP
30 stycznia, mimo niekorzystnej pogody,
setki wolontariuszy dwóch gminnych
sztabów WOŚP połączyło swoje wysiłki
z kwestującymi w całym kraju podczas 30.
finału. W tym roku zbierano środki, za które
zakupiony będzie sprzęt dla oddziałów oku-

listyki dziecięcej.
Podczas zbiórek oraz różnorakich aukcji i akcji na terenie naszej gminy uzbierano ponad
221 tys. zł. Niektóre aukcje nadal trwają.
W sprawie linii szybkiej kolei
1 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy BBF z Poznania działającej w imieniu spółki Centralny Port
Komunikacyjny sp. z o.o. Podczas rozmów
z burmistrzem Przemysławem Pacholskim
i wiceburmistrzami Sebastianem Wlazłym
i Bronisławem Dominiakiem omówiono
stan zaawansowania prac nad studium
techniczo-ekonomiczno-środowiskowym
dla budowy linii klejowej nr 85 dużych prędkości na odcinku Sieradz – Poznań.
Omówiono uwagi, jakie samorząd zgłosił
wobec przedstawionych 8 potencjalnych
przebiegów linii. W najbliższym czasie
spośród dotychczasowych wariantów, zaproponowane będą przez CPK do dalszych
analiz 4 przebiegi. Konsultacje bezpośrednie
z mieszkańcami mają odbywać się w każdej
gminie, przez którą ma przebiegać planowana linia.

Pod poszerzenie ul. Szkolnej
w Robakowie...
Także 1 lutego, po przeprowadzonych
wcześniej negocjacjach został podpisany
przez wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego
akt notarialny w sprawie wykupu gruntu
od firmy Jakon Sp. z o.o. pod poszerzenie
ul. Szkolnej w Robakowie (w tym budowę
ścieżki pieszo-rowerowej). Wykupiono
działki o łącznej powierzchni 2836 m² za
kwotę 2836 zł.

W sprawie odbioru folii
od rolników...
2 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski oraz jego
zastępca Krzysztof Ratajczak spotkali się
z przedstawicielem firmy Jopek, która w lutym przeprowadzi na terenie gminy odbiór
folii pochodzących z gospodarstw rolnych.
Rolnicy zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i miejscu odbioru.
e-Urząd dofinansowany
W ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych” odbyła się 2
lutego konferencja z udziałem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka, w której uczestniczył burmistrz
Przemysław Pacholski. Realizacja projektu,
w którym uczestniczy gmina Kórnik, ma
zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom
możliwość załatwiania spraw poprzez
system eUrząd.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu
będzie można załatwić sprawy przez Internet w zakresie:
- podatków lokalnych dla osób fizycznych
i prawnych (m.in. wypełnienie i złożenie
formularza, obsługa płatności internetowych, dostęp do portalu internetowego
z informacją o wysokości zobowiązania),
- zobowiązań z tytułu wywozu odpadów
komunalnych (m.in. złożenie formularza
poprzez platformę ePUAP, obsługa płatności internetowych, dostęp do portalu
internetowego z informacją o wysokości
zobowiązania),
- eKorespondencja (dostęp do portalu
internetowego z informacją o stanie korespondencji i sprawy),
- eHarmonogram Wywozu Odpadów,
- eAnkieta,
- eUsterka (zgłaszanie awarii i usterek)
oraz mobilne ostrzeżenia,
- ePłatności.
Po poprawnej autoryzacji mieszkańcy
będą mogli sprawdzić swoje należności z tytułu podatków i opłat, terminy
płatności oraz dokonać płatności drogą
elektroniczną.
Dofinansowanie projektu dla Miasta i Gminy Kórnik to 1.043.291,25 zł ze środków
WRPO.
Spotkanie on-line z sołtysami
3 lutego odbyło się spotkanie on-line sołtysów z burmistrzem Przemysławem Pacholskim, wiceburmistrzem Sebastianem
Wlazłym, sekretarzem Iwoną Pawłowicz-Napieralską i urzędnikami UMiG Kórnik.
Podczas spotkania omówiono m.in.:

11 lutego 2022 r.

Także 3 lutego burmistrz Przemysław Pacholski ponownie spotkał się z ekonomem
Diecezji Poznańskiej ks. kanonikiem dr
Waldemarem Hanasem. Ustalono zapisy
umowy dotyczącej dzierżawy półwyspu
„Szyja”. Umowa będzie przedstawiona
Radzie Miasta i Gminy. Po jej podpisaniu
przewiduje się stworzenie na tym cennym
historycznie obszarze ścieżki edukacyjnej.

Spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych

Spotkanie z przedsiębiorcą

Tego samego dnia burmistrz Przemysław
Pacholski wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym i kierownikiem Wydziału
Oświaty i Polityki Społecznej Anetą Weber
spotkali się z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka. Omówiono sprawy bieżące
placówek oraz:
- rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas I szkół
podstawowych;
- organizację roku szkolnego 2022/2023;
- podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 r.;
- wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych;
- możliwość wnioskowania szkół podstawowych o dodatkowe środki finansowe
z programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu”;
- ofertę Firmy Vulcan na kompleksową

Płaćmy podatki u siebie

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku wyniosły
270 mln zł. Na dochody własne naszej
gminy znaczący wpływ mają podatki
i opłaty lokalne, z tytułu których w roku
2021 uzyskaliśmy kwotę 152 mln zł.
Wciąż rosnący dochód Miasta i Gminy
Kórnik pozwala zapewnić realizację
zadań na dotychczasowym poziomie.
Dzięki temu możemy planować i realizować nowe inwestycje, służące wszystkim mieszkańcom. Inwestycje gminne
planowane do realizacji na 2022 rok to
152 zadania na kwotę 55 mln zł.
Bardzo ważny dla budżetu gminy jest
udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych.

opiekę prawną 24/7, aplikację „Dziennik
przedszkolny Vulcan” oraz „Nabór Żłobki”;
- planowane inwestycje oświatowe.

- podstawowe informacje dotyczące
doręczania decyzji podatkowych i zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- deklarację CEEB - spis źródeł ciepła. Przypomniano, że wszyscy mają obowiązek
złożyć deklaracje.
- realizację inwestycji w przypadku wystąpienia zagrożeń (np. dostępność materiałów) będą konsultowane z sołtysami,
- program Wielkopolska Odnowa Wsi.
Przypomniano o terminach złożenia
sprawozdań.
- obowiązek wywieszania na sołeckich
tablicach ogłoszeń i zarządzeń,
- zbiórkę folii rolniczej od rolników, która
będzie przeprowadzana w lutym br.

Z całego podatku dochodowego, który
odprowadzili mieszkańcy do urzędu
skarbowego w 2021 roku, 38,23%
wróciło do budżetu gminy, w której
mieszkają. Odprowadzając podatek
wystarczy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna
Wilda 80, 61 - 501 Poznań), wskazując
tam faktyczne miejsce zamieszkania
na terenie naszej gminy, a nie miejsce
zameldowania. Aby zaktualizować swój
adres zamieszkania, należy wypełnić
druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących
działalności gospodarczej) lub CEIDG-1
(dla osób prowadzących samodzielnie
działalność gospodarczą).
Złożenie przedmiotowych dokumentów
we wskazanej instytucji jest całkowicie
bezpłatne. Spowoduje to, że udział
z Państwa podatku dochodowego, trafi
do Miasta i Gminy Kórnik. Uzyskamy

Rozmowy w sprawie
półwyspu „Szyja”

4 lutego wiceburmistrz Sebastian Wlazły
spotkał się z przedsiębiorcą Ireneuszem
Szpotem, z którym rozmawiał między innymi o współpracy przy organizacji planowanych w tym roku w Kórniku festynów.
Obrady Metropolii Poznań
8 lutego odbyły się obrady przedstawicieli
Metropolii Poznań, w których uczestniczył
burmistrz Przemysław Pacholski. Omówiono dokument „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Jest
to podstawowy dokument dla procedury
udzielania wsparcia finansowego w ramach unijnych programów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
◊ red.

dodatkowe środki, m.in. na budowę
dróg, poprawę infrastruktury oświatowej, sportowej czy na realizację zadań
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Każdy z mieszkańców może przyczynić
się do rozwoju całej gminy regulując
podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Pamiętajmy
zatem o zgłaszaniu do Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik nowych budynków,
każdej zakupionej nieruchomości na
terenie naszej gminy, a także o wszelkich
zmianach mających wpływ na wysokość
podatku.
Z wyrazami szacunku
◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Sztab nr 2571 podsumowuje finał WOŚP

Za nami 30. jubileuszowy Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy
dotąd kwotę 147.830,55 zł. Ale to nie koniec
tegorocznej zbiórki – ostateczny jej wynik
poznamy 14 lutego gdy skończą się licytacje
przedmiotów i usług na Allegro. Zapraszamy Państwa – śledźcie licytujcie na rzecz
WOŚP https://allegro.pl/uzytkownik/
Wosp-kornik2571. W sztabie 2571 Kórnik
kwestowało 112 wolontariuszy, którzy zebrali do puszek 52.983,47 zł. Prócz kwesty
ulicznej zbiórkę do puszek stacjonarnych
prowadziło 30 podmiotów m.in. banki,
zakłady pracy, sklepy, szkoły i przedszkola.
Dzięki temu zebrano 22.415,25 zł. Licytacje
prowadzone ze studia sztabu w DIM przyniosły dochód 31.030,58 zł. Kwestowaliśmy
za pomocą terminali płatniczych, poprzez
które wpłacono 5.801,20 zł .Wpłata Kór-

nickiego Bractwa Rowerowego to 18.030 zł.
Wpłata sołectwa Robakowo Wieś 1.610,05
zł. Wolontariusze w liczbie 16 osób założyło
e-skarbonki, do których uzbierali 10.060 zł.
Z aukcji Allegro na konto WOŚP wpłynęło
dotąd 5.900,- zł, ale to nie koniec - jak już
pisaliśmy wcześniej, licytacje nadal trwają.
Tegoroczny Finał był naprawdę wyjątkowy, nie tylko dlatego, że 30 i Jubileuszowy
ale dlatego, że musieliśmy zmierzyć się z
gwałtowną wichurą, deszczem i zimnem.
Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na
rozstawienie wszystkich stoisk gastronomicznych, nie odbył się także pokaz
władania najdłuższym biczem w Europie,
odwołano zaplanowane atrakcje dla dzieci.
Ale mimo tej pogodowej zawieruchy, wstawili się nasi niezawodni wolontariusze oraz
kórniccy strażacy, panie z Rzeczodzielni

Kórnik, obsługa Wypiekarni Magdy, panie
sołtyski i radne, urzędnicy, burmistrzowie,
rowerzyści z Kórnickiego Bractwa Rowerowego, przedstawiciele Stowarzyszenia Mad
Dogs Poland i Stowarzyszenia Pasjonat, zaś
niestrudzona najstarsza wolontariuszka p.
Zosia, dzielnie i z rozmachem smarowała
chleb ze smalcem.
Punktualnie o godzinie 20:00 na rynku
w Kórniku pięknym pokazem pirotechnicznym podziękowaliśmy mieszkańcom
i zainaugurowaliśmy oficjalnie obchody
30-lecia WOŚP. Kórnik jest wielki, Kórnik
jest szczodry, Kórnik jest dobry! Się ma!
◊ Sztab 2571 Kórnik
Ps. W następnym numerze Kórniczanina
zamieścimy listę osób i firm, które wsparły
finansowo i organizacyjnie tegoroczny Finał.

Fotorelacja z niektrych wydarzeń finału WOŚP w naszej gminie

Grochówka w OSP Kamionki

Na słodko na placu Niepodległości
Na placu Niepodległości

Gotowi do biegu

Na placu Niepodległości

Turniej w Kamionkach

Najładniejsze dekoracje

Rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejsze
dekoracje świąteczno-noworoczne na
terenie Miasta i Gminy Kórnik 2021 rok”.
W terminie zgłoszono aż 13 udekorowanych posesji. Zadanie komisji oceniającej
dekoracje nie było łatwe. Różniły się one
w formie i skali. Najpierw analizowano
nadesłane fotografie, a w przypadku
wątpliwości komisja odwiedzała wskazane adresy, by przekonać się naocznie,
czy dane zgłoszenie zasługuje na wyróżnienie.

Po wizjach lokalnych i dyskusjach zadecydowano o przyznaniu dwóch głównych
nagród o wartości po 500 zł dla dekoracji
zgłoszonych przez pana Aureliusza Kozubskiego z Radzewa i Dariusza Maciejewskiego z Kamionek.
Ilość użytych światełek (po kilkanaście
tysięcy kolorowych żarówek), bogactwo
kształtów i pomysłowość robią wrażenie.
Wyróżniono także inne dekoracje, które
zgłosili: Natalia Górska z Kórnika, Marta
Karpińska z Kórnika, Wojciech Królikowski z Kórnika, Jarosław Sommerfield z Da-
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chowy, Adrian Szyk ze Szczytnik i Marcin
Urbaś z Dachowy. Nagrody ufundowały
firmy Hama i Hendi.
Dodatkowo każdy zgłaszający otrzyma
upominki przygotowane przez Wydział
Promocji Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Dziękujemy uczestnikom i sponsorom.
Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu, którą planujemy ogłosić w grudniu,
będzie cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem.
◊ ŁG
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Powstaną 22 lokale socjalne

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

26 stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik podpisał umowę z firmą Wielądek
z Chodzieży na modernizację budynku
na mieszkania socjalne w Dziećmierowie.
Modernizowany będzie obiekt wybudowany przed laty przez Polską akademię
Nauk, dotąd nie wykończony i od wielu
lat niszczejący.
Dzięki tej inwestycji powstaną 22 lokale
socjalne.
Termin realizacji zadania to 16 miesięcy.
Kwota umowy po przetargu określona
została na: 3.801.716,31 zł brutto.

śp. Dezyderego
Adamskiego
byłego Dyrektora MPK Kórnik,
pasjonata komunikacji, przyjaciela
naszej firmy, cudownego rozmówcę.
Rodzinie, przyjaciołom wyrazy
szczerego współczucia składają
Zarząd i Pracownicy Kórnickiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego
„KOMBUS”

◊ ŁG

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Stacja pogotowia w remizie
Zakończył się remont pomieszczeń dla
zespołu ratownictwa medycznego w
budynku OSP w Kórniku.
Do lokalu o powierzchni użytkowej ok.
70 m2 przeniesiona została Kórnicka
Stacja Pogotowia Ratunkowego, która

dotychczas mieściła się w Starej Gazowni.
W wyniku remontu wydzielone zostały:
korytarz, pokój, aneks kuchenny, łazienka, szatnia, magazyn leków.
Przeniesienie pogotowia do remizy OSP
pozwoli na rozpoczęcie prac przysto-

sowujących lokale w Starej Gazowni do
potrzeb Wydziału Komunikacji, który ma
w tym roku rozpocząć funkcjonowanie w
tym miejscu.
◊ ŁG

śp. Dezyderego
Adamskiego
składa Żonie i Rodzinie zmarłego
grono przyjaciół z KTK

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
dla Pani Anetty Szarzyńskiej
i jej bliskich
składa
Zarząd Stowarzyszenia
Klaudynka

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii
niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów, jak i urzędników,
zostają wprowadzone od 31 stycznia 2022 roku - do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Stanu Cywilnego oraz
Wydziału Spraw Obywatelskich, polegające na obsłudze interesantów po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.
URZĄD STANU CYWILNEGO: 61-8170-411 wew. 684, 730
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH: w sprawie dowodów osobistych 61-8170-411 wew. 660, 730
w sprawie meldunków, nadania numeru PESEL 61-8170-411 wew. 608, 594
Powyższe nie dotyczy rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego
Zachęcamy do załatwienia spraw przez profil zaufany E-PUAP

Szczepienia
w Oazie

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje,
że począwszy od 11 lutego 2022 roku
w budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji
i Sportu OAZA w Kórniku NIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ SZCZEPIENIA W PIĄTKI.
Szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich grup odbywać się będą począwszy od
12 lutego br. w soboty w godzinach 10.00
– 15.00 (godziny szczepień mogą ulegać
zmianom, o wszystkich zmianach będziemy informować na stronie www.kornik.pl)
Szczepimy:
1) dzieci w wieku 5 – 11 lat;
• na szczepienie dziecko powinno przyjść
z opiekunem prawnym. Podczas rejestracji
niezbędny będzie numer PESEL.
• e-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat jest automatycznie
wystawiane, z chwilą ukończenia przez
dziecko 5 lat;
• jeśli dziecko nie ma automatycznie wystawionego e-skierowania przez system,
lekarz w punkcie szczepień może wystawić
e-skierowanie – pod warunkiem, że dziecko ukończyło 5 lat;
2) dorosłych i dzieci od 12 roku życia –
pierwszą i drugą dawką szczepionki, oraz
dawkami przypominającymi
• dawkę przypominającą szczepienia mogą
przyjąć wszystkie osoby powyżej 12. roku
życia z zachowaniem odstępu 5 miesięcy
od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19;
• po szczepieniu szczepionką COVID-19
Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)
podanie szczepionki COVID-19 Vaccine
Janssen lub szczepionki mRNA może być
w odstępnie co najmniej 2. miesięcy. Dawka przypominająca szczepionki COVID-19
Vaccine Janssen może być warunkowo
podana, jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym
szczepionką mRNA przeciw COVID-19
z zachowaniem odstępu co najmniej 5.
miesięcy, po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19;
• Osoby w wieku 12 - 17 lat przyjmą szczepionkę Pfizer, jako dawkę przypominającą.
Warunkiem zgłoszenia się na szczepienie
jest odczekanie co najmniej 5 miesięcy od
zakończonego procesu szczepienia – dla
osób zaszczepionych dwiema dawkami;
• Skierowanie na szczepienie dawką
przypominającą zostanie wystawione
automatycznie;
• U pełnoletnich osób szczepionych dawką
przypominającą można stosować szczepionki Pfizer lub Moderna.
◊ UMiG Kórnik
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Pomoc dla Hani

Hania, mała mieszkanka Borówca, urodziła
się w sierpniu 2016 roku z cytomegalią
wrodzoną. Mając 3,5 miesiąca trafiła do
szpitala w stanie ciężkim z powodu infekcji.
Wymagała tlenoterapii. Podczas wielokrotnych hospitalizacji stwierdzono opóźnienie
psychoruchowe, padaczkę lekooporną, niedosłuch, hipoglikemię, trombofilię, alergię
pokarmową, zez zbieżny, hipertransaminazemię i stopy końsko-szpotawe.

Z powodu braku przyrostu masy ciała Hania
przyjmuje specjalne mieszanki. Obecnie
potrzebuje okularów, aparatów słuchowych,
ortez, stałego monitoringu cukru, leków
na padaczkę, specjalistycznej diety, badań
i wreszcie rehabilitacji.
Na domiar złego zaczęła ponownie potrzebować tlenoterapii, co wiąże się z ogromnym wydatkiem – zakupem lepszego koncentratora tlenu.
Hania wymaga 100% uwagi ze względu na
ataki padaczki i nagłe spadki cukru. Ilość
schorzeń na jakie cierpi generuje masę
potrzeb, które są bardzo kosztowne, nie są
refundowane.
Jej mama stara się zapewnić odpowiednią
opiekę, ale jako samotna mama czwórki
dzieci, nie jest w stanie sama pokryć wszystkich kosztów opieki nad chorą córką.
Obecnie najbardziej pilną potrzebą jest
przeprowadzenie dokładnej diagnozy poprzez badanie genetyczne WES.
Od lutego prowadzona jest zbiórka środków
na to badania. Wesprzeć ją można pod
adresem:
https://www.siepomaga.pl/hania-hryciuk .
Poprzez portal Facebook, na grupie „Dla Haneczki” prowadzone są też aukcje, dochód
z których przeznaczony jest na potrzeby
małej borówczanki.
Można także przekazać 1% podatku wpisujac w rozliczeniu nr KRS 0000387207 i cel
szczegółowy 782 Hanna Hryciuk.
Fundacja „Serce dla Maluszka” zbiera
środki na pomoc Hani udostępniając konto
- Bank Milenium 85 1160 2202 0000 0001
9214 1142 tytułem 728 Hanna Hryciuk.
◊ red.
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Zimowe warsztaty artystyczne w KOK

Ferie zimowe, to czas intensywnych zajęć
artystycznych w Kórnickim Ośrodku Kultury. Na przekór pandemii i związanymi
z nią ograniczeniom tegoroczne warsztaty
poświęcone były sztuce zdrowego życia.
Uczestnicy rozwijali swoje talenty plastyczne, muzyczne, kulinarne z pomocą specjalistów danych dziedzin. Piotr Mastalerz
prowadził warsztaty ceramiczne, których

efektem były doniczki. Marlena Filipiak przybliżyła historię higieny, metody zdrowego
odżywiania, uczyła też zaprawiać warzywa,
sadzić zioła i warzywa. Jacek Kortylewicz
zapoznał uczestników ze sztuką gry na
instrumentach dętych blaszanych, a Ewa
Wodzyńska przeprowadziła warsztaty gry
na bębnach afrykańskich. Agnieszka Skarbecka ze Skarbnicy Talentów przeprowa-

dziła lekcje tańca zarówno klasycznego, jak
i współczesnego. Wszystkie te umiejętności
służyły rozwijaniu w uczestnikach talentów
w zgodzie z przyrodą, z naturą, ze zdrowiem.
Materialnym dowodem zdobytych umiejętności były własnoręcznie przygotowane
i ozdobione słoiki kiszonek, doniczki ziół oraz
pełne wdzięku gesty i ruchy.
◊ S.A.

Wznawiamy spotkania Klubu Podróżnika
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa nareszcie wracamy
do regularnych spotkań z podróżnikami.
Ich przedsmak poczuliśmy już 28 października zeszłego roku, w pięknie odremontowanej czytelni Biblioteki Publicznej
w Kórniku – Filii w Kórniku/Bninie. Gościliśmy wtedy autora książek i podróżnika Arkadego Pawła Fiedlera, wnuka
słynnego Arkadego Fiedlera, z prelekcją
pod tytułem „Elektrycznym autem przez
Afrykę”. Aby umożliwić bezpieczne warunki uczestnictwa, spotkanie odbyło się
w dwóch turach.
Klub wciąż działa pod egidą Biblioteki
Publicznej w Kórniku, w której czytelnicy
znaleźć mogą bardzo bogaty zbiór książek podróżniczych, a w szczególności
publikacji o tematyce górskiej. Pasja
i zaangażowanie pracowników Biblioteki
dodają Klubowi animuszu i popychają do
przodu, nawet gdy inni tracą rezon.
Wraz z przeniesieniem Filii w Kórniku/
Bninie do nowego budynku, pojawiła się
możliwość organizowania tam spotkań
w komfortowych i profesjonalnych warunkach. I tam też znalazł swoje miejsce
Klub Podróżnika z Kórnika. Zapraszamy
wszystkich miłośników na spotkania
Klubu do Filii w Kórniku/Bninie. Dla przypomnienia podajemy adres: ul. Rynek 16
(wejście od ulicy Kościelnej).

Spotkanie
z autorką
4 lutego br. w siedzibie KOK odbyło się
spotkanie z Kamillą Placko-Wozińską. Autorka felietonów pt.„Tydzień Baby” przez
25 lat bawiła czytelników Gazety Poznańskiej i Głosu Wielkopolskiego. Z okazji
jubileuszu ukazał się ich wybór w formie
książki. Prowadząca spotkanie Magdalena
Baranowska-Szczepańska - redakcyjna
koleżanka - swymi pytaniami prowokowała
kolejne anegdoty z życia autorki, jej rodziny
i przyjaciół. Niepowtarzalny humor autorki
działał terapeutycznie na publiczność, która
nie tylko dlatego, że zamaskowana, strzelała
śmiechem.
◊ S.A.

Już w nowej lokalizacji, 24 lutego br.,
o godzinie 18.00, odbędzie się pierwsze
w tym roku spotkanie podróżnicze pt.:
„Muohta znaczy śnieg”. O zimowej wyprawie do krainy Saamów opowie Katarzyna
Augustyn, autorka bloga o rodzinnym
podróżowaniu - A Kind of Adventure.
Ze względów epidemiologicznych ilość
miejsc na spotkaniu jest ograniczona.
Prosimy zapisywać się telefonicznie pod
numerem telefonu 61 8 170 021.
Wiemy, że spotkań bardzo już brakowało
wszystkim. Świadczą o tym częste zapytania o wznowienie działalności Klubu. Niezmiernie cieszy nas fakt, że podróżnicze
spotkania przypadły Państwu do gustu
i mocno wpisały się w życie kulturalne
Kórnika. Postaramy się sprostać pokładanym w nas nadziejom i oczekiwaniom,
oferując ciekawe wydarzenia z interesującymi prelegentami.
◊ KPzK

Arkady Paweł Fidler podczas prelekcji
w Klubie Podróżnika z Kórnika 28. października 2021r.
Fot. W. Zimniak
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Grzybowi towarzysze topoli
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

mykoryza arbuskularna występuje u drzew
i krzewów owocowych oraz np. klonów, jesionów, kasztanowców czy wiązów. Szeroko
rozpowszechniona jest u traw (w tym zbóż),
truskawek, ziemniaków, czosnku czy cebuli.
Mimo powszechnego występowania grzybów arbuskularnych, są one przez swoją
złożoną biologię i mikroskopijne rozmiary
relatywnie słabo poznane. Struktury mykoryz arbuskularnych tworzą się we wnętrzu
korzeni, stąd bez odpowiednich procedur

tu możemy gąskę czy włośniankę topolową,
koźlarze, zasłonaki, lakówki, tęgoskóry o kulistych owocnikach, ale także kutnerki o tzw.
Jak większość roślin na Ziemi, również
owocnikach rozesłanych, przypominających
topole wchodzą w związki symbiotyczne
nalot na powierzchni opadłych gałęzi, i wiele
z grzybami, współtworząc z nimi obecne
innych, często bardzo niepozornych.
na korzeniach i w ich wnętrzu struktury
Oba typy mykoryz tworzonych z topolami
zwane mykoryzami (z gr. mykes – grzyb,
przez grzyby arbuskularne i ektomykorhiza – korzeń). Związek roślin z grzybami
ryzowe, obok różnic morfologicznych
ma istotny wpływ na wzrost, rozwój i ich
i anatomicznych, wykazują także różną
zdrowotność. Poprzez rozbudowaną sieć
wrażliwość na czynniki środowiskowe. Grzygrzybni w glebie, która znacząco
by arbuskularne w porównaniu
zwiększa powierzchnię chłonną
do grzybów ektomykoryzowych
korzeni oraz dzięki zdolnościom
lepiej znoszą skrajne warunki
grzybów do rozkładu materii orglebowe. Stąd ich dominacja jako
ganicznej, rośliny mogą pozyskać
symbiontów topoli na glebach wilobok wody także szereg bezpogotnych, słabo napowietrzonych,
średnio dla nich niedostępnych
czy okresowo zalewanych. Grzyby
związków odżywczych. Symbionty
arbuskularne lepiej też znoszą
grzybowe pełnią również szereg
suszę i wysokie temperatury oraz
funkcji ochronnych. Ograniczają
w większym stopniu są w stanie
rozwój szkodliwych dla roślin paprzetrwać pożary lasów. Z drutogenów glebowych oraz zmniejgiej strony niskie temperatury
szają stopień wchłaniania przez
są czynnikiem ograniczającym
korzenie obecnych w glebie zaich występowanie w odróżnieniu
nieczyszczeń. Rośliny natomiast
od grzybów ektomykoryzowych,
dostarczają grzybom niezbędne
które dominują w północnych
dla ich rozwoju cukry, których
strefach globu. Nadmiar fosforu
grzyby same nie produkują.
negatywnie wpływa na koloniHistoria związków grzybów z rozację korzeni przez grzyby arbuślinami jest bardzo długa i sięga
skularne, natomiast w przypadku
mroków powstawania życia na
grzybów ektomykoryzowych
Ziemi. Pierwsze zależności twoczynnikiem ograniczającym jest
rzyły się jeszcze w środowisku
podwyższona zawartość azotu
wodnym. Grzyby towarzysząc
w glebie. Czynnikami warunkuroślinom wspierały także kolonijącymi zasiedlanie korzeni topoli
zację ówczesnych lądów. Później,
przez obie grupy grzybów jest
jeszcze kilkukrotnie dochodziło
też np. genotyp czy wiek drzew.
do zawiązywania się relacji symSiewki, w większości przypadków,
biotycznych pomiędzy grzybami
w pierwszym rzędzie wchodzą
i roślinami lądowymi. Zaowocow związki mykoryzowe w grzywało to powstaniem kilku specybami arbuskularnymi, które
ficznych typów symbiozy myko- Owocniki grzybów kapeluszowych pod topolą (a) oraz mykoryzy grzybów wkrótce częściowo zastępowane
ryzowej, współtworzonych przez arbuskularnych (c-d) i ektomykoryzowych (e-i) na korzeniach topoli. Fot. są przez grzyby ektomykoryzowe,
(b) prezentuje wybarwione struktury grzybów arbuskularnych (AM) i ek- kolonizujące korzenie zwłaszcza
różne grupy grzybów i roślin.
tomykoryzowych (ECM) na tym samym systemie korzeniowym. Fot. (e)
W przypadku większości gatunw górnej warstwie gleby, podprezentuje ektomykoryzy współtworzone przez jeden z gatunków kutnerki
ków drzew, na ich korzeniach (brak polskiej nazwy), (f) lakówki drobnej, (g) strzępiaka ziemistoblaszkowe- czas gdy grzyby arbuskularne
najczęściej wykształca się jeden go, (h) włośnianki topolowej oraz (i) gąski topolowej. Fot. Leszek Karliński częściowo „wycofują się” w jej
typ mykoryz. Topole są przygłębsze warstwy. Niemniej oba
kładem niezbyt licznej i bardzo ciekawej barwienia i mikroskopu są dla nas niewi- typy mykoryz znacząco wspierają rozwój
grupy gatunków drzew, do której należą doczne. Nieco inaczej jest w przypadku ekto- topól, należących w warunkach naturalnych
również wierzby, olsze, dąb czerwony, nie- mykoryz, charakteryzujących się obecnością do drzew pionierskich, mających zdolność
które orzeszniki, a także bardziej egzotyczne mufki grzybniowej na wierzchołkach korzeni zasiedlania nowych, nieskolonizowanych
akacje, eukaliptusy, rzewnie, czy damarzyki, drobnych, których obecność często można jeszcze stanowisk. Wiele gatunków tych
które wykazują zdolność do nawiązywania stwierdzić już nawet gołym okiem. Ektomy- ciekawych drzew i towarzyszących im grzyrelacji symbiotycznych z dwiema różnymi koryzy najpowszechniej występują w strefie bów mijamy codziennie w drodze do pracy,
grupami grzybów arbuskularnych i ektomy- umiarkowanej i borealnej (północna część szkoły czy podczas spaceru. Rozwijaną od
koryzowych, których mykoryzy mogą wystę- globu poniżej strefy arktycznej) i są charak- lat, bogatą kolekcję topoli oraz ich mieszańpować obok siebie na tym samym systemie terystyczne dla drzew iglastych (np. sosny, ców, w tym także wyhodowanych przez
korzeniowym. Mykoryza arbuskularna jest świerka, jodły, daglezji), ale także liściastych, pracowników Instytutu Dendrologii Polskiej
najstarszym i najpowszechniejszym na np. buka, lipy, grabu, brzozy czy dębów. Akademii Nauk, można spotkać w naszym
Ziemi typem symbiozy roślin i grzybów na- Szereg gatunków grzybów współtworzących Arboretum i na przyległych powierzchniach
leżących do gromady Glomeromycota. Typ ektomykoryzy należy do grzybów kapelu- doświadczalnych.
ten jest charakterystyczny dla drzew strefy szowych, stąd są one także znacznie lepiej
◊ Leszek Karliński
tropikalnej. W klimacie umiarkowanym znane miłośnikom grzybobrania. Spotkać
Instytut Dendrologii PAN

Zabytki techniki

Stare fabryki, młyny, kuźnie, wieże
ciśnień. Czas ich świetności już minął,
ale pozostają świadkami dawnej myśli
technicznej i dziejów miejscowości. Nie
wszystkie są dostępne do zwiedzania,
ale nieustannie fascynują i zachęcają,
by poznawać ich tajemnice.
Zanim na dobre rozwinęła się mechanizacja większość prac wykonywano przy pomocy prostych narzędzi. Pamiątką tamtych
czasów są elementy warsztatów różnych
rzemieślników: szewca, zduna, rymarza czy
stolarza, które zgromadzono w Kórnickim
Wehikule Czasu. Zabytkowe warsztaty
stolarskie prezentowane są w Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej oraz Swarzędzkim
Centrum Historii i Sztuki. Swarzędz jako
miasto stolarzy może się też pochwalić
budynkiem dawnego Rzemieślniczego
Pawilonu Meblowego, który powstał jako
pawilon ekspozycyjny na targi meblowe
i do dziś pełni podobną funkcję. Z czasem
pojawiły się tak skomplikowane urządzenia
jak wagi i przyrządy metrologiczne, prezentowane w Muzeum Wag i Miar w Sadach.
Na wsi
Spośród gości Pałacu w Rogalinie mało
kto zdaje sobie sprawę z istnienia gospodarczego zaplecza rezydencji Raczyńskich.
Mowa o historycznych zabudowaniach Majątku Rogalin. Zabytkowy folwark oferuje
grupom zorganizowanym zwiedzanie oraz
organizację imprez w okazałym spichlerzu.
W Wierzonce znajduje się historyczny folwark założony przez rodzinę von Treskov
z zachowanymi zabudowaniami gospodarczymi (stajnie, obory, gorzelnia) oraz
dworem i oficyną. Kolejny folwark, w Objezierzu, warto odwiedzić przede wszystkim
ze względu na murowany spichlerz. Jego
pięknie zdobione ściany szczytowe przypominają fasadę romańskiego kościoła.
Zabytki techniki wiejskiej przetrwały też
w Owińskach (dawny browar) oraz w Golęczewie – niemieckiej wsi wzorcowej.
Wędrując szlakiem tamtejszego questu
można zobaczyć dawną piekarnię, budynek obok szkoły – dawny warsztat tkacki,
zbudowany na kształt domów łużyckich,
oraz sztuczne wzniesienie – pamiątkę po
wiatraku. W Kórniku przetrwała stuletnia
Kuźnia na Piaskach, gdzie niekiedy odbywają się pokazy pracy kowala.
Wieże ciśnień
Choć nie pełnią już swej pierwotnej roli,
wieże ciśnień pozostały charakterystycznym elementem krajobrazu wielu miast.
Takimi dominantami architektonicznymi są
choćby wieża w Buku czy zaprojektowana
przez Xavera Geislera wieża w Swarzędzu.
Na liście jego projektów znalazły się też
wieża w Śremie i jej bliźniaczy odpowiednik
w Kościanie, architekturą nawiązujące do
londyńskiego Tower Bridge. Ciekawą formą
bez ścian bocznych wyróżnia się wieża
w obrębie folwarku w Objezierzu. W Bie-

Młyn w Murowanej Goślinie (fot. Archiwum Urzędu Gminy Murowana Goślina)

Zespół budynków dawnej fabryki drożdży
- Luboński Szlak Architektury Przemysłowej (fot. Archiwum Miasta Luboń)
Eksponaty Izby Pamięci Ziemi Goślińskiej
(fot. Archiwum UMiG Murowana Goślina)

Warsztat meblowy - Swarzędzkie Centrum
Historii i Sztuki (fot. Jakub Pindych)

drusku wieża ciśnień przeszła niedawno
gruntowną modernizację, podczas której
odnowiono oryginalny mechanizm czterostronnego zegara. Udana rewitalizacja
zaowocowała zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany.
Niezły młyn
Drewniany działający młyn wodny to dziś
prawdziwa rzadkość. Takim unikatem jest
Łysy Młyn koło Biedruska, który obecnie
funkcjonuje jako Ośrodek Edukacji Leśnej.
Po dawnym młynie w Wierzenicy (niegdyś
również fabryce… musztardy!) pozostały
ruiny, natomiast jego wyposażenie trafiło
do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
w Dziekanowicach. W Obornikach warto
zobaczyć Młyn Dahlmanna przypominający warowną twierdzę. Wnętrza, w których
znalazła się restauracja Kuchnia & Strych,
docelowo mają pomieścić hotel i salę
koncertową. W Murowanej Goślinie młyn
na Trojance jest popularnym miejscem
spacerów. Zdecydowanie trudniej dotrzeć
do tajemniczych ruin Ruks-Młyna w lesie
w rejonie ujścia Samicy Kierskiej do Warty.
Zanim ziarno trafi do młyna trzeba je wcześniej przechować – i do tego służyły olbrzymie elewatory zbożowe w Czerwonaku,
obok których zachowały się pozostałości
nadwarciańskiego portu.
Fabryki sprzed lat
Do najbardziej spektakularnych zabytków
techniki należą fabryki. Z biegiem lat najczęściej zmieniały swoją pierwotną funkcję,
jak dawna Fabryka Wyrobów Słodowych
i Cukierniczych „Malto” w Śremie przejęta później przez Spółdzielnię Inwalidów
Warta. W Mosinie zakład Stefana Kałamajskiego, czyli farbiarnia Barwa zyskał
niedawno drugie życie jako dyskont. Przy
rynku stoi dawny hotel i restauracja, gdzie
funkcjonują dziś punkty usługowe Galerii
Szwalnia, której nazwa pochodzi od wielo-

Alpaki z Jaśkowej Doliny w Mielnie
(fot. Archiwum Jaśkowej Doliny)

letniej działalności zakładu krawieckiego.
Na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej uwagę przykuwa hala zaprojektowana przez znamienitego Hansa Poelziga.
Monumentalny obiekt zachował zarówno
swój pierwotny charakter, jak i funkcję
przemysłową. Wśród pozostałych obiektów
szlaku wyróżniają się imponujące budynki
dawnej fabryki drożdży, przypominające
średniowieczny zamek i katedrę. Nie mniej
interesujące wydają się osiedla przyfabryczne, których architektura przywodzi na
myśl krajobrazy Łodzi czy Śląska. Prawdziwą perełką jest Park Siewcy i rozplanowane
wokół niego osiedle domów przeznaczonych dla kadry zarządzającej miejscowej
fabryki chemicznej. Luboński szlak można
zwiedzać samodzielnie, korzystając z tablic
edukacyjnych oraz aplikacji, ale najlepiej
wybrać się na jedną z cyklicznych wycieczek
z przewodnikiem, które są rzadką okazją,
by zajrzeć do środka zabytkowych fabryk.
◊ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu
wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów,
by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy
i poznawania mniej lub bardziej znanych
turystycznych perełek okolic Poznania.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT,
w Naszym Głosie Poznańskim oraz
w Prasowej Powiatowej 17.
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Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Rekrutacja do przedszkoli
W dniach od 21.03.2022 r. – 01.04.2022 r.
prowadzona będzie rekrutacja dzieci do
przedszkoli publicznych oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2022/2023,
jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk deklaracji należy pobrać w placówce,
do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których
„Deklaracje o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego” w formie papierowej
z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w termi-

nie od 28.02.2022 r. godz. 8:00 do dnia
14.03.2022 godz. 15.00.
W przypadku niekontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko
w danej placówce, rodzice (opiekunowie
prawni) w tym samym terminie składają
pisemną rezygnację z kontynuowania
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
W dniach od 21.03.2022 r. – 08.04.2022 r.
prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas
I szkół podstawowych.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych znajdują się w Uchwale
Rady Miasta i Gminy Kórnik, oraz Zmianie
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji
dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują
się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2022/2023
do przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu
systemu elektronicznego z wykorzystaniem
jednolitych kryteriów naboru.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji
nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas
I szkół podstawowych znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!
◊ UMiG Kórnik

Zespół Szkół w Kórniku zaprasza

Zorganizuj się wraz z Organized Mind!

Projekt “Organized Mind”, realizowany w
ramach olimpiady projektów społecznych
“Zwolnieni z Teori”, prowadzą trzy
uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu.
Pola, Paulina i Natalia dostrzegły
problemy swoich rówieśników
związane z efektywną nauką i motywacją do samodzielnej pracy.
Dziewczęta postanowiły wziąć sobie
za cel pomóc swoim rówieśnikom
w tym obszarze, poprzez pokazywanie sposobów na udoskonalenie
umiejętności skutecznej nauki.
Przekażą swoim odbiorcom, w jaki
sposób organizować sobie czas
oraz przedstawią metody tworzenia
efektywnych notatek.
Projekt zostanie zrealizowany za pomocą

mediów społecznościowych, takich jak
Instagram, TikTok i Facebook. Tam wła-

a osoby zainteresowane uzyskają dostęp
do materiałów “w chmurze”: notatek, filmików oraz materiałów edukacyjnych
stworzonych przez organizatorki
projektu.
Wzbogaceniem działalności edukacyjnej będzie przeprowadzenie
interaktywnych warsztatów, podczas których uczestnicy pogłębiają
wiedzę i umiejętności.

śnie umieszczane będą atrakcyjne treści o
charakterze motywacyjno-edukacyjnym,

Zadbaj o swoją przyszłość już dzisiaj
i bądź na bieżąco z projektem “Organized Mind”
Zapraszamy:
Facebook: @organized.mind2021
Instagram: _organized_mind_
TikTok: organized_mind

Nowości
w „Zdrowiu“

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
					
W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół w Kórniku
będą przyjmowani do klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
w Kórniku (4-letni cykl kształcenia)
Klasa I A - humanistyczna
• przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski,
• drugi język obcy podstawowy – język hiszpański
Szkoła od wielu lat współpracuje z Biblioteką Kórnicką Polskiej
Akademii Nauk oraz Uniwersytetem im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc również w zajęciach pozalekcyjnych.
Dla klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego.
Klasa I B ekonomiczno – przyrodnicza
Grupa pierwsza (ekonomiczna)
• przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
• drugi język obcy podstawowy – język niemiecki
Grupa druga (przyrodnicza)
• przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
• drugi język obcy podstawowy – język niemiecki
W ramach umowy partnerskiej systematycznie współpracujemy
z Wydziałem Ekonomiczno–Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania
uczestnicząc również w zajęciach pozalekcyjnych. Klasa przyrodnicza objęta jest przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
w Kórniku Patronatem Naukowym. Dla klas maturalnych w okresie
od października do kwietnia organizowane są fakultety- zajęcia
przygotowujące do egzaminu maturalnego.

Technikum w Kórniku (5-letni cykl kształcenia)
Klasa I – technik logistyk
• Języki obce: język angielski, język niemiecki
• przedmioty rozszerzone: geografia
Technikum w Kórniku współpracuje z pracodawcami na potrzeby
praktyk zawodowych, wycieczek edukacyjnych, przedsięwzięć
i projektów interdyscyplinarnych.
W realizacji naszych celów partnerami są między innymi firmy
logistyczno- spedycyjne : Raben Logistics Polska, Promag S.A. ,OBI,
Polzug Intermodal Polska, NIVEA Polska Sp z o.o. Grupa Beiersdorf,
Amazon Centrum Logistyczne, Poczta Polska Poznań - Komorniki.
W ramach wieloletniej współpracy z Politechniką Poznańską realizujemy projekt edukacyjny “ Czas Zawodowców BIS”.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc
również w zajęciach pozalekcyjnych.
Dla klas maturalnych w okresie od października do kwietnia organizowane są fakultety - zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego.
Kontakt: sekretariat@kornik.edu.pl tel. 61 8170- 256

Zapraszamy do korzystania z usług naszej
Przychodni w ramach NFZ w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej dzieci
i dorosłych, poradni ginekologiczno-położniczej, szkoły rodzenia a także laboratorium medycznego i medycyny pracy.
Jak zawsze jesteśmy dla Was od poniedziałku do piątku o 8:00 do 18:00.
Zapraszamy również do skorzystania
z narodowego programu profilaktyki
40 PLUS. Więcej informacji na naszej
stronie internetowej i pod nr infolinii 22
735 39 53.
W naszym gabinecie szczepień realizujemy sczepienia ochronne wg kalendarza
sczepień i zalecane, a także bezpłatne
szczepienia przeciw grypie dla pacjentów
powyżej 18 roku życia.
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Styczeń w przedszkolu Kolorowy Świat

21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci,
a 22 stycznia Dzień Dziadka. Specjalnie
na tą okazję przedszkolaki z przedszkola
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie przygotowały występ artystyczny. Przygotowania zaczęliśmy od realizacji tematu
„Zima z Babcią i Dziadkiem”, to wspaniała
okazja do wzmocnienia rodzinnych więzi.
Poprzez różnorodne zajęcia i aktywności
dzieci uczyły się szacunku do starszych
osób. Każdy przedszkolak przygotował
dla Dziadków prezent i laurkę. Ważnym
dniem było nagranie występu artystycznego specjalnie dla Babć i Dziadków.
Dzieci z uśmiechem i radością zaprezentowały wierszyki i piosenki. Nagranie
przekazaliśmy rodzicom, którzy mogli
przesłać je Dziadkom, tak by każdy miał
możliwość zobaczyć swoją wnuczkę
i swojego wnuka na scenie. To była wspaniała niespodzianka i chwile wzruszenia.
Nasze przedszkole aktywnie pomaga
innym, dlatego czynnie włączyliśmy się
w 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy. Każdy kto chciał mógł wrzucić
pieniążki do puszki, która znajdowała się
w przedszkolu. Podczas naszego finału
w salach rozbrzmiewała charakterystyczna muzyka, dzieci wykonały serduszka
różnymi technikami plastycznymi.

Bal karnawałowy u Lisków

Razem zrobiliśmy wiele dobrego na rzecz
polskiej okulistyki. Styczeń to kolejny
miesiąc pełen atrakcji, wrażeń i dobra.
◊ Dorota Strojna

Łucznicze połowinki

W naszym przedszkolu prężnie działają
różnego rodzaju kółka mające na celu
wszechstronny rozwój umiejętności, zdolności oraz zainteresowań naszych dzieci.
Mianowicie są to: kółko matematyczne,
kółko eksperymentalne, kółko teatralne
oraz kółko plastyczne.
Kółko matematyczne działa z podziałem
na grupy dzieci młodszych i starszych.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju
umysłowego i intelektualnego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie i rozwijanie uzdolnień
oraz podnoszenie poziomu edukacji matematycznej. Przede wszystkim wspieramy
ciekawość, aktywność i samodzielność
w toku podejmowania działań z zakresu

edukacji matematycznej. Przedszkolaki
uczą się na kółku kodowania, a nawet
konstruowania własnych gier. Przeliczają
w dostępnym dla siebie zakresie, utrwalają kierunki, układają wskazane rytmy.
Bardzo dużą popularnością cieszy się
kółko eksperymentalne, na którym dzieci
same doświadczają i eksperymentują.
Głównym celem działalności kółka jest
podniesienie jakości pracy przedszkola
poprzez stosowanie zabaw twórczych
z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.
Dziecko na zajęciach samodzielnie doświadcza, obserwuje, eksperymentuje.
Analizuje i wyciąga wnioski na podstawie
przeprowadzonych badań.

Przedszkolak uczy się współdziałania z innymi podczas wspólnej zabawy, rozwija
zainteresowania przyrodniczo- techniczne, poprawnie nazywa badane zjawiska,
przedmioty. Między innymi udało nam się
już stworzyć dyniowe wulkany, buteleczki
z kolorowym piaskiem, sztuczny śnieg.
Mieszaliśmy także różnego rodzaju ciecze.
Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje
naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć. Jedną
z nich są spontanicznie organizowane
zabawy w role.
Aktywność twórcza dziecka wyrażona
w formie ruchowej, słownej, plastycznej
jest budującą wartością dzieciństwa.

Jedną z tradycji przedszkolnych, na którą
co roku czekają z niecierpliwością dzieci
jest bal karnawałowy. Już od połowy
stycznia w grupie toczyły się rozmowy na
temat tego, kto za kogo będzie przebrany.
Wśród wymienianych postaci dominowali
superbohaterowie i bajkowe księżniczki.
Po ogłoszeniu terminu tego jakże ważnego
wydarzenia rozpoczęły się przygotowania.
Przesłuchaliśmy mnóstwo piosenek z repertuaru dziecięcego, by wybrać te ulubione, omówiliśmy wygląd sali przedszkolnej,
tj. sali balowej, a także stworzyliśmy listę
specjalnych życzeń, na której znalazły się
m.in. kolorowe światełka na suficie. Wymagań było sporo, ale wspólnymi siłami
udało się je spełnić.
W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany
dzień. 1 lutego odbył się bal, na który przybyli wszyscy mieszkańcy Królestwa Lisków.
Wśród gości pojawili się Spider-Man, Iron
Man, Hulk, Batman, Wonder Woman,
Strażak, Diabełek, Aniołek, Pająk, Lisek,
Motylek, Jednorożec, Wróżka, Roszpunka,

Zadaniem kółka teatralnego działającego
w naszej placówce, jest zatem stworzenie sytuacji, które wzbudzą w dzieciach
zainteresowanie teatrem, pobudzanie
zmysłów dzieci, rozbudzenie kreatywności, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego a przede wszystkim pokonanie
nieśmiałości, nabranie odwagi scenicznej.
Kółko skupia dzieci z grup 0.
Do tej pory udało nam się wystąpić
z krótkim przedstawieniem teatralnym
pt: ,,Święty Mikołaj”. Kółko plastyczne
tworzą dzieci zarówno z grup młodszych,
jak i starszych. Poznajemy na nim różnego
rodzaju techniki plastyczne i wykonujemy
prace tematyczne zgodnie z porami roku
i towarzyszącymi im świętami.
Celami kółka plastycznego jest kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej. Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do
eksperymentowania różnym materiałem.
Uczymy dzieci wyrażania swojej wiedzy,
przeżyć, doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu. Chętnie posługujemy się techniką wydzierania, stemplowania. Na zajęciach powstają prawdziwe
dzieła, które potem zdobią naszą galerię.
Dzięki tym wszystkim dodatkowym zajęciom rozbudzamy, pogłębiamy zainteresowania i predyspozycje indywidualne
dzieci. Rozwijamy ich osobowość poprzez
integrowanie różnych form pracy.
Wspomagamy dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych, a co najważniejsze przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów,
radzenia sobie z trudnościami.
◊ Grażyna Domagalska

Elza i Syrenka. Wymieniłam wszystkie przebrania dzieci w podziękowaniu rodzicom
za ich przygotowanie. Na balu pojawił się
także czarny charakter, a był nim złodziejaszek, który skradł kilka tanecznych hitów
i pomysłów na zabawy karnawałowe.
Czasem skradł jakiś drobiazg, jak np. róg

Obudź w sobie
Anioła
Na początku lutego w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, na mocy współpracy z Fundacją ,,Gdy
Liczy się Czas”, odbył się ,,Dzień PiżamyObudź w sobie Anioła”. W związku z tym
uczniowie zerówki oraz przedszkola mieli
możliwość w symboliczny sposób wyrazić
solidarność z pacjentami szpitali. Spotkanie rozpoczęło się od zajęć edukacyjnych,
podczas których nie zabrakło rozmów na
temat chorób i sposobów radzenia sobie
z nimi. Dzieci odnosiły się do własnych doświadczeń, opowiadając o uczuciach, jakie
towarzyszą im podczas przeziębień. Do
jednych z nich należał odpoczynek w łóżku
w związku z czym ,,Odważne Jeżyki” zakła-

jednorożcowi, ale za namową dzieci, które
odróżniają dobre uczynki od złych, szybko
zwracał skradzione rzeczy ich właścicielom.
Dzieci przekonały złodziejaszka, że jego
zachowanie jest niewłaściwe, a ten obiecał
zmienić swoje postępowanie.
◊ MK
dając piżamki, na krótką chwilę zsolidaryzowały się z osobami chorymi. Istotnym
aspektem było przeprowadzenie w tym
dniu profilaktycznej, pogadanki mającej na
celu promowanie zdrowia i prawidłowych
nawyków u naszych przedszkolaków. Do
poruszenia tematyki dbania o higienę,
zdrowe odżywianie oraz ruch zaprosiliśmy
szkolną higienistkę, panią Kingę Michalak.
Wydarzenie miało również charakter
charytatywny, zachęcając rodziców do
wsparcia zbiórki na zakup pomp dla dzieci
na oddziałach onkologii w Warszawie i
Lublinie oraz rehabilitację małych pacjentów. Najmłodsi uczniowie analogicznie do
nazw grup, przygotowali drobne upominki
w postaci figurek, które zostaną rozdane
pacjentom w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Na pewno będą one
wsparciem w trudnym czasie , jakim jest
pobyt w szpitalu. Dbajmy o zdrowie swoje
oraz ludzi wokół!
◊ Aleksandra Świątek

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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Kapral Michał Pochylski

W opracowaniu Mariana Przybylskiego
pt. „Mogilnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-1919”
wydanym w 2018 r. w Mogilnie na stronach 141-142, znajduje się krótka notka
o Michale Pochylskim.

Pochylski Michał urodził się 15 września
1893 r w Mogilnie w rodzinie Michała
(1860-1938) i Agnieszki z domu Pichłacz
(1865-1937).
W szeregi powstańcze wstąpił 31 grudnia
1918 r. Nazajutrz, 1 stycznia 1919 r. brał
czynny udział w rozbrajaniu miejscowego Grenzschutzu. Następnie uczestniczył
w zajęciu Kołodziejewa i Janikowa oraz
w walkach o Inowrocław. Po oswobodzeniu miasta wstąpił jako ochotnik do
Pułku Grenadierów Kujawskich, przekształconego w 5. Pułk Strzelców Wielkopolskich w Inowrocławiu (późniejszy
59. Pułk Piechoty), gdzie przebywał aż
do zwolnienia, do 21 stycznia 1921 r.
Brał udział w przejmowaniu Pomorza
z rąk niemieckich oraz w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po skończonych działaniach wrócił do
rodzinnego Mogilna i ożenił się z Pelagią
z domu Harędzka (1901-1940). Małżeństwo doczekało się pięciorga dzieci: Jadwiga (1922), Helena (1924), Zofia (1926),
Jerzy (1928) i najmłodszego Tomasza
(1930). Był członkiem Towarzystwa
Powstańców i Wojaków im. Jana Kausa
w Mogilnie. Zatrudniony był na poczcie,
wykonywał zawód listonosza.
We wrześniu 1939 r. wstąpił ochotniczo
w szeregi Wojska Polskiego i walczył
w kampanii wrześniowej. Jego rodzina –
żona i pięcioro dzieci w wieku od 9 do 17
lat próbowała się ewakuować z Mogilna
zaprzęgiem konnym. Jednak jeszcze we
wrześniu 1939 r. z uwagi na działania wojenne, zostali zawróceni z okolic Kutna.
Michał pod koniec września wrócił szczę-

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„KOMBUS” Sp. z o. o.
62-035 Kórnik , Czołowo, Kórnicka 1
zatrudni pracownika na stanowisku
ksigowa
Wymagania:
• wykształcenie średnie o profilu rachunkowość i finanse,
• minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku księgowego,
•znajomość programu fianansowo-księgowego INSERT (mile widziana),
• praktyczna znajomość pakietu MS Office,
• dokładność, zdolności analityczne, bardzo
dobra organizacja pracy i wielozadaniowość,
Zakres obowiązków:
• prowadzenie księgowości syntetycznej
i analitycznej,
• uzgadnianie sald kont księgowych,
• sporządzanie wymaganej sprawozdawczości fiansowej, w tym do Głównego Urzędu
Statystycznego,
• przygotowywanie raportów i zestawień,
• kasowa obsługa spółki.
Oferujemy:
• atrakcyjne warunki wynagradzania,
• umowa o pracę
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
• szkolenia
Oferty zawierające CV prosimy kierować na
adres mailowy
magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl,
lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik,
Czołowo, Kórnicka 1. Dodatkowo informacji
telefonicznej udziela Dział Kadr pod numerem telefonu 882 597 642.

śliwie z frontu do Mogilna, które zastał
już pod okupacją niemiecką. Do końca
października ukrywał się u ciotki, z uwagi
na fakt, że był na liście poszukiwanych
przez Niemców za udział w powstaniu
wielkopolskim. W dniu 7 grudnia 1940
r. zmarła jego żona Pelagia. Został sam
z piątką dzieci, ale szczęśliwie doczekał
zakończenia wojny. Po wojnie ponownie
się ożenił z Marianną z domu Harędzka
(1902-1983) – młodszą siostrą zmarłej
żony, ale nie mieli już więcej dzieci.
Uchwałą Rady Państwa nr 12.28-0.974
z dnia 28 grudnia 1957 r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-1919 za czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim.
Zmarł w Mogilnie 6 stycznia 1961 r.
Pochowany na mogileńskim cmentarzu.
Grób rodzinny kaprala Michała Pochylskiego w dniu święta narodowego
27.12.2021 r. został oznakowany tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Informacji o swoim dziadku Michale
Pochylskim – Powstańcu Wielkopolskim
udzielił jego wnuk – brat Marek Pochylski
– członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, który z okazji Turnieju Powstańczego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, który się odbył 6 stycznia 2022 r., ufundował tarczę strzelecką
upamiętniającą udział swoich dziadków:
Wincentego Wolffa i Michała Pochylskiego w Powstaniu Wielkopolskim.
					
◊ Kazimierz Krawiarz

Źródła:
• Wojskowe Biuro Historyczne (daw.
CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.). Lista odznaczonych
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym,
• Archiwum Państwowe w Poznaniu,
Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 31: Spis zweryfikowanych 101 – 4621,
• Mogilno w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919, pod red. Danuty Konieczki-Śliwińskiej, Poznań 2008,
• Przybylski Marian, Mogilnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-1919. 100. lecie Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919, Mogilno
2018,

MUKSiary
w Oazie

W dnia 23-29 stycznia wychowanki MUKS
Poznań (w tym uczennice SP1 Kórnik)
szlifowały formę przed rozgrywkami ligowymi w ramach ferii zimowych w KCSiR
Oaza Kórnik.
◊ B.B.

Zawody samorządowców w Witkowie

Dnia 5 lutego 2022 r. odbyły się Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie
Stołowym o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Przeprowadzonym
rozgrywkom tenisowym towarzyszyły IX
Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka
Pneumatycznego dla Samorządowców
o puchar Hetmana Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego. Wydarzenie przeprowadzono na sali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.
W imprezie sportowej udział wzięło 110
uczestników z terenu 20 gmin i 10 powia-

tów województwa wielkopolskiego.
Skład Reprezentacji Samorządowców
z Kórnika stanowili radni: Iwona Kosmalska, Stanisław Duszczak, Roman Genstwa,
Jerzy Walczyk, Adam Zydroń wraz z przewodniczącym Rady - Adamem Lewandowskim oraz Komendantem Straży Miejskiej
– Tomaszem Haremzą.
W klasyfikacji drużynowej samorządowcy z Kórnika zajęli III miejsce w tenisie
stołowym. Ponadto w konkurencjach
indywidualnych w Zawodach Strzeleckich
wśród Pań I miejsce zajęła radna Iwona
Kosmalska, a wśród Panów – III miejsce

Ferie w UKS Radzevia

Zawodnicy i zawodniczki UKS Radzevia
Radzewo podczas ferii zimowych 2022 nie
mogli narzekać na nudę. Dla tych, którzy
nie wyjechali nigdzie prywatnie przygotowano bogatą ofertę sportową. W dniach
15-21 stycznia w Nowym Mieście nad Wartą
odbył się obóz unihokejowy, w którym
wzięła udział siódemka dziewcząt z drużyny
młodziczek. Mogły one doskonalić swoje
umiejętności podczas trzech treningów
dziennie. Oprócz nich w obozie uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki UKS Salezjanie Poznań, UKS Jastrzębie Żytowiecko
i UKS Kołaczkowo. W drugim tygodniu ferii
w Szkole Podstawowej w Radzewie zorganizowano półkolonie, z których skorzystało
13 osób. W programie oprócz zajęć z unihokeja były jeszcze badminton, laser tag czy
wyjazd na basen. Świetne wieści napłynęły
do nas w połowie stycznia. Powołania do
kadry narodowej U19 na turniej międzynarodowy otrzymały 4 nasze zawodniczki.
Niestety nie nacieszyły się tym zbyt długo.
Po kilku dniach okazało się, że zawody
zostały odwołane. Po raz kolejny sprawcą
zamieszania został covid. Za jego sprawką
przełożone zostały także mecze IV kolejki
Polskiej Ligi Unihokeja juniorek starszych
pomiędzy drużynami z Radzewa i Gdańska.
◊ KN

uzyskał radny Jerzy Walczyk. W klasyfikacji
drużynowej w strzelaniu z karabinka pneumatycznego reprezentacja Miasta i Gminy
Kórnik uplasowała się na V miejscu.
Zawody miały ponadto charakter spotkania integracyjnego różnego szczebla,
będącego okazją do wymiany poglądów
i doświadczeń samorządowych w obszarze m.in. oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Uczestnikom i zwycięzcom zawodów
serdecznie gratulujemy!
◊ Adam Lewandowski
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnimy na umowę o pracę
odprawiacza pociągów w Gądkach.
CV na @: office.gadki@metrans.eu

INNE
Darmowe konsultacje i poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne: dla rodziców borykających się
z problemami wychowawczymi, dla
młodzieży (trudności w relacjach,
utrata celu i sensu życia), terapia
indywidualna, interwencja kryzysowa, doradztwo zawodowe. W każdy
pierwszy i ostatni piątek miesiąca
od godziny 16 do 18. Kontakt: 797 876
566, Małgorzata Kryś-Kurasz, Kurator
sądowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
Wycinka drzew. Rozbiórka budynków dużych i małych, altan
ogrodowych, szop, szklarni i innych.
Sprzątanie i wywóz. Tel. 504 440 916
Kurki odchowane rasy Novogen,
białe i brązowe, 20 tyg., sprzedam.
Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
Oddam biurko za darmo. Tel. 609
153 947
Biuro matrymonialno-towarzyskie
zaprasza Panie i Panów w różnym
wieku. Tel. 505 006 319
Malowanie, szpachlowanie, panele, montaż drzwi i okien. Tel. 504
758 401
Jeżeli Ty lub bliska osoba boryka
się z uzależnieniem lub współuzależnieniem Sephia Med zaprasza
w każdy poniedziałek na bezpłatne
konsultacje z terapeutą uzależnień,
psychologiem. Kórnik, ul. Armii Krajowej 60. Tel. 788 878 680
Sprzedam lodówkę Rakall 170 l.
zabudowaną w szafce IKEA - 300 zł,
zamrażarkę Candy podblatową 70 l.
- 200 zł. Tel. 502 535 523
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, zmywarki.
Tel. 537 394 398

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku ul. Średzka 17, wynajmie
lokal użytkowy o pow. 86 m2 przy
ul. Plac Powstańców Wlkp.1 w Kórniku. Lokal użytkowy o pow. 70 m2
(sklep) w Żernikach. Tel. 663 977 343
Sprzedam pralkę automatyczną - mało używaną, 300 zł.
Tel. 501 076 725
Tanio sprzedam ergometr programowany ORBI TREK BE-6650-H.
Tel. 607 399 786
Oddam kanapotapczan w dobrym
stanie. Tel. 505 389 957
Oceny z chemii solą w oku? Korepetycje na wszystkich poziomach
nauczania chemii, poprawki semestru, przygotowanie do matury.
Tel. 790 285 872
Kupię radio na kasety. Tel. 783
830 315
Sprzedam usługę asenizacyjną
z samochodem lub bez samochodu,
na terenie miasta i gminy Kórnik.
Tel. 693 525 215
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin.
Bardzo dobre odmiany
Firma remontowo budowlana
wykonuje łazienki kompleksowo,
w tym elektryka, hydraulika, szpachlowanie, malowanie, zabudowy
itp. Tel. 782 513 000
Pokoje do wynajęcia. Tel. 501
080 404
Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe w Kamienicy. Tel. 501
080 404
Firma sprzątająca nawiąże współpracę ze Wspólnotami Mieszkaniowymi dot. sprzątania klatek
schodowych oraz utrzymania
terenów zielonych. Zapraszam.
Tel. 508 795 439
Usługi sprzątania biur, klatek
schodowych, mycie okien, pranie
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe
mycie tarasów, kostki brukowej
i bram garażowych. Dobre ceny!
Tel. 508 795 439

Zachęcamy Seniorów do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
podologicznych w każdy poniedziałek. Zapraszamy, SephiaMed.
Tel. 788 878 680
Usługi utrzymania terenów zielonych, koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapraszamy. Tel. 508 795 439
Przygarnę/Zakupie rowery Polskiej
produkcji Romet /ZZR. Tel. 508
261 159
Sofa do siedzenia, 1 – os., w cenie
70 zł (do negocjacji). Tel. 503 959 966
Długa czerwona suknia wieczorowa, raz ubrana na wesele. W stanie
b. dobrym. Wysadzana kamieniami
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowanym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
Sukienka cekinowa, rozm. S/M,
zielone cekiny, mini z długimi rękawami, nowa z metką, cena 100
zł. Zainteresowanym wyślę zdjęcia.
Tel. 503 959 966
Sprzedam edukacyjny grający
stolik dziecięcy, cena 40 zł do małej
negocjacji. Tel. 503 959 966
Sprzedaż odzieży używanej w b.
dobrym stanie, od rozm. S do L, od
10 do 45 zł (kurtki jesienno-zimowe)
za sztuki. Przy większej ilości second
hand możliwa negocjacja ceny 250300 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam sukienkę nową bez
metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci
z długim rękawem, kołnierzyk na
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam 2 pary butów w b.
dobrym stanie: kozaki na platformie Mohito, ekoskóra, rozm. 37/
(małe)38, cena 100 zł oraz oficerki
skórzane rozm. 37, cena 100 zł. Tel.
503 959 966
Sprzedam kalosze chłopięce,
rozm. 30/31, kolor niebieski we
wzorki, stan b. dobry, cena 25 zł.
Tel. 503 959 966
Naprawa telefonów, komputerów
i tabletów. Sprzedaż akcesoriów do
telefonów. Tel. 575 866 125

Sprzedam niemiecką maszynę do
szycia Naumann do odrestaurowania, antyczna, metalowa, drewniana
góra, cena 450 zł mała negocjacja.
Tel. 503 959 966
Sprzedam używaną, małą sofę
dwuosobową, w dobrym stanie,
cena 60 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam długą, czarną kurtkę
damską, rozm. 42, z odpinanym
kożuszkiem, ściągacze w pasie, stan
dobry. Cena 50 zł. Tel. 503 959 966
Sprzedam tapczan za 60 zł, mały
do spania, z płytą do wymiany
w którą wkłada się pierzyny, stąd
niska cena. Kolor brąz z dodatkami
w beż, wzory. Tel. 503 959 966
Sprzedam szpilki, pudrowy róż,
wycięte palce, bok i pięta zabudowane, stan bdb, cena 90 zł, rozm.
39, wygodne, obcas ok. 9,5 cm. Dla
zainteresowanych info pod nr. tel.
503 959 966
Sprzedam hulajnogę chłopięcą
w dobrym stanie, świecące koła,
z regulowanym siedziskiem, trójkołowa balansowa układa się do
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4
i 5 lat. Info o cenie pod nr. tel. 503
959 966
Sprzedam stół rozsuwany.
Tel. 504 802 285
Dom w budowie, do wykończenia
lub gotowy do zamieszkania. Kórnik,
Robakowo,Borówiec, Kamionki
i okolice. Kupie bez pośredników.
Tel. 692 268 763
Sprzedam nową szybę-ściankę
ze szkła hartowanego z dodatkami
chromowanymi, wym. 80x200. Tel.
783 497 133
Kupię mieszkanie lub dom do
remontu. Tel. 666 677 003
Serwis kotłów gazowych firmy TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy.
Tel. 502 047 864
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.
DRUK: Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Sylwia Kowalska, Agata Podsiadły,
Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392

Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 17 lutego 2022 r.

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. 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
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring
tel. 61 8170 411 wew 701

...

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59,
618 170 254
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27,
tel. 511 988 999 i 61 278 79 99
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email:
kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

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

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

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

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

W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową
w nocy lub 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/schronisko
- Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
- Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
- Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

...

Wodociągi Kórnickie i Usługi 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

...

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287
Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

...

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

