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Informacje 
burmistrza

Foto. Aparor

oraz dystrybutorów urządzeń i systemów 
pomiarowych, a  także dostawców nowo-
czesnych rozwiązań do automatyzacji pracy 
sieci elektroenergetycznej. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele firmy Apator 
oraz wykonawcy obiektu, firmy Jakon.

Współpraca W obliczu pandemii

12 stycznia odbyła się wideo-konferencja 
włodarzy gmin z  Wojewodą Wielkopol-
skim. Tematem spotkania była organizacja 
procesu szczepień na terenie naszego 
województwa. Dzień później na ten sam 
temat rozmawiano podczas spotkania 
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. W obu spotkaniach uczestniczył 
burmistrz Przemysław Pacholski. 

starania o sprzęt dla osp

13 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z komendantem gminnym OSP 
Andrzejem Szycem. Omówiono przygoto-
wania do opracowania wniosków o środki 
finansowe na zakup sprzętu specjalistycz-
nego z  Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
konkursów, które będą organizowane w wo-
jewódzkich filiach Funduszu. 

dodatkoWe punkty szczepień?

13 stycznia burmistrz Przemysław Pacholski 
wraz z Piotrem Wiśniewskim - dyrektorem 
Biura Metropolii Poznań wizytował dwa 

obiekty, które zgłoszono do NFZ jako miej-
sca, gdzie mogą być prowadzone szczepie-
nia przeciw COViD-19. Są to: OAZA Kórnik 
oraz budynek OSP Radzewo.

Wspópraca z WoŚp

8 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się z Krystyną Janicką reprezen-
tującą kórnicki sztab WOŚP. Omówiono 
możliwości współpracy i przeprowadzenia 
finału z wykorzystaniem pomieszczeń OSP 
w Kórniku.

odbiorą tWorzyWa sztuczne
 od rolnikóW

Także 8 stycznia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły wraz z kierownikiem Sławomirem 
Zakrzewskim i zastępcą kierownika Krzysz-
tofem Ratajczakiem z Wydziału Ochrony 
Środowiska i  Rolnictwa oraz Jakubem 
Szymaniakiem z  Wydziału Pozyskiwania 
Funduszy Pozabudżetowych spotkali się 
z przedstawicielem firmy EKO-ROL. Omó-
wiono współpracę w zakresie odbioru od 
rolników opakowań z tworzyw sztucznych. 
Ustalono, że dla osób, które zadeklarowały 
skorzystanie z  takiej usługi, utworzone 
zostaną dwa tymczasowe punkty odbioru: 
w Pierzchnie (przy współpracy z firmą Jagrol) 
i w Czołowie (PSZOK). Wskazane miejsca 
zostały tego dnia wizytowane przez ww. 
osoby. Rolnicy zostaną poinformowani 
indywidualnie o terminie zbiórki.

noWa firma W Jaryszkach

11 stycznia burmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył w uroczystości wmurowania ka-
mienia węgielnego i aktu erekcyjnego przy 

budowie nowej siedziby firmy Apator Po-
wogaz S.A., która przenosi swoją działalność 
z Poznania do Jaryszek. Apator to między-
narodowa grupa kapitałowa producentów 

Jeśli NFZ zatwierdzi wskazane lokalizacje 
jako punkty szczepień, niezwłocznie podane 
zostaną informacje na temat możliwości 
zapisów na szczepienia w tych punktach.
Ewentualnym organizatorem dodatkowych 
punktów będzie Metropolia Poznań przy 
współpracy z jednym z poznańskich szpitali. 
W obiektach OAZY możliwe jest zorganizo-
wanie punktu masowych szczepień, jeśli 
tylko pojawi się możliwość otrzymania do-
statecznej liczby dawek szczepionki przeciw 
COVID-19.

rozmoWy z aquanet

14 stycznia wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak wraz z pracownikami Wydziału Inwesty-
cji spotkał się z przedstawicielami Aquanet 
na comiesięcznym podsumowaniu działań 
planistycznych i  realizacyjnych w zakresie 
inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Tym razem wiodącym tematem rozmów 
była budowa sieci wodociągowej tzw. ma-
gistrali kórnickiej, której jeden z etapów jest 
w trakcie realizacji (odcinek Czołowo-Bnin). 
Budowa magistrali zapewni na wiele lat 
bezpieczeństwo dostaw wody mieszkańcom 
naszej gminy oraz umożliwi dalszą rozbu-
dowę i modernizację sieci wodociągowych.

na temat zmian W podatkach...

14 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
kierownik Ewa Kędziora, Katarzyna Modrze-
jewska, Arleta Małecka i Beata Szałamacha 
z  Wydziału Podatków i  Opłat Lokalnych 
UMiG Kórnik wzięli udział w webinarium 

zatytułowanym „Zmiany wynikające z Tarczy 
6.0 i innych ustaw a wymiar podatków lokal-
nych w 2021 roku – najważniejsze problemy 
i orzecznictwo”. 

cd. na str. 4
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Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że dochody 
Miasta i Gminy Kórnik w roku 2020 wy-
niosły ponad  235 mln zł. Na dochody 
własne naszej gminy znaczący wpływ 
mają podatki i  opłaty lokalne, z  tytułu 
których w roku 2020 uzyskaliśmy kwotę 
ponad 112 mln zł. Wciąż rosnący dochód 
pozwala zapewnić realizację zadań na 
dotychczasowym poziomie. Możemy 
także planować i realizować nowe inwe-
stycje, służące wszystkim mieszkańcom, 
pomimo trudności związanych z wystą-
pieniem COVID-19. 

Każdy z mieszkańców przyczynia 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 zaku-
pionej nieruchomości na terenie naszej 

gminy, a  także o  wszelkich zmianach 
mających wpływ na wysokość podatku. 

Bardzo ważny dla budżetu gminy jest 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Z całego podatku dochodo-
wego, który odprowadzili mieszkańcy 
do urzędu skarbowego w  2020 roku, 
38,16% wróciło do budżetu gminy, 
w  której mieszkają. Według ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, roczne PIT-y powinny być składane 
w urzędzie skarbowym według miejsca 
zamieszkania, a nie zameldowania. Wy-
starczy złożyć PIT do Naczelnika Pierw-
szego Urzędu Skarbowego w Poznaniu 
(ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań)  
- właściwego dla gminy Kórnik. Przy 
składaniu PIT-u należy wskazać faktycz-
ne miejsce zamieszkania, a więc adres 
na terenie naszej gminy. Prosimy także 
zaktualizować swój adres zamieszkania, 
wypełniając druk ZAP-3 (dla osób niepro-

wadzących 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. 

W tym miejscu chciałbym przekazać ser-
deczne podziękowania wszystkim miesz-
kańcom, którzy złożyli zeznania podat-
kowe (PIT) zgodnie z miejscem zamiesz-
kania. W roku 2020 kwota tego udziału 
przekazana na rzecz Miasta i  Gminy 
Kórnik wyniosła ponad 47,50 mln zł,  
co oznacza wzrost w stosunku do roku 
2019 o 1 mln zł. 

Z wyrazami szacunku   

Płać podatki w gminie Kórnik

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Szkolenie prowadzili prof. dr hab. Leonard 
Etel oraz prof. dr hab. Mariusz Popławski 
Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku.

spotkanie W spraWie cmentarza

15 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz inspektor Aneta Nowak-Flaczyńska 
z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
spotkali się z ks. Proboszczem Grzegorzem 
Zbączyniakiem i  opiekunem cmentarza 
w Kórniku Leszkiem Orlewiczem. Dysku-
towano na temat reorganizacji punktów 
składowania odpadów na cmentarzu. 
Wiceburmistrz zadeklarował możliwość 
użyczenia gruntu gminnego, na którym 
można będzie zorganizować selektywną 
zbiórkę odpadów z cmentarza.

W spraWie kontroli...

18 stycznia wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski spotkali 
się z komendantem Straży Miejskiej w Kór-
niku Tomaszem Haremzą, jego zastępcą 
Robertem Kaźmierczakiem oraz strażnikami 
Patrykiem Krzeszewskim i Marcinem Antko-
wiakiem. Omawiano zagadnienia związane 

z kontrolami składowania i odbioru odpa-
dów z nieruchomości.

rozmoWy z plr „zdroWie”

18 stycznia burmistrz Przemysław Pacholski 
spotkał się z przedstawicielką prywatnej 
Przychodni Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” 
Krystyną Straszewską. Dyskutowano na te-
mat zmian w organizacji placówki w Kórniku 
oraz o poprawie systemu łączności. 

proJektuJą drogęW do lotniska

19 stycznia wiceburmistrz Bronisław Domi-
niak uczestniczył w spotkaniu z Markiem 
Bereżeckim, Zastępcą Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu, Kierownik 
Wydziału Inwestycji ZDP Kariną Świejkowską 
oraz przedstawicielem biura projektowego. 
Omawiano stan przygotowań do planowa-
nej budowy połączenia drogowego lotniska 
w Krzesinach z Borówcem. Analizowano 
założenia funkcjonalno użytkowe w opraco-
wywanej dokumentacji projektowej.

noWy członek 
zWiązku międzygminnego

19 stycznia wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły uczestniczył w  obradach przed-
stawicieli porozumienia międzygmin-

nego w  ZGO Jarocin. Podjęto decyzję 
o  przystąpieniu do porozumienia mię-
dzygminnego kolejnego członka – Gminy 
Rozdrażew. 

spotkanie z dyrektorami 
placóWek oŚWiatoWych

20 stycznia burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
i  przedstawiciele Wydziału Oświaty 
UMiG Kórnik odbyli wideo-konferen-
cję z  dyrektorami żłobka, przedszkoli 
i szkół gminnych. Rozmawiano na temat 
sytuacji w  placówkach po powrocie 
w  reżimie sanitarnym uczniów klas I  – 
III, organizacji pracy placówek, terminu 
letniej przerwy wakacyjnej oraz spraw 
bieżących. Przedstawiono harmonogram 
rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów 
przedszkolnych w  szkołach podstawo-
wych oraz harmonogram rekrutacji do 
klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i  Gminę 
Kórnik. Podjęto również temat kryteriów 
gminnych branych pod uwagę w rekruta-
cji do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w  szkołach podstawowych czego 
efektem było wypracowanie propozycji 
zmiany do uchwały z 2019 roku.

cd. ze str. 3
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Naukowcy z PAN o szczepieniach
Stanowisko 7. zespołu ds. COVID-19 przy 
Prezesie PAN: Szczepienie jest jedynym 
racjonalnym wyborem, dzięki któremu 
będziemy mogli szybciej wyjść z pande-
mii (opublikowano 15 grudnia 2020 r.).

COVID-19 od miesięcy rujnuje nie tylko 
zdrowie milionów osób, ale też gospodarki 
krajów na całym świecie. Od początku pan-
demii badaczki i badacze z wielu krajów 
pracują nad szczepionką przeciw COVID-19. 
Jesteśmy coraz bliżej przełomu. Spora część 

naszego społeczeństwa ma jednak obawy 
przed zaszczepieniem się. W tym stanowi-
sku omawiamy ryzyka i wyjaśniamy dlacze-
go szczepienie jest jedynym racjonalnym 
wyborem, dzięki któremu będziemy mogli 
szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie 
i  zdrowie milionów osób oraz ograniczyć 
kryzys ekonomiczny i społeczny.

Rok pandemii COVID-19 bez skutecznych 
leków i szczepionek
Z  powodu pandemii na całym świecie 
w ciągu bieżącego roku zachorowało ponad 
72 miliony osób, z czego w Polsce ponad 
milion. Oficjalne dane wskazują również 
na ponad 1,6 miliona ofiar śmiertelnych, 
w tym ponad 23 tys. osób w Polsce. Liczby 
te są prawdopodobnie zaniżone.
Od momentu zidentyfikowania nowej cho-
roby w styczniu 2020 roku naukowcy na 
całym świecie zaczęli prowadzić intensywne 
badania nad wirusem SARS-CoV-2 i powo-
dowaną przez niego chorobą COVID-19. 
Zarówno tempo i  skrupulatność samego 
procesu badawczego, jak i wyniki tych prac 
są imponujące: zidentyfikowano patogen 
odpowiedzialny za COVID-19, poznano jego 
materiał genetyczny, opracowano gene-
tyczne i serologiczne testy na SARS-CoV-2 
i poznano parametry epidemiczne tej cho-
roby. Natychmiast po poznaniu materiału 
genetycznego SARS-CoV-2, co wydarzyło 
się 11 stycznia 2020 roku, rozpoczęto rów-
nież opracowywanie szczepionki przeciw 
COVID-19.

Tak jak w przypadku wielu innych chorób 
zakaźnych, można mieć nadzieję, że wła-

śnie udostępniana szczepionka pozwoli 
uporać się z tą groźną chorobą. Na to jak 
poważne mogą być skutki pandemii wska-
zuje liczba zgonów w 2020 r. w stosunku 
do liczby zgonów w  latach poprzednich. 
W  pierwszym tygodniu listopada 2020 
roku zmarło o 86% osób więcej niż średnio 
w tym okresie w poprzednich pięciu latach. 
W szczególności w grupie powyżej 65 lat 
umieralność wzrosła o ponad 100%.
Wobec braku szczepienia czy skutecznego 
leczenia, głównym sposobem walki z CO-

VID-19 były zalecenia higieniczne – maska, 
dystans, mycie rąk – oraz ograniczenie 
kontaktów społecznych. To ostatnie wią-
że się jednak z koniecznością zamykania 
całych gałęzi gospodarki, co prowadzi do 
ograniczenia dostępności dóbr, usług, 
a  także zatrudnienia, i  w  konsekwencji 
pozostawia wiele osób bez środków do 
życia. Wszystko to, jak i niepokój wywołany 
pandemią i niepewność co do przyszłości 
znacznie zmniejszyły również inwestycje 
i  konsumpcję. Te zjawiska łącznie pod 
koniec 2020 roku doprowadzą do spadku 
PKB względem trendu przed-pande-
micznego (szacuje się, że w Polsce nawet 
o  około 8%), co z  kolei jeszcze bardziej 
wpłynie na wzrost bezrobocia (w Polsce, 
w zależności od źródeł i sposobu liczenia, 
pomiędzy 5% a 9%). Kryzys gospodarczy 
oraz konieczność ratowania gospodarki 
doprowadzają z  kolei do wzrostu długu 
publicznego (w Polsce z 48% PKB w 2019 
do około 64% w 2020).

Opublikowana niedawno informacja 
o  opracowaniu szczepionek przeciw 
COVID-19 wywołała całą gamę różnych 
emocji – od radości i nadziei na szybkie 
zakończenie związanych z pandemią ogra-
niczeń, po strach podsycany informacjami 
o rzekomo groźnych dla zdrowia i rzeko-
mo powszechnych skutkach szczepień. 
Nasze stanowisko kierujemy więc przede 
wszystkim do wahających się osób, które 
chciałyby się dowiedzieć, co nauka mówi 
o szczepieniach i  szczepionkach przeciw 
COVID-19.

Rozpoczęły się w naszym kraju szcze-
pienia na COVID-19. Do 18 stycznia 
mamy w Polsce 475 tys. zaszczepio-
nych pierwszą dawką szczepionki. 
Obecnie trwają szczepienia grupy „0” 
oraz rejestracja dla osób w wieku 80 lat 
i starszych. 22 stycznia ruszy oficjalnie 
rejestracja osób w wieku 70-79 lat, 
choć wiele punktów już zbiera zgłosze-
nia osób zainteresowanych szczepie-
niem bez względu na wiek. 

Pięć z siedmiu przychodni działających na 
terenie naszej gminy zgłosiło się i zostało 
zakwalifikowanych jako punkty szczepień. 
Obok znajdziecie Państwo listę, wraz z da-
nymi kontaktowymi. Z  jednej strony to 
niemało, bo w całym Powiecie Poznańskim 
(17 gmin) jest takich punktów około 40 
(według  rządowej strony internetowej 39).
Wielu jednak pacjentów zauważa, że 
największa przychodnia w  Kórniku, PLR 
„Zdrowie”, do której zgłoszonych jest kil-
kanaście tysięcy pacjentów, nie znajduje 
się w wykazie punktów szczepień przeciw 
COVID-19. 
Dlaczego? Podczas obrad Komisji Edukacji, 
Kultury i  Polityki Społecznej dr Krystyna 
Straszewska reprezentująca właścicieli 
przychodni, tłumaczyła, że w  grudniu, 
gdy trwały zgłoszenia dla potencjalnych 
punktów szczepień, z powodu problemów 
kadrowych nie zgłoszono PLR „Zdrowie” 
i  przez to placówka nie została zakwali-
fikowana. Zadeklarowała, że ponieważ 
w styczniu sytuacja kadrowa uległa popra-
wie oraz zauważyła duże zainteresowanie 
szczepieniami, próbuje zgłosić placówkę 
po terminie, ale na razie otrzymała infor-
mację z Narodowego Funduszu Zdrowia, że 
w chwili obecnej nie ma takiej możliwości.
Burmistrz Przemysław Pacholski przy 
współpracy z  Metropolią Poznań zgło-
sił też gotowość utworzenia na terenie 
naszej gminy dwóch kolejnych punktów 
szczepień: w  kórnickiej „Oazie” oraz  

w Radzewie. Byłyby to punkty prowadzone 
pod egidą Metropolii przez personel me-
dyczny jednego z poznańskich szpitali. Jeśli 
punkty zostaną utworzone – informacja 
pojawi się na stronie internetowej gminy, 
a także w „Kórniczaninie”, wraz z danymi 
kontaktowymi i sposobami zapisów.

Problemem ilość szczepionek
Jak wynika z informacji przekazanych przez 
przedstawicieli placówek, które przepro-
wadzają szczepienia na terenie gminy, 

wstępnie zakładano, że w każdym punkcie 
szczepionych będzie około 180 osób ty-
godniowo. Niektóre z punktów gotowe są 
nawet do szczepienia do 300 pacjentów 
tygodniowo.
Niestety, w chwili obecnej każda placówka 
ma otrzymywać tylko 30 dawek szczepionki 
na tydzień (później dwa razy więcej ze wzglę-
du na konieczność podania drugiej dawki).
Z prostego rachunku wynika, że w tempie 
150 pacjentów tygodniowo (po 30 w pięciu 
placówkach), szczepienie 15 tys. osób (w na-
szej gminie mieszka około 30 tys.) potrwa 
niemal dwa lata.  
Szczepienie tylko osób 80+ (w zależności 
od zainteresowania) może potrwać nawet 
miesiąc.
Dodatkowo  do punktów usytuowanych 
na terenie gminy mogą zgłaszać się osoby 
z innych gmin... 
Wszyscy chętni do szczepienia w kolejnych 
grupach wiekowych muszą się więc uzbroić 
w cierpliwość i  liczyć na to, że z biegiem 
czasu zwiększy się też ilość dawek, które 
docierać będą do placówek medycznych.

Jak się zarejestrować lub jak się zgłosić?
Obecnie, od 15 stycznia rejestrować mogą 
się osoby, które ukończyły 80 lat.
Od 22 stycznia rejestrowane będą osoby, 
które ukończyły 70 rok życia. W kolejnych 
terminach rejestrowane będą kolejne rocz-
niki, ale harmonogramu tych działań jeszcze 
nie podano. 

Punkty szczepień przeciw COVID-19 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik:

 Centrum Medyczne MEDHEART 
– Foreshadow Sp. z o.o., Kórnik (Bnin), 
ul. Armii Krajowej 27; 
tel. 511 898 988

 Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o., 
Robakowo, ul. Szkolna 18; 
tel. 668 700 807

 Centrum Medyczne MEDKAM 
Anna Michałek, Kamionki, 
ul. Platanowa 18; 
tel. 663 203 396

 Centrum Zdrowia Rodziny Sp. z o.o., 
S.K., Kamionki, ul. Mostowa 12; 
tel. 785 029 029, 885 029 029

 Dom Zdrowia i Urody Sp. z o.o., 
Borówiec ul. Szkolna 1c  
tel. 508 198 508, 
e-mail: szczepienia.borowiec@op.pl.     
Aby dokonać mailem zapisu na listę 
szczepień w temacie wiadomości należy 
podać wiek i miejscowość oraz imię i na-
zwisko, numer PESEL i numer telefonu. 

Rejestrować się można na trzy sposoby:
1. Dzwoniąc na bezpłatną, całodobową 
infolinię 989. Można to zrobić osobiście 
lub może zapisać nas ktoś bliski z rodziny. 
Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer 
telefonu komórkowego nie jest wymaga-
ny, ale jeśli go podamy, otrzymamy SMS 
z  potwierdzeniem umówienia wizyty na 
szczepienie. W ten sposób możemy zare-
jestrować swoich dziadków lub rodziców. 
Wystarczy, że rozpocznie się odpowiedni 
etap szczepień i  podamy numer PESEL 
bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybieramy dokładny 
termin oraz miejsce szczepienia. Następnie 
- jeśli podano numer telefonu - otrzymamy 
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie.
2. Za pomocą e-Rejestracji dostępnej 
na stronie pacjent.gov.pl. System zapro-
ponuje nam pięć dostępnych terminów 
w punktach szczepień, które znajdują się 
blisko naszego adresu. Jeśli żaden z pro-
ponowanych terminów nie będzie nam pa-
sował albo będziemy chcieli zaszczepić się 
w innym punkcie, w innym mieście – będzie 
taka możliwość. Wystarczy, że skorzystamy 
z dostępnej wyszukiwarki i wskażemy do-
godną dla nas datę i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy 
powiadomienie SMS, a następnie ponow-
nie przypomnienie o  szczepieniu, dzień 
przed planowanym terminem.

Szczepienia przeciw COVID-19 Jeśli chcemy skorzystać z  tego sposobu 
rejestracji, musimy posiadać Profil Zaufany.
3. Bezpośrednio - kontaktując się z wybra-
nym punktem szczepień.
Jeżeli chcemy zaszczepić się w  konkret-
nym punkcie szczepień – należy się z nim 
skontaktować. Mapa i dane kontaktowe 
wszystkich punktów szczepień dostępne 
są pod adresem https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. 
Dane tych z terenu naszej gminy publiku-
jemy obok. 

Wszystkie osoby zainteresowane szczepie-
niem, bez względu na wiek mogą dokonać 
zgłoszenia chęci szczepienia się. Można 
to zrobić na stronie internetowej https://
szczepimysie.pacjent.gov.pl/ wypełniając 
formularz (imię i nazwisko, numer PESEL, 
adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie 
numer telefonu). Na adres mailowy, który 
podamy w formularzu, otrzymamy wiado-
mość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. 
Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla 
naszej grupy, dostaniemy wiadomość ma-
ilową z informacją, że mamy już wystawione 
e-skierowanie. Wtedy będziemy mogli się 
zarejestrować na konkretny termin.
Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez 
formularz online nie jest rejestracją na 
szczepienie. Zarejestrować możemy się 
w  momencie, kiedy zostaną ogłoszone 
terminy szczepienia dla naszej grupy i do-
staniemy e-skierowanie.

Gmina pomoże dojechać
Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problem 
z dotarciem do punktu szczepień, może 
zadzwonić pod numer  +48 790 775 410 
w dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Pod 
tym numerem będzie można uzyskać infor-
macje na temat dostępnego transportu do 
punktów szczepień, które zapewni gmina. 
Osobą kontaktową w sprawie transportu 
do punktów szczepień jest Dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Kórniku – pani 
Agnieszka Mieloch.
W  szczególności na pomoc liczyć mogą 
osoby, które posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 
z w/w schorzeniami lub mające trudności 
z dostępem do punktu szczepień (np. osoby 
starsze niemające możliwości samodzielne-
go dojazdu).

Przed szczepieniem konieczna jest konsul-
tacja z lekarzem, która odbywać się będzie 
w punkcie wykonywania szczepień, bezpo-
średnio przed zabiegiem. Lekarz lub pielę-
gniarka poprosi nas również o wypełnienie  
„Kwestionariusza wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem osoby 
dorosłej przeciw COVID-19”. Wzór takiego 
druku publikujemy na str. 9 i 10. Można go 
wyciąć, wypełnić i  zabrać ze sobą w dniu 
szczepienia. Formularze będą też dostępne 
na miejscu, w punktach szczepień. 

◊  Opr. ŁG cd. na str. 8
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Co wiemy o szczepieniach?
Szczepionki są bez wątpienia jednym 
z najważniejszych osiągnięć współczesnej 
medycyny, a  szczepienia są najbardziej 
efektywnymi działaniami profilaktycznymi, 
które chronią nas przed wieloma groźnymi 
chorobami zakaźnymi. Współcześnie ich 
skuteczność mierzona spadkiem liczby 
zachorowań na odrę, tężec, krztusiec, 
polio, świnkę, różyczkę, czy wirusowe za-
palenie wątroby typu B, wynosi 95%-99%. 
W przypadku ospy prawdziwej szczepienia 
doprowadziły wręcz do całkowitego zwal-
czenia (eradykacji) tej choroby. Współcze-
sne szczepionki są skuteczne i bezpieczne, 
a rzadko występujące powikłania poszcze-
pienne są dobrze zbadane i łatwo można 
je leczyć. W  przypadku najbardziej nie-
bezpiecznej ze znanych nam szczepionek 
–przeciw ospie prawdziwej – po zaszcze-
pieniu umierała średnio 1 osoba na milion 
zaszczepionych. Takie ryzyko jest mniejsze 
niż na przykład ryzyko rażenia osoby pio-
runem w ciągu roku. Trzeba również pod-
kreślić, że użycie szczepionki dającej nawet 
tak negatywne skutki uboczne było w pełni 
uzasadnione, gdyż ryzyko zgonu osoby nie-
zaszczepionej na ospę prawdziwą wynosiło 
30 osób na 100 przypadków zachorowań. 
Przed wynalezieniem szczepionki przeciw 
ospie prawdziwej na skutek epidemii tej 
choroby pustoszały całe miasta i regiony.

Dostępne dziś szczepionki są bardzo bez-
pieczne. Ryzyko wystąpienia zagrażającej ży-
ciu reakcji poszczepiennej (anafilaktycznej), 
wynosi ok. 1,3 na 1.000.000 podań. Jednak 
nawet w przypadku wystąpienia takiej re-
akcji osoba szczepiona od razu otrzymuje 
skuteczną pomoc medyczną w  punkcie 
szczepień, odpowiednio przygotowanym 
i wyposażonym do tego, aby taką pomoc 
świadczyć. Inne reakcje poszczepienne 
(odczyny) klasyfikowane jako ciężkie wy-
stępują sporadycznie (w Polsce rzadziej niż 
1/40 000), a łagodne odczyny poszczepien-
ne (w Polsce rzadziej niż 1/100) ustępują 
zwykle samoistnie. Zgony po szczepieniach 
w praktyce nie występują. Jak wynika z do-
stępnych dotąd danych, podobnego profilu 
bezpieczeństwa spodziewamy się również 
po szczepionce przeciwko COVID-19.

Dbałość o  bezpieczeństwo jest filarem 
samego procesu tworzenia szczepionek. 
W procesie tym uczestniczą wybitni spe-
cjaliści z  całego świata. Niezaprzeczalnie 
nauka styka się tu z  wielkim biznesem, 
gdyż tylko międzynarodowe koncerny 
dysponują tak wielkimi zasobami finan-
sowymi i  logistycznymi, aby opracować 
i wdrożyć nową szczepionkę. Kwestie bez-
pieczeństwa są jednak kluczowe także dla 
koncernów farmaceutycznych, dla których 
konieczność wycofania z rynku kosztowne-
go produktu z powodu poważnych działań 
niepożądanych wiązałaby się ze znacznymi 
stratami i utratą reputacji.

W  procesie weryfikacji bezpieczeństwa 
szczepień szczególną rolę odgrywają nie-
zależne agencje dopuszczające produkty 
lecznicze, w  tym szczepionki, do obrotu. 
Najbardziej znane to Europejska Agencja 
Leków (EMA) z siedzibą w Amsterdamie, 
Federalna Agencja Leków (FDA) w  USA, 
czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). 
Z perspektywy Polski, będącej krajem UE, 
najważniejsza jest EMA, która decyduje 
o dopuszczeniu danej szczepionki lub leku 
do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Ta 
międzynarodowa, niezależna organiza-
cja ściśle współpracuje ze specjalistami 
z poszczególnych krajów i analizuje dane 
wytworzone w  ramach badań przedkli-
nicznych i  klinicznych. Dopiero gdy EMA 
stwierdzi, że zostały przeprowadzone 
wszystkie niezbędne badania, wszelkie 
wątpliwości zostały wyjaśnione, a uzyska-
ne wyniki świadczą o bezpieczeństwie oraz 
skuteczności szczepionki, stanie się ona 
dostępna. W  celu przyspieszenia pracy 
nad szczepionką przeciw COVID-19, EMA 
zastosowała specjalną procedurę etapo-
wego przeglądu wyników badań (rolling 
review), polegającą na ocenie napływającej 
dokumentacji na bieżąco. EMA realizuje 
również szczegółowe badania obserwa-
cyjne stanu zaszczepienia, bezpieczeństwa 
i  skuteczności szczepień. Stanowisko tej 
agencji w sprawie dopuszczenia szczepion-
ki przeciw COVID-19 do obrotu jest więc 
dla nas kluczowe.

Dostępność szczepionki mamy w Polsce 
zapewnioną dzięki członkostwu w  Unii 
Europejskiej. Obecnie newralgicznym 
punktem jest opracowanie wydolnego 
programu szczepień. Warto pamiętać, że 
brak szczepień oznacza, że przynajmniej 
75% społeczeństwa się zarazi i większość 
z tych osób zachoruje. Będzie to związane 
z setkami tysięcy zgonów, oraz realnymi 
skutkami ubocznymi zachorowania, które 
u części z zakażonych zostawiają trwały ślad. 
To abstrakcyjne liczby. A jednak oznaczają 
coś bardzo konkretnego, a mianowicie, że 
COVID-19 dotknie niemal każdą rodzinę. 
Każdy będzie znał osobę, która zmarła z po-
wodu COVID-19. Każdy odczuje skutki kryzy-
su. I nie jest to ryzyko niepewne i oddalone 
w czasie, jak mogłoby się wydawać jeszcze 
kilka miesięcy temu. Miesiące wytężonych 
badań i obserwacji sprawiają, że wiemy jak 
szybko szerzy się wirus, i jak duże ogranicze-
nie aktywności społecznej jest potrzebne by 
zahamować rozwój rozpędzonej epidemii. 
Bilans korzyści osobistych i  społecznych 
jednoznacznie przemawia za szczepieniem. 
Niewielkie indywidualne ryzyko szczepienia 
dotyczy przede wszystkim braku 100% 
gwarancji wytworzenia odporności. Ale jeśli 
wszyscy wokół są zaszczepieni, to ryzyko 
zakażenia się nawet dla osoby, która nie 
wytworzy odporności, lub ma przeciwwska-
zania do szczepienia również jest znikome.
Podsumowując: zaszczepienie się przeciw 
COVID-19 pozwoli na uniknięcie zachoro-
wania na tę chorobę, bądź na łagodniejsze 

jej przejście. Jest to istotne, bowiem osoby 
przechodzące COVID-19 łagodniej w mniej-
szym stopniu zakażają innych. Współgra 
to z  innym celem szczepień, którym jest 
osiągnięcie odporności zbiorowej i wyga-
szenie epidemii. Przy założeniu, że osoba 
zaszczepiona nie choruje i nie zaraża, aby 
wygasić epidemię wystarczy zaszczepić 
60%-70% społeczeństwa. Jeśli jednak, co 
mało prawdopodobne, szczepieni będą 
łagodnie chorować i będą mogli zakazić 
innych, to odsetek zaszczepionych w spo-
łeczeństwie musiałby być wyższy.

Tak więc szczepionki sprawią, że:
 osoby zaszczepione w ogromnej większo-

ści przypadków nie zachorują na COVID-19,
 osoby zaszczepione nawet jeśli się zakażą, 

to przejdą chorobę łagodnie, 
 osoby zaszczepione nie będą zakażały 

innych w ogóle lub w rzadkich przypadkach 
zachorowań będą zakażały w mniejszym 
stopniu,
 jeśli zaszczepimy się powszechnie, epide-

mia wygaśnie.

Czego jeszcze nie wiemy?
Co do skuteczności i  bezpieczeństwa 
opracowanych szczepionek przeciwko 
COVID-19 nie mamy jeszcze opinii EMA, 
która właśnie analizuje szczegółową 
dokumentację przeprowadzonych przez 
producentów badań klinicznych (opinia 
pozytywna EMA została wydana kilka dni 
po opublikowaniu tego stanowiska przyp. 
ŁG.). Wstępne wyniki wskazują, że sku-
teczność tych szczepionek jest wyższa niż 
90%, a więc jest znacznie wyższa niż np. 
w przypadku szczepionek przeciw grypie. 
Nie wiemy jeszcze, jak długo utrzyma się 
silna odpowiedź odpornościowa i czy dwie 
dawki szczepionki wystarczą na następny 
rok, czy kilka lat. Jeżeli uzyskana odporność 
okaże się krótkotrwała, konieczna będzie 
modyfikacja strategii i podawanie dawek 
przypominających. Pomimo tych niewia-
domych, nie ma wątpliwości, że jeżeli tylko 
szczepionka przeciw COVID-19 zostanie 
dopuszczona na rynek, to korzyści wyni-
kające z jej przyjęcia przewyższają ryzyko 
z nią związane.

Kto powinien się zaszczepić?
Tak jak w przypadku innych szczepionek, 
przed zaszczepieniem każda osoba przej-
dzie wykonaną przez specjalistę ocenę 
wstępną. To właśnie na tym etapie osoby, 
które mają przejściowe przeciwwskazania 
zostaną poproszone o pojawienie się w in-
nym terminie. Standardowym i  trwałym 
przeciwwskazaniem przeciw szczepieniu 
jest ciężka reakcja alergiczna na skład-
niki szczepionki. Informacje o  składzie 
i dokładnych przeciwwskazaniach muszą 
podać wszyscy producenci szczepionek. 
Oczywiście ciężka choroba spowoduje 
odroczenie szczepienia, jednak już np. 
łagodne przeziębienie lub bezobjawowy 
COVID-19 nie będzie przeciwwskazaniem. 

cd. ze str. 7
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Gdzie jest ta granica? To właśnie ustali 
specjalista podczas badania wstępnego.  

Pojawiają się również pytania, czy osoba, 
która przechorowała COVID-19 może i po-
winna się szczepić. W naszej ocenie może 
i powinna, choć niekoniecznie w pierwszej 
kolejności, ale w miarę dostępności szcze-
pionek. Zgodnie z obecną wiedzą, zaszcze-
pienie osoby, która uzyskała odporność 
w wyniku naturalnego zakażenia nie będzie 
miało negatywnego wpływu na stan jej 
zdrowia. Nie wiemy natomiast, jak długo po 
chorobie odporność będzie się utrzymywać. 
W przypadku innych koronawirusów, u czę-
ści osób mechanizmy obronne już po kilku 
miesiącach słabną na tyle, że możliwa jest 
ponowna infekcja (reinfekcja), a większość 
z osób traci ochronę po roku lub dwóch. 
Zaszczepienie prawdopodobnie przedłuży 
znacząco ten okres i  szczególnie w przy-
padku osób z  grupy ryzyka drastycznie 
zmniejszy ewentualność ciężkiej, śmiertel-
nej choroby przy reinfekcji.

W najbliższym terminie szczepionka nie zo-
stanie podana kobietom w ciąży i dzieciom. 
Nie oznacza to, że szczepionka jest dla nich 
groźna, ale że nie została ona jeszcze prze-
badana w tych grupach w ramach badania 
klinicznego. Dopóki nie będziemy mieli 
100% pewności bezpieczeństwa, szczepie-
nie tych grup nie będzie zalecane.

Jak rozmawiać o szczepieniach?
Mamy świadomość, że osobiste stanowisko 
względem szczepień może być uzależnione 
od wielu czynników, np. stanu zdrowia danej 
osoby. Z badań CBOS widać, że chęć za-
szczepienia jest wyraźnie pozytywnie zwią-
zana z osobistą obawą o to, że się zachoruje. 
Wedle tych samych badań chęć szczepienia 
wyraża 36% Polaków wobec 47%, którzy 
deklarują, że się nie zaszczepią. Wśród przy-
czyn niechęci na pierwsze miejsce wysuwa 
się obawa przed skutkami ubocznymi (69%), 
potem jest generalna niechęć do szczepień 
(30%) i  obawa przed nieskutecznością 

szczepionki (25%). Z kolei analiza mediów 
społecznościowych wskazuje takie argu-
menty jak: nieufność wobec kompetencji 
lekarzy i  twórców szczepionki, nieufność 
wobec kompetencji polityków i przekona-
nie o chciwości firm farmaceutycznych. Te 
wyniki pokazują, jak ważne jest osobiste 
postrzeganie zagrożenia oraz zaufanie do 
źródeł informacji, a także zaufanie do tych, 
którzy do szczepień zachęcają. Epidemia 
rodzi niepewność, ta z kolei jest przyczyną 
lęku. Boimy się tego, czego nie rozumiemy. 
Dlatego dostarczanie rzetelnych i zrozumia-
łych wyjaśnień jest tak ważne. Niepewność 
jest jednak integralnym elementem nauki 
i odkryć naukowych. Język nauki może ja-
wić się przeciętnemu odbiorcy jako pełen 
niejasności i sprzeczności. Niezrozumienie, 
zagubienie i  wątpliwości, towarzyszące 
każdemu człowiekowi, sprzyjają ucieczce 
w proste, pozornie przekonywujące, choć 
nieprawdziwe wyjaśnienia, jak teorie spi-
skowe szerzone przez przedstawicieli ruchu 
antyszczepionkowego. Ludzie potrzebują 
wiedzy, która odpowie na ich obawy (te 
uzasadnione i te nieracjonalne). Od sposo-
bu komunikowania wiedzy naukowej (np. 
o szczepionkach) zależy to, czy wyjaśnień 
poszukają u ekspertów, czy u tych, którzy 
świadomie dezinformują i podważają do-
wody naukowe.

Naukowcy dostarczają rzetelnych danych, 
zweryfikowanych źródeł oraz stanowisk 
niezależnych multidyscyplinarnych grup 
eksperckich. Jednak sama nauka nie wystar-
czy. Nauka musi mieć wsparcie tych, którzy 
są w stanie dotrzeć do milionów, i którym 
ludzie ufają. Ponieważ w Polsce jest silna 
polaryzacja polityczna warto byłoby, aby 
we wsparcie szczepień zaangażowali się 
politycy wszystkich partii. Każdy z nich ma 
szanse dotrzeć do swego elektoratu. W po-
wszechnej kampanii na rzecz szczepienia 
mogą i  powinni też uczestniczyć ludzie 
spoza polityki – znane i cenione osoby ze 
świata nauki, sportu, sztuki czy mediów. 
Tylko tak możemy redukować nieufność, 
której poziom jest w Polsce stosunkowo 
wysoki. Pokazujmy własnym przykładem, 

że nie boimy się szczepień. Ze swojej strony 
deklarujemy, że cały zespół autorów tego 
stanowiska zaszczepi się, gdy tylko EMA 
dopuści szczepionkę do obrotu (co nastąpiło 
przyp. ŁG) i  szczepionka będzie dla nich 
dostępna.

Z badań wynika, że Polacy za najcenniejsze 
źródło informacji o COVID-19 uważają naj-
bliższy krąg rodziny i znajomych. To oznacza, 
że wszyscy powinniśmy zaangażować się we 
wsparcie szczepień. Dlatego zachęcamy do 
upowszechniania rzetelnych informacji na 
temat szczepień i szczepionek wśród zna-
jomych i członków swojej rodziny. Liczenie 
na to, że „ja się co prawda nie zaszczepię, 
ale skoro inni to zrobią, to będę bezpieczny” 
może być zawodne. A co jeśli i inni też będą 
chcieli „jechać na gapę”? Wtedy epidemii nie 
zwalczymy. Jedyną racjonalną decyzją jest – 
szczepić się, szczepionką dopuszczoną do 
obrotu przez EMA. O to apelujemy.

O zespole
Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. CO-
VID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 
roku. Przewodniczącym grupy jest prezes 
Akademii prof. Jerzy Duszyński, a  jego za-
stępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Ja-
gielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Anna 
Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk).
Członkami zespołu są ponadto:
 dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski),
 prof. Małgorzata Kossowska 

(Uniwersytet Jagielloński),
 prof. Radosław Owczuk 

(Gdański Uniwersytet Medyczny),
 dr hab. Anna Ochab-Marcinek 

(Instytut Chemii Fizycznej PAN),
 dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekono-

micznych PAN, Cardiff University),
 dr hab. Magdalena Rosińska 

(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 
Państwowy Zakład Higieny),
 prof. Andrzej Rychard 

(Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
 dr hab. Tomasz Smiatacz 

(Gdański Uniwersytet Medyczny).

Źródło:
https://informacje.pan.pl/index.php/ 

cd. ze str. 8

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność...” 

E. Dickinson

Pani Joannie Ignasiak 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składają:

 Matki
Dyrekcja, nauczyciele,  
pracownicy i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

Kuratorowi Fundacji  
Zakłady Kórnickie, 
prof. dr hab. Jackowi Kowalskiemu, 
i całej Jego Rodzinie 
składamy najszczersze  
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Syna, 

Stanisława
Rada Kuratorów,  
Zarząd i Pracownicy FZK

Panu Profesorowi 
 Jackowi Kowalskiemu i Rodzinie  
najszczersze wyrazy współczucia, 
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 
z powodu śmierci Syna

składają:

Stanisława  
Kowalskiego

Bartłomiej Wróblewski 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
wraz ze Współpracownikami
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31 stycznia 2021 ponownie dołączamy do 29. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z naszą mobilną sceną sztabu 
#5075 zagramy w Koninku a raczej z Koninka.
Ze względu na sytuację związaną z pandemią i dbając o 
zdrowie  nas wszystkich zagramy nieco inaczej. Niestety nie 
spotkamy się pod sceną jednak jeśli tylko będziecie chcieli 
zagościmy w Waszych domach. Przygotowujemy specjalne 
studio, z którego będziemy transmitowali koncerty artystów 
i zespołów, występy dzieci z grup przedszkolnych, warsztaty 
tematyczne oraz zajęcia fitness (Joga, Zumba, taniec).  I naj-
ważniejsze – w naszym studiu zaprezentujemy przedmioty, 
które zostały przekazane na licytację. Niektóre z nich już teraz 
znajdziecie na naszym sztabowym koncie w serwisie aukcyj-
nym Allegro www.allegro.pl/uzytkownik/Sztab5075.
Nie zabraknie również aktywności sportowych. Zapraszamy 
Was do udziału w spacerze z kijkami Nordic Walking oraz w 
zimowym rajdzie rowerowym. Pracujemy nad tym abyśmy 
również mogli bezpiecznie i zgodnie z wytycznymi zorgani-
zować turniej piłkarski oraz w badmintona. Dla Wszystkich 
uczestników aktywności sportowych przygotowaliśmy pa-
miątkowe medale.
Pamiętając jak wielkim zainteresowaniem podczas poprzed-
nich finałów cieszyła się nasza strefa gastronomiczna - w tym 
roku organizujemy dla Was nowość – WOŚP-Drive. Będziecie 
mogli podjechać lub podejść do „okienka” wziąć ze sobą kawę, 
ciacho czy też grochówkę z kuchni polowej.
…a na ulicach spotkacie naszych kwestujących Wolontariuszy.
Wszystkie informacje, szczegóły, opisy aukcji i wszystkiego 
co się będzie działo znajdziecie na naszym profilu Facebook 

www.facebook.com/sztab5075.
Wierzymy, że zagramy razem podczas 29. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj będzie się działo. Sie ma!

STUDIO ONLINE: 

- KONCERTY  LIVE 

- WYSTĘPY PRZEDSZKOLI 

- WARSZTATY 

- FITNESS 

- LICYTACJE 

- WOŚP-DRIVE 

 

AKTYWNOŚCI SPORTOWE: 

- SPACER Z KIJKAMI 

- ZIMOWY RAJD ROWEROWY  

- TURNIEJ PIŁKARSKI 

- TURNIEJ BADMINTONA

SZTAB #5075 KONINKO

ŚLEDŹ NAS eSKARBONKA  

WIĘCEJ NA 
WWW.FACEBOOK.COM/SZTAB5075 

LICYTUJ

31-01-2021

29 Finał WOŚP zbliża się wielkimi 
krokami. Sztab 2571 w Kórniku jest na 
przysłowiowej ostatniej prostej. Będzie 
pracował w Sali OSP ul. 20 Października  
93 w Kórniku. 

Licytacje na rzecz WOŚP już  ruszyły w sieci, 
na  FB i Allegro. To okazja,aby zostać  wła-
ścicielem ciekawych przedmiotów, a  tym 
samym wesprzeć finansowo Fundację Jurka 
Owsiaka.
W dniu Finału poprowadzimy licytacje „na 
żywo” - zaczynamy od godziny 15:00. 
Licytację złotego serduszka przewidujemy 
na godzinę 18:00. 
A to linki do stron, które polecamy odwie-
dzać i licytować:

https://www.facebook.com/
wospsztabkornik

Licytacje na rzecz WOŚP: 
https://allegro.pl/uzytkownik/ 

szatann1981

Wpłaty dokonaj na rachunek:
58 1140 1010 8525 2021 0000 2571

Skarbonka  online
https://eskarbonka.wosp.org.pl/g1z2j9    

Amatorów domowych wypieków i ciepłych 
pączków informujemy, że na kórnickim 
rynku zainstaluje się stoisko Wypiekarni 
Magdy Pawlaczyk. Będzie też można za-
mówić wypiek ciast pisząc  maila na adres:
magda.artvision@gmail.com  
Równie ciekawa jest inicjatywa firmy  
Produkcjoner Bartosza Kasprzyka, który 

będzie wykonywał  na odzieży naszywki-
-wprasowanki z grafiką WOŚP  (należy przy-
nieść ze sobą  czapkę, koszulkę, bluzę  itp)
Wszystkie pieniądze uzyskane w ten sposób 
Firma przeznacza na  WOŚP. 
Się ma!
     

Czy wiesz, że puszka aluminiowa stanowi 
jeden z kluczowych surowców wtórnych, 
które ZGO sp. z o.o. w Jarocinie - Wielko-
polskie Centrum Recyklingu pozyskuje 
z selektywnej zbiórki prowadzonej 
w Twoim domu?

Aluminium, które powszechnie występuje 
w naszych domach w postaci różnorodnych 
opakowań, wrzucamy do żółtego pojemnika 
lub worka przeznaczonego do opakowań 
z selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych 
i metali.

Ale czy tak naprawdę aluminium spoty-
kamy tylko w naszych domach jako opa-
kowania? Wiele sfer przemysłu zależnych 
jest od tego metalu. Służy on do budowy 
elementów konstrukcji oraz poszycia sa-
molotów, statków, samochodów i  innych 
środków transportu, ale także jako element 
konstrukcyjny naszych domów, izolacji oraz 
wykorzystuje się go w systemach klimaty-
zacji i ogrzewania. Znajduje zastosowanie 
również w  energetyce – w  instalacjach 
fotowoltaicznych, w przewodach i kablach. 
A  w  życiu codziennym spotykamy go 
w sprzętach RTV i AGD, z których na co dzień 
korzystamy, no i oczywiście jako różnego 
rodzaju opakowania: puszki aluminiowe, 
tacki, folie, pojemniki na aerozole.

Powszechność występowania tego surowca 
sprawia, że niezwykle istotne i świadome 
powinno być jego odzyskiwanie. W pierw-
szym etapie musimy pamiętać o naszych 
domostwach, gdzie zaczynamy ważną rolę 
segregacji – to od nas zależy, czy prawidłowo 
wysegregowane odpady trafią w odpowied-
nie miejsce w Instalacji Komunalnej i zosta-
ną przekazane dalej do firmy zajmującej się 
recyklingiem aluminium.

Dlaczego ważna jest jego segregacja 
i odzysk?
W Polsce już od 2008 roku nie produkuje się 
pierwotnego aluminium, ponieważ pociąga-
ło to za sobą duże pokłady energii i emisję 
szkodliwych substancji, zwłaszcza fluoru, 
który stanowił zagrożenie dla środowiska. 
Zapotrzebowanie gospodarcze na alumi-
nium zaspokajane jest przez import, ale 
także przez recykling wprowadzonych do 
obrotu produktów aluminiowych.

Wraz z rozwojem gospodarczym na prze-
strzeni lat wzrosła liczba opakowań alu-
miniowych wprowadzonych do obiegu, co 
pociągnęło za sobą zwiększenie ilości pro-
dukowanych odpadów z tego tworzywa. Na 
szczęście – i co szczególnie warto podkreślić 
– to fakt, że złom aluminiowy jest tworzy-
wem, które można nieskończenie wiele razy 
przetwarzać oraz ponownie wykorzystywać.

Dlaczego? Aluminium to tzw. materiał per-
manentny – który nigdy nie traci swoich wła-
ściwości. Oznacza to, że kiedy raz wprowa-
dzimy aluminiową puszkę do obiegu, będzie 
mogła zostać przetworzona nieskończoną 
ilość razy, a skład chemiczny i właściwości 
uzyskanego w procesach recyklingu metalu 
będą takie same.

Prawidłowe segregowanie aluminium oraz 
poddawanie go recyklingowi w dużej mierze 
przyczynia się do zaoszczędzenia nieodna-
wialnych zasobów ziemi oraz wspomaga 
ochronę środowiska. Co więcej, uzyskanie 
aluminium z  recyklingu jest o około 60% 
tańsze niż pozyskanie aluminium pierwot-
nego, a wytworzenie 1 tony tego metalu ze 
złomu puszkowego pozwala zaoszczędzić 
energię, która w gospodarstwie domowym 
wystarczyłaby na 10 lat!

Od czego zacząć? Od świadomej segregacji. 
Musimy pamiętać, aby nie wrzucać tego 
cennego surowca do zmieszanych odpadów 
komunalnych.

W jaki więc sposób powinniśmy segrego-
wać aluminium? Już w domu wrzucajmy 
opakowania aluminiowe do żółtego worka/
pojemnika, ale także nie zapominajmy 
o konkursie „Region Czysty na 6”, który ZGO 
Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Cen-
trum Recyklingu zorganizował dla wszyst-
kich szkół z Porozumienia Międzygminnego. 
Czy jednym z surowców, które zbieramy nie 
jest puszka aluminiowa?

Pamiętaj! Zacznij od początku i świadomie 
segreguj!

◊  ZGO Jarocin

Wiadomości lokalnych sztabów WOŚP

Z nastaniem nowego roku rozpoczęła się 
Muzyczna Lista Przebojów Gminy Kórnik. 
Chciałoby się powiedzieć – nic nowego, 
funkcjonują różne listy przebojów w radiu, 
telewizji. Ale to nie tak. W naszym przypadku 
lista różni się od innych tym, że nie będzie 
miała zwycięzców i nagród, ale będą niespo-
dzianki. Można zapytać w tym miejscu: no to 
po co ten projekt? No właśnie. Celem tego 
pomysłu, inicjatywy – nieważne, jak go zwać 
– jest wyjście naprzeciw sytuacji, w jakiej się 
ostatnio znaleźliśmy. Mianowicie totalnemu 
ograniczeniu aktywności w każdej dziedzinie 
życia – zawodowej, kulturalnej, sportowej 
itp. Siedzimy w domu, nudzimy się, popa-
damy coraz częściej w depresję, no bo ile 
można tak żyć. Stąd pomysł Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 
Koła Gminnego w Kórniku, żeby nas zak-
tywizować, nie łamiąc przy tym obostrzeń 
epidemiologicznych. Ile razy w naszej historii 
śpiew był lekarstwem na skołatane dusze, 
a przecież śpiewać każdy może i stąd pomysł 
na taką muzyczną listę przebojów. Zaintere-
sowanie projektem przerosło oczekiwania 
inicjatorów. 
Możecie się Państwo wzajemnie podziwiać, 
odwiedzając naszą stronę na Facebooku – 
Muzyczna Lista Przebojów Gminy Kórnik, 
bo hasło „Śpiewać każdy może” dotyczy 
wszystkich. Celem podstawowym tego 
przedsięwzięcia jest wspólna zabawa, 
odreagowanie od codziennej trudnej teraź-
niejszość, uśmiech i wzajemna życzliwość. 
Zasady zgłaszania utworów i głosowania 
są zawarte w regulaminie na naszej stronie. 
Lista jednak nie skończy się w styczniu. Wy-
konawcy, którzy uzyskają trzy najlepsze wy-
niki z podniesionym kciukiem, przechodzą 
do dalszej zabawy w kolejnych miesiącach. 
Parafrazując powiedzenie Jurka Owsiaka 
„gramy do końca świata i  jeden dzień 
dłużej”, my śpiewamy do końca pandemii 
i jeden dzień dłużej. 

Gminna
lista przebojów

◊  Członek Komisji Muzycznej Listy 
Przebojów Gminy Kórnik
 - Maria Byzia 

Eko-zasady - aluminium

◊  Sztab #5075

◊  Sztab #2571



Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippo-
castanum L.) jest drzewem powszechnie 
rozpoznawanym i  bardzo popularnym. 
Jego kwitnienie nieodłącznie kojarzy się 
z egzaminami maturalnymi, zaś jesienią 
jego owoce są chętnie zbierane przez 
dzieci. Wielu ludzi uważa ten gatunek za 
rodzimy, jednak pochodzi on z obszarów 
górskich Półwyspu Bałkańskiego. Kaszta-
nowiec wzbudził zainteresowanie w  XVI 
wieku, kiedy lekarz Willem Quackelbeen 
(towarzyszący ambasadorowi austriac-
kiego cesarza Ferdynanda I  na dworze 
sułtana Sulejmana II) zaobserwował go na 
terenie Stambułu. Tajemnicą pozostaje, 
skąd kasztanowiec trafił do tego miasta, 
gdzie jest popularny do dzisiaj. Źródła 
tureckie wskazują, że mógł zostać sprowa-
dzony z obszaru dzisiejszej Albanii przez 
pochodzących stamtąd ogrodników sułta-
na. W Imperium Osmańskim kasztanowiec 
był drzewem ozdobnym, zaś jego nasiona 
wykorzystywano do leczenia kaszlu u koni, 
co stało się źródłem łacińskiej nazwy 
gatunku (greckie słowo hippo oznacza 
‘koń’, natomiast łacińskie castanea znaczy 
‘kasztan’), a  także nazw w  wielu innych 
językach (np. „horse-chestnut” w j. angiel-
skim). Quackelbeen zainteresował się tym 
gatunkiem i  swoje spostrzeżenia zamie-
ścił w  liście wysłanym do mieszkającego 
w  Pradze włoskiego botanika i  lekarza 
doby renesansu – Pietra Andrea Mattioli. 
List napisany 26 lipca 1557 roku zawiera 
najstarszy znany opis kasztanowca, zaś 
adresat sporządził w roku 1563 pierwszą 
ilustrację przestawiającą ten gatunek. 
Znalazła się ona w  dziele New Kreüter-
buch. Informacja o interesującym drzewie 
szybko dotarła również do Włoch, gdzie 
został on opisany w dziele Erbario Dipinto 
przez słynnego przyrodnika i założyciela 
ogrodu botanicznego w  Bolonii, Ulisse 
Aldrovandiego. Arkusz zielnikowy z tego 
okresu, zawierający liść kasztanowca, jest 
przechowywany do dzisiaj w zielniku na 
Uniwersytecie w Bolonii.
Pierwsza pewna uprawa kasztanowca 
powstała w  Wiedniu (najpóźniej w  roku 
1581), skąd gatunek ten rozprzestrzenił 
się na inne kraje Europy. Z powodu swo-
ich walorów dekoracyjnych był chętnie 
sadzony w parkach, obsadzano nim także 
aleje prowadzące do pałaców arystokra-
cji. We Francji kasztanowiec pojawił się 
około 1615 roku, do Anglii trafił najpóź-
niej w roku 1633. Również w Niemczech 
stał się bardzo popularny i dziś stanowi 
charakterystyczny element w bawarskich 
ogródkach piwnych. W roku 1746 kaszta-
nowiec zwyczajny znalazł się w  Stanach 
Zjednoczonych i rozpowszechnił się tam 
po 1828 roku, został jednak wyparty 

przez kasztanowca czerwonego (Aesculus 
×carnea Hayne), który jest mieszańcem 
europejskiego gatunku z  rodzimym dla 
południowo-wschodniej Ameryki Północ-
nej kasztanowcem krwistym (A. pavia L.). 
Dzisiaj kasztanowiec zwyczajny jest sa-
dzony w tak odległych miejscach jak Chiny 
czy Nowa Zelandia. Swoją popularność 
zawdzięcza nie tylko walorom ozdobnym, 
ale także dużą tolerancją na warunki pa-
nujące w miastach. 
W  naszym kraju kasztanowiec pojawił 
się prawdopodobnie pod koniec XVI 
wieku, sprowadzony przez króla Stefana 
Batorego. Nakazał on swojemu ogrodni-
kowi posadzić ‘stroyne kastance’ w parku 
w  Łobzowie pod Krakowem. Również 
Jan III Sobieski sprowadził do swojego 
prywatnego ogrodu sadzonki z Wiednia. 
Kasztanowce szybko zdobyły popularność 
w  Polsce. Były chętnie sadzone w  par-
kach, zaś motywy liści, kwiatów i owoców 
pojawiały się często w  polskiej sztuce. 
Powstało wiele słynnych alej, taka jak 
Aleja Kasztanowa w Warszawie (założona 
w roku 1815). Najstarszym okazem w Pol-
sce jest prawdopodobnie „Benedykt”, 
którego wiek szacuje się na około 270 lat. 
Rośnie on w pobliżu opactwa w Lubiniu. 
Krzysztof Kluk w swoim dziele Dykcyonarz 
Roślinny z  1786 roku zamieścił pierwszy 
opis kasztanowca w  języku polskim. 
Podane są tam zalety tego gatunku, nie 
tylko dekoracyjne. Ze szczególną uwagą 
autor opisał możliwości wykorzystania 
nasion, z których można produkować klej, 
krochmal czy środek do bielenia płótna. 
Ponieważ nasiona zawierają duże ilości sa-
ponin (które dobrze pienią się w wodzie), 
można je wykorzystać do produkcji mydła 
czy szamponów. Jedna z saponin, escyna, 
jest dzisiaj wykorzystywana w środkach do 
leczenia żylaków, ponieważ ma działanie 
przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i po-
prawia elastyczność ścian naczyń żylnych.
Chociaż kasztanowiec był sadzony w Eu-
ropie już od XVI wieku, to dopiero pod 
koniec XIX wieku odkryto jego naturalne 
populacje. Ich istnienie na Bałkanach 
zostało ostatecznie potwierdzone w roku 
1880, kiedy Theodor von Heldreich, dy-
rektor ogrodu botanicznego w  Atenach, 
opublikował wyniki ekspedycji mającej na 
celu opisanie flory Grecji. Zebrane pod-
czas tej wyprawy arkusze zielnikowe są 
wciąż przechowywane w Muzeum Historii 
Naturalnej w Wiedniu. Populacje znajdu-
jące się poza Grecją (w Albanii, Macedonii 
Północnej oraz Bułgarii) zostały opisane 
dopiero w XX wieku. Niestety, liczebność 
kasztanowca spada. Obecnie dorosłych 
drzew w naturze jest mniej niż 2500. Jest 
to w dużej mierze wynik rosnącego zapo-
trzebowania na wodę, wykorzystywaną 
do nawadniania upraw. Zanika wiele gór-
skich strumieni, wzdłuż których rosną te 

drzewa. Międzynarodowa Unia Ochrony 
Przyrody (IUCN) określiła kasztanowca 
zwyczajnego jako gatunek narażony na 
wyginięcie; niestety nie został on jak do-
tąd wpisany na Czerwoną Listę Grecji, co 
stwarza potencjalne niebezpieczeństwo 
dla tych populacji, które znajdują się 
poza rezerwatami. Kasztanowce rosnące 
w parkach Europy również są zagrożone, 
głównie z powodu rozprzestrzeniania się 
chorób i szkodników, takich jak szrotówek 
kasztanowcowiaczek. Zarówno naturalne, 
jak i  sztuczne stanowiska kasztanowca 
wymagają dzisiaj ochrony. Pozostaje nam 
mieć nadzieję, że wysiłki mające na celu 
ocalenie tego gatunku okażą się skutecz-
ne, zaś widok tego urokliwego drzewa 
będzie towarzyszył również następnym 
pokoleniom. 

Fot. 1. Siewka kasztanowca, Grecja
Fot 2. Dorosłe drzewo 
na skraju urwiska, Grecja

Arkusz zielnikowy opisujący kasztanowiec 
(KOR 11551) z Herbarium Instytutu Den-
drologii PAN dostępny jest cyfrowo pod 
adresem: 
https://rcin.org.pl/dlibra/
publication/123278/edition/96997

Słów kilka o kasztanowcu

◊ Łukasz Walas
Instytut Dendrologii PAN

Fot. 1

Fot. 2
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Wiele perełek okolic Poznania to miejsca 
unikatowe, nie brakuje jednak i takich, 
które z przymrużeniem oka można 
nazwać bliźniakami. Ich odpowiedniki 
rozsiane są zarówno po najbliższej 
okolicy, jak i w innych częściach kraju, 
Europy i świata.

Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby 
poznańskich koziołków, trykających się 
w południe ku uciesze turystów i miesz-
kańców. Mało kto jednak wie, że koziołki 
mają swojego kolegę na wieży ratusza 
w Kórniku, gdzie o 12 pod zegarem pieje 
i kłania się wszystkim sympatyczny kogut-
-kur. Występom zwierzaków towarzyszą 
również dźwięki miejskich hejnałów.

Podwójne
Kórnik wraz z  Bninem to idealny przy-
kład podpoznańskich bliźniaków. O  ich 
dawniejszej, odrębnej historii świadczy 
unikatowy, podwójny herb gminy oraz 
dwa rynki i ratusze: kórnicki jest siedzibą 
burmistrza, w bnińskim mieści się Biuro 
Rady Miasta i Gminy oraz Izba Pamiątek 
Regionalnych. Dwoma rynkami może się 
również pochwalić Murowana Goślina. 
Pierwszy to centralny punkt średniowiecz-
nej części miasta z  budynkami kościoła 
farnego i  ratusza. Drugi (ze stylizowaną 
kamienicą-ratuszem) powstał jako ele-
ment osiedla dla pracowników fabryki 
zbrojeniowej w  Bolechowie. Swoistymi 
bliźniakami są też synagogi w  Buku 
(obecnie Sala Miejska) i Mosinie (Galeria 
Sztuki). Odnowione i zarządzane przez sa-
morządy, funkcjonują dziś z powodzeniem 
jako miejsca licznych wystaw, spotkań 
i koncertów.

Pomniki
Charakterystycznym elementem panora-
my Lubonia jest Pomnik Siewcy. Rzeźba, 
wykonana przez słynnego Marcina Rożka, 
pierwotnie służyła jako… reklama podczas 
Powszechnej Wystawy Krajowej. Wiele lat 
później kopia Siewcy stanęła przed budyn-
kiem obecnego poznańskiego Uniwersyte-
tu Przyrodniczego. Rzeźba przypomina, że 
uczelnię można śmiało nazwać młodszym 
bratem Wyższej Szkoły Rolniczej imienia 
Haliny w Żabikowie (część Lubonia) – je-
dynej uczelni wyższej w zaborze pruskim. 

Liczne kopie słynnych rzeźb znalazły swoje 
miejsce w  Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. W tamtejszym Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji zobaczyć można Bramę 
Słońca z Tiahuanaco, posąg z Wyspy Wiel-
kanocnej czy posąg Buddy z Bamian, któ-
rego pierwowzór został zniszczony przez 
talibów. W Puszczykowie swoją przystań 
znalazła też wierna kopia Santa Marii – 
żaglowca Krzysztofa Kolumba oraz kopia 
myśliwca Hurricane, używanego przez pol-
skich pilotów walczących w bitwie o Anglię.

Architektura
Co łączy Salę Mauretańską na zamku 
w Kórniku i Fontannę Lwów na dziedzińcu 
zamku w Poznaniu? Obie swoje pierwo-
wzory mają w  hiszpańskiej Grenadzie, 
w  pałacu Alhambra. Kórnicki zamek ma 
jeszcze innego bliźniaka – mauzoleum 
Tadź Mahal w  indyjskiej Agrze, o  czym 
najłatwiej przekonać się, oglądając zamek 
z perspektywy arboretum. Częścią impo-
nującej rezydencji w Rogalinie jest kościół 
świętego Marcelina. Budynek, znany jako 
mauzoleum rodu Raczyńskich, jest kopią 
rzymskiej świątyni z francuskiego Nîmes. 

Na berlińskiej Starej Mennicy był wzo-
rowany Pałac Jankowice, czyli najstarszy 
w  regionie obiekt w  stylu klasycyzmu 
romantycznego. Dla efektownej wieży ci-
śnień górującej nad Śremem odpowiedni-
ka szukać trzeba w nieodległym Kościanie, 
a obie wieże nawiązują do londyńskiego 
Tower Bridge. Ciekawe są losy Kopca 
Kościuszki w Objezierzu. Według legendy 
pierwszy kopiec usypano tam w  roku 
śmierci Naczelnika, a więc na kilka lat przez 
budową bardziej znanego odpowiednika 
z Krakowa.

Bliźniaki

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu 
wspólnie z Poznańską Lokalną Organi-
zacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do mikroturystyki – samo-
dzielnego zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorzą-
dowych 12 gmin członkowskich PLOT, 
w  Naszym Głosie Poznańskim oraz 
w Prasowej Powiatowej 17.

Rekreacja
Miłośnicy aktywności w plenerze w każdą 
sobotę spotykają się w Dąbrówce. Stam-
tąd punktualnie o godzinie 9 rusza bieg 
po lasach palędzko-zakrzewskich. W tym 
samym czasie startują też zawodnicy 
bliźniaczych biegów sieci parkrun nad 
Jeziorem Swarzędzkim, na poznańskiej 
Cytadeli i w setkach miejsc w 22. krajach 
świata. Ze względu na pandemię póki co 
trzeba szukać innych sposobów rekreacji 
– na przykład w Puszczy Zielonce! Kto by 
pomyślał, że w jej granicach mieszczą się 
dwie Ameryki(!), Floryda, Karpaty, Łysa 
Góra, no i  Mazury. A  właściwie Czerwo-
nackie Mazury, czyli zbiorniki pożwirowe 
w Owińskach, które oglądane z lotu ptaka 
przypominają miniaturkę malowniczych 
krajobrazów północno-wschodniej Polski.

Kościół św. Marcelina w Rogalinie 
(fot. Piotr Łysakowski)

Galeria Sztuki w Mosinie (fot. Archiwum 
Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Sala Miejska - dawna synagoga w Buku 
(Fot. Piotr Basiński)

Czerwonackie Mazury w Owińskach 
(fot. Marcin Deckert)

Pałac Jankowice 
(fot. Tomasz Koryl)
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Uczestnicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Gościnni” mają wiele zain-
teresowań i  bardzo chętnie przystępują 
do różnorodnych projektów i konkursów 
organizowanych na terenie Miasta i Gminy 
Kórnik oraz do takich, które mają dużo 
szerszy zasięg np. wojewódzki bądź nawet 
ogólnokrajowy.
W  trakcie zajęć chętnie doskonalą swoje 
umiejętności fotograficzne pod okiem Pani 
Moniki. W  ostatnim czasie uczestniczyli 
w projekcie edukacyjno-artystycznym „5 
zmysłów” – jest to innowacyjny projekt 
kierowany do szerokiego grona odbiorców, 
szczególnie do społeczności osób z niepeł-
nosprawnościami. Głównym organizatorem 
jest Stowarzyszenie Edukacyjne MCA współ-
pracujące z Centrum Kultury Zamek. Projekt 
został dofinansowany m. in. ze środków 
Powiatu Poznańskiego.
Uczestnicy brali udział w warsztatach pro-
wadzących przez Pana Grzegorza Dembiń-
skiego. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu 
„Gościnni” mogli poszerzyć wiadomości  
i udoskonalić swój warsztat fotograficzny.
Własne umiejętności wykorzystują głównie 
podczas spacerów. Fotografują wówczas 
piękne okolice Kórnika, promenadę kórnicką 
oraz Arboretum. W ubiegłym roku wzięli 
udział w konkursie zatytułowanym „Kór-
nicki Kalendarz 2021”. Uczestnicy odnieśli 
ogromny sukces, ponieważ w kalendarzu 
umieszczone zostały dwie fotografie w ich 
wykonaniu, natomiast trzecie otrzymało 
wyróżnienie.
Fotografię znajdującą się w miesiącu kwiet-
niu wykonał Paweł Kerber na terenie kór-
nickiego Arboretum. Ukazuje ona wieżę 
zamkową oraz przepięknie kwitnące drzewo 

leszczyny. Miesiąc lipiec reprezentuje zdjęcie 
Honoraty Łąkowskiej pokazujące widok 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik pomiędzy 
strumieniami wody z fontanny znajdującej 
się przy rynku.
Wyróżniona przez jury fotografia należy do 
Piotra Banaszaka. W tle roztacza się na niej 
widok Jeziora Kórnickiego, a postać Tytusa 
Działyńskiego oraz pilnującego wejścia do 
zamku dzika górują na pierwszym planie.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz 
dyplomy. Byli z nich bardzo dumni i odebrali 
je z radością. 
Wszyscy “Gościnni” miłośnicy fotografii 
mówią, że czekają niecierpliwie na kolejne 
konkursy fotograficzne, w  których będą 
mogli uczestniczyć prezentując swoje umie-
jętności.

Fotograficzna pasja „Gościnnych”

◊  Robert Wrzesiński

„Król chłopów”, twórca pierwszych w Pol-
sce kółek rolniczych, który zbudował trwa-
łe fundamenty pod rozwój nowoczesnego 
wielkopolskiego rolnictwa - Maksymilian 
Jackowski - jest bohaterem monografii 
wydanej właśnie przez Instytut Środowi-
ska Rolniczego i Leśnego PAN.

Książka „Maksymilian Jackowski. Organicz-
nik, działacz ruchu ludowego, edukator 
i wydawca pism dla rolników”, pod redak-
cją Lecha Wojciecha Szajdaka, to zbiór ma-
teriałów przygotowanych na konferencję 
zorganizowaną przez Fundację Zakłady 
Kórnickie, Instytut Środowiska Rolniczego 
i Leśnego PAN, Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i  Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w  Szreniawie i  Muzeum Ziemiaństwa 
w Dobrzycy, zaplanowaną na 5 listopada 
ubiegłego roku.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju 
konferencja została przełożona, organi-
zatorzy postanowili jednak nie odsuwać 

w czasie wydania publikacji. O  terminie, 
w którym będzie można wysłuchać wykła-
dów poświęconych wybitnemu organicz-
nikowi, będziemy informować.
W skład komitetu honorowego przedsię-
wzięcia wchodzą: 
Marek Woźniak - Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Ireneusz Antkowiak - 
Burmistrz Miasta i  Gminy Pobiedziska, 
Piotr Marek Mieloch - Burmistrz Miasta 
Środa Wielkopolska, Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego oraz Towarzystwo 
im. Stanisława Mikołajczyka.
Sponsorami konferencji są: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, Fundacja Zakłady Kórnickie, 
Wojewódzki Związek Rolników Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Urząd 
Miasta Pobiedziska, Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Poznaniu, Wiesław 
Olszewski Gospodarstwo Rolne Krzyżow-
niki, Mir-Rad Mirosław Godek Węglewo.

Warto odnotować publikację z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów 
„Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, który odbył się w dniach 13-15 
września 2019 roku, w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. 
Organizatorem Zjazdu było Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół 
Książki, któremu prezesuje dr Kazimierz Krawiarz. Zjazdowi towarzy-
szyły ciekawe wystawy, a samo wydawnictwo zawiera pamiątkowe 
fotografie z życia bibliofilów dawniej i dziś. Wydanie publikacji 
wsparła Fundacja Zakłady Kórnickie.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci z Kalisza, Warszawy, Łodzi, Krako-
wa, Śremu, Gdańska, Katowic oraz silna poznańska reprezentacja, 
w tym kórnicka, z referatami: dr. Kazimierza Krawiarza „Edward 
Kunze – pierwszy prezes Towarzystwa Bibliofilów w Poznaniu”; 
dr. Grzegorza Kubackiego „Od księgozbioru Tytusa Działyńskiego 
do biblioteki-platformy cyfrowej dostępnej dla każdego. Historia 
Biblioteki Kórnickiej oraz jej zbiorów” czy Stanisławy Andrejew-
skiej „Coś o nas. WTPK w Poznaniu”. Uczestnicy zwiedzili również 
Muzeum i Bibliotekę Kórnicką PAN, Izbę Pamiątek Regionalnych 
w Kórniku-Bninie, jak też odwiedzili na cmentarzu w Kórniku grób 
ks.kan.dr.E. Majakowskiego - pierwszego dyrektora Archiwum Ar-
chidiecezjalnego w Poznaniu oraz współzałożyciela Towarzystwa 
Bibliofilów Polskich w Poznaniu. Wśród Honorowych Patronatów 
Zjazdu nie zabrakło dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN prof. 
Tomasza Jasińskiego oraz prezesa Fundacji Zakłady Kórnickie dr. 
Dariusza Grzybka.
Warto przypomnieć, że Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Pozna-
niu zostało założone w 1923 roku. W Poznaniu odbyły się Zjazdy 
w 1929 oraz 1989 roku oraz ten ostatni w 2019 roku. Publikacja 
zawiera również zachowane materiały ze Zjazdu w 1989 roku, 
dotychczas nie opublikowane. Jest więc ciągłość działań prac 
Towarzystwa, a przede wszystkim pasji i miłości do książki, którą 
podzielają wszyscy uczestnicy Zjazdu, jak wynikało z ich wystąpień. 
W swoich referatach dali oni sprawozdanie z własnej działalności: 
od Zjazdu w 1989 do ostatniego w 2019 roku. 
We wstępie dr. Kazimierza Krawiarza „Słowo od Organizatorów” 
czytamy: „Komputeryzacja i digitalizacja sprawiają, że piękno rzad-
kich książek (…) możemy dziś podziwiać (…) odwiedzając witryny 
internetowe, strony Federacji Bibliotek Cyfrowych. Ten niezwykły 

dostęp (…) sprawia, że młodzi ludzie zaczynają interesować się 
bibliofilstwem” (…) Rozbudzają w sobie pasję kolekcjonerską”. 
Większość z nas jest z pewnością przyjacielem książki, do których 
też się ośmielam zaliczyć

XI Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów. „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, 
13-15 września 2019, Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, 
Poznań 2020.

W grudniu 2020 r. odbyła się XXII edycja 
konkursu ,,Żłóbek Wielkopolski’’. Ze wzglę-
du na obostrzenia związane z pandemią 
koronawirusa została zrealizowana w no-
wej, wirtualnej formie. Konkurs został 
rozstrzygnięty 21 grudnia. Przeznaczony 
był dla dzieci ze szkół i oddziałów przed-
szkolnych. Spośród 30 nadesłanych zgło-
szeń jury wybrało najpiękniejsze szopki 
i  przyznało nagrody oraz wyróżnienia 
w pięciu kategoriach.
Zgodnie z regulaminem prace konkurso-
we miały uwzględniać m.in. twórcze od-
wołanie do kanonu szopki, nawiązanie do 
tradycji regionu (lokalnej historii, legend, 
architektury) i aktualnych wydarzeń. Ko-
misja zwróciła również uwagę na oryginal-
ność ujęcia tematu, technikę wykonania, 
estetykę oraz ruchome elementy szopek. 
Jurorzy docenili walory nadesłanych zdjęć, 
filmów i opisów, uwzględniając w swojej 

ocenie najciekawsze prezentacje multi-
medialne prac. 
Z  ogromną radością informujemy, że 
I miejsce w kategorii przedszkolnej zajęła 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Robakowie – oddział 
przedszkolny pod kierunkiem Pani Natalii 
Zimnej, grupa dzieci 3-6 letnich.
Gratulujemy i dziękujemy dzieciom oraz 
rodzicom grup Odważnych Jeżyków, Mą-
drych Sówek i Sprytnych Wiewiórek za za-
angażowanie w powstanie naszej pięknej 
szopki. Wirtualna wystawa pokonkursowa 
znajduje się na stronie internetowej Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu oraz na 
Facebooku Muzeum Etnograficznego.

Monografia o Maksymilianie Jackowskim

◊  Danuta Podolak FZK

Przyjaciele książki

◊  Marzena Kuberacka
Ewa Sowa

,,Żłóbek Wielkopolski’’

◊ Anna Łazuka-Witek
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Krótkie odwiedziny prawdziwej zimy, 
niska temperatura i opady śniegu zdez-
orientowały nieco niektóre okazy lokalnej 
fauny. Łabędzica Flora, która po pobycie 
na strażackim stawie na stałe rozgościła 
się na zamkowej fosie, przed tygodniem 
wybrała się na spacer po mieście. Piękny 
ptak nic sobie nie robił z niebezpieczeń-
stwa kolizji z pojazdami mechanicznymi 
i  dotarł wąską ul. Zamkową do rynku. 
Na szczęście czuwali nad jej bezpieczeń-
stwem czujni pracownicy Zamku, a straż-
nicy miejscy odtransportowali uciekinier-

kę z powrotem na przyzamkowy akwen.
Kilka dni później doświadczeni w trans-
porcie zwierząt funkcjonariusze SM 
odłowili w  Borówcu innego młodego 
łabędzia, który osłabiony błąkał się przy 
jednym z parkingów. Ptak trafił na fosę 
i teraz Flora ma towarzystwo, które miej-
my nadzieję odwiedzie ją od dalszych 
niebezpiecznych spacerów. 

Podczas mrozów i śnieżnych dni pamię-
tajmy o  dokarmianiu dzikiego ptactwa. 
Róbmy to jednak odpowiedzialnie i  nie 

karmmy naszych „braci mniejszych” byle 
czym. Przypomnijmy, że chleb szkodzi 
ptakom. Alternatywa dla pieczywa to na 
przykład sałata, mrożony groszek, kuku-
rydza, owies, ryż i  różne inne nasiona.

Miłośnikom przyrody, którzy nie lubią 
marznąć przypominamy, że pod adresem 

https://babki.poznan.lasy.gov.pl/ 
pasnik-on-line 

można przez całą dobę obserwować 
paśnik  w jednym z lasów naszej gminy. 

Przygody Flory - spacer i nowy kolega

◊  ŁG



Turnieje badmintona w Radzewie
W dniach 10-11 grudnia odbyły się kolejne 
3 turnieje w ramach cyklu „IX Radzewskie 
Spotkania z Badmintonem”. Organizatorem 
była sekcja badmintona UKS Radzevia Ra-
dzewo. Zawody odbyły się dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 
oraz determinacji Rafała Węglarza, który 
dopilnował także wszelkich spraw związa-
nych z reżimem sanitarnym. W rywalizacji 
chłopców z roczników 2008-2010 zwyciężył 
Olivier Zieliński, a na kolejnych stopniach 
podium stanęli Jakub Jankowski i Stanisław 
Karolczak. Wśród dziewcząt wygrała Ma-
rianna Gralińska. Zmagania dzieci do lat 9 
wygrali Szymon Węglarz i Laura Martyniak. 
Drugie miejsca zajęli Franciszek Gawłowski 
i Natasza Martyniak, a  trzecie Franciszek 
Rozmiarek i Natalia Socha. W turniejach dla 
dorosłych puchary za zwycięstwo odebrali 
Rafał Węglarz i Michalina Gralińska. Srebr-

ne medale wywalczyli Przemysław Małecki 
i  Agnieszka Słochaj, a  brązowe Mateusz 
Zakrzewski i  Lidia Perlińska. Łącznie w 4 
turniejach całego cyklu udział wzięło 37 
osób. Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej 
się wszyscy w tym roku znaleźliśmy, można 
to uznać za sukces. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak zorganizować cykl „X Radzewskie 
Spotkania z Badmintonem”.

Historyczne ferie z UKS Radzevia
Za nami historyczne ferie zimowe. Nie tylko 
z powodu obostrzeń związanych z sytu-
acją pandemiczną, ale również w związku 
z organizacją po raz pierwszy półkolonii 
sportowych z UKS Radzevia Radzewo w 
Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w 
Radzewie. Podczas dwóch turnusów (4-15 
stycznia) z wypoczynku skorzystało łącznie 
24 uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. 

W programie zajęć nie zabrakło wiodących 
dyscyplin, tj. unihokeja i badmintona. Spró-
bowaliśmy swoich sił także w pokazowych 
zajęciach ADD (parkour), prowadzonych 
przez finalistę programu Ninja Warrior Pol-
ska – Tomasza Zaorskiego oraz w treningu 
taekwondo, dzięki uprzejmości trenera 
Piotra Posadzego. Było też wiele innych 
zajęć ruchowych, zarówno w sali gimna-
stycznej, jak i na świeżym powietrzu, a to 
dzięki genialnej, śnieżnej pogodzie. Każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający 
zrealizowanie pełnego programu Zimowych 
Półkolonii z UKS Radzevia Radzewo oraz 
nagrodę rzeczową. Uśmiechnięte i zado-
wolone buzie dzieci to chyba największe 
podziękowanie, jakie mogliśmy otrzymać 
za wspólną, półkolonijną przygodę.

Wieści z UKS Radzevia

Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicz-
nej, kierując się odpowiedzialnością oraz 
zachowując wszelkie środki ostrożności, 
działaczom sekcji kolarskiej UKS TFP 
Jedynka Kórnik udało się zorganizować 
zgrupowanie szkoleniowe w górach. Rów-
no z początkiem roku kolarze w 18-osobo-
wym składzie ruszyli do Bystrzycy Górnej, 
gdzie w zaprzyjaźnionym, kameralnym 
pensjonacie „Justynka” wykorzystali ferie 
na jak najlepsze przygotowanie ogólne do 
zbliżającego się sezonu. Pomimo zimowej 
scenerii, plan udało się zrealizować w 
100%. Zawodnicy i zawodniczki TFP dużo 
trenowali na rowerach górskich w terenie, 
a jak tylko pogoda pozwoliła również na 
szosie. Sporo czasu poświęcono na wy-
marsze w góry i zajęcia ogólnorozwojowe. 
Zgrupowanie okazało się niezmiernie 
potrzebne nie tylko ze względu na kon-
dycję fizyczną, ale również i psychiczną 
zawodników. Zdalne nauczanie zamiast 
kontaktów szkolnych z rówieśnikami nie 

wpływa dobrze na młode organizmy, a 
zakaz wychodzenia dzieci i młodzieży z 
domów przed godziną 16 można tylko 
pozostawić bez komentarza. Kolejnego 
dnia po powrocie z górskiej wyprawy część 
zawodników wyjechała na konsultację to-
rową do Pruszkowa, natomiast nasza Mi-
strzyni Europy Joanna Błaszczak i Mateusz 

Przymusiński na pierwsze zgrupowanie 
torowe kadry juniorów szykującej się do 
Mistrzostw Świata, które zaplanowane 
są już w kwietniu w Egipcie. Szkoda, że 
po feriach młodzież nie może wrócić do 
szkolnych ławek, ale ważne, że chociaż 
może na razie normalnie trenować. 

Kolarstwo

◊  PM

◊ Kierownik
Rafał Węglarz

◊  KN
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W tym roku ferie wyglądają nieco ina-
czej niż w ubiegłe lata.
Z powodu pandemii pozamykane są 
kina, baseny, lodowiska, sale zabaw 
i wiele innych miejsc użyteczności 
publicznej. 
Obostrzenia związane z covid 19 ogra-
niczają również coroczne wyjazdy na 
ferie naszych milusińskich. 
Aby poprawić dzieciom humory i spra-
wić im choć odrobinę radości w tym 
trudnym dla nas wszystkich czasie, 
przedszkole im Misia Uszatka przygoto-
wało ciekawą ofertę zajęć sportowych, 
artystycznych, plastycznych, muzycz-
nych i edukacyjnych. 

Wychodząc naprzeciw żywym tempera-
mentom i  niespożytej energii naszych 
dzieci dwa razy w tygodniu- w wtorki i piąt-
ki odbywały się ukochane przez wszystkie 
przedszkolaki zajęcia ogólnorozwojowe 
z piłką z cyklu ,,Akademia Reisa”.
Oprócz tego codziennie była dostępna 
aula na której wychowawcy chętnie orga-
nizowali zajęcia sportowe, takie jak:wyścigi 
rzędów, zabawy z  chustą animacyjną 
z serii ,, Cztery żywioły”ćwiczenia gimna-
styczne z dostępnymi przyborami gimna-
stycznymi oraz tory przeszkód z  pianek 
i materacy.

Niektóre zajęcia poświęcone były rozwi-
janiu sfery artystycznej naszych przed-
szkolaków.
Podczas rozmowy na temat sposobów 
spędzania wolnego czasu w ferie pozwoli-
liśmy im wczuć się w prawdziwych mimów 
i naśladować wybrane czynności.  Okazało 
się, że nasze przedszkolaki to prawdziwi 
aktorzy.
Pantomima przyniosła ogromną radość 
nie tylko naśladującym ale i odgadującym.
Oprócz tego w  sali był dostępny mały, 
drewniany teatrzyk, w którym dzieci miały 
okazję wczuć się w wybrane role.  Aktorzy 
z dostępnych materiałów mogli wytwarzać 
również papierowe kukiełki.
Niemałą popularnością wśród dzieci cie-
szyły się oczywiście spacery i zabawy na 
świeżym powietrzu.  Podczas spacerów  
zamieniliśmy się w detektywów i zaopa-
trzeni w  lupy i  lornetki obserwowaliśmy 
zmiany zachodzące w przyrodzie zimą. Czy 
ktoś z  Was miał okazję podziwiać szron 
w powiększeniu?
Dzieci podczas ,,burzy mózgów” wysunęły 
wiele propozycji spędzania wolnego czasu 
podczas ferii, które podzieleni na grupy, 
przelali na duże kartonowe arkusze.
Okazało się, że pomysłów na ciekawe, 
aktywne ferie jest co niemiara, a najpięk-
niejszym z nich było stwierdzenie: ,,Ferie 
to czas, który możemy spędzić z  swoją 
RODZINĄ- bo w Rodzinie jest największa 

moc, dzięki której uda się nam przetrwać 
niejedne przeciwności losu. Padały tutaj 
także takie pomysły jak: wspólne czytanie 
książek, spacery, zabawy na śniegu, bu-
dowanie z klocków lego, gry planszowe, 
zabawy ze zwierzętami, wspólne zajęcia 
kulinarne z rodzicami, dziadkami oraz za-
jęcia plastyczne. Z takimi głowami pełnymi 
pomysłów nuda w ferie nam nie straszna. 
Oczywiście wszystkie te pomysły dzieci 
przelały na papier tworząc prawdziwą 
galerię.
W ferie dużo czasu poświęcaliśmy tema-
tyce zimowej, zwłaszcza , że doświadczyli-
śmy wreszcie trochę śnieżnej aury.
Powstało wiele zimowych krajobrazów, 
śnieżynki z waty, papierowe bałwanki.
Gdy śnieg za oknem najchętniej spędza-
liśmy czas na placu zabaw, lepiąc upra-
gnione bałwany, rzucając  śnieżkami do 
wyznaczonego celu i  obserwując tropy 
na śniegu.
Przedszkolaki bardzo lubią eksperymen-
tować. Odnosząc się do zimowej tematyki 
postanowiliśmy zgłębić zjawiska zama-
rzania i topnienia. Wlaliśmy w pojemniki 
wodę. Część zamroziliśmy w zamrażarce, 
a część zostawiliśmy za oknem , czekając 
na efekty.
Dodatkową atrakcją było zatapianie w wo-
dzie kolorowych kryształów. Potem ustala-
liśmy ile czasu zabrało samoistne topnie-
nie i jak długo topniał lód pod wpływem 
gorącej wody z  czajnika. Sprawdzaliśmy 
także na podstawie różnych przedmiotów 
co pływa, a co tonie oraz wpływ powietrza 
na płomień świecy.
Dzieci uwielbiają zabawę z  piaskiem 
kinetycznym. Tym razem wcieliły się 
w zabawie w archeologów. Zadaniem ich 
było odnaleźć dinozaury, kryształy ukryte 
w piasku za pomocą drewnianych szczy-
piec kuchennych.
Nie było to łatwe zadanie i wymagało nie 
lada zręczności.

Mali archeolodzy mogli się wykazać 
również umiejętnościami matematycz-
nymi, przeliczając wydobyte przedmioty 
z piasku.

 Przedszkolakom bardzo do gustu przy-
padła zabawa z kolorowymi kubeczkami 
do kodowania.
Powstały z nich prawdziwe, kubeczkowe 
tory przeszkód, wieżowce, ulice, po któ-
rych poruszały się różne pojazdy zrobione 
z dużych klocków konstrukcyjnych.
Dzieci chętnie również konstruowały na 
dowolny temat z klocków lego oraz innych 
klocków o różnych sposobach łączenia.
Z racji ubiegania się o certyfikat „Master 
Eco”, którego celem jest promocja przy-
rody, upowszechnianie zasad zrówno-
ważonego rozwoju, nasze przedszkole 
poświęca dużo czasu tym zagadnieniom. 
Aby lepiej przyswoić dzieciom tematykę 
życia eko słuchaliśmy opowiadań z serii
,,Żimowa przygoda gangu Fajniaków”
Marcina Przewoźniaka.
To w niej właśnie główni bohaterowie uczą 
nas jak można żyć ekologicznie w zgodzie 
z naturą. Dzieci wypowiadały się, jak same 
dbają o  przyrodę np: wyrzucają śmieci, 
segregują odpady, oszczędzają wodę itp.
Po zajęciach czekało nas wyzwanie pla-
styczne w  dwóch grupach: dziewcząt 
i chłopców.
Mianowicie powstały ,,Śmieciowe potwo-
ry, na  których umieściliśmy hasła „Bądź 
Eko”. Zaangażowanie i efekty pracy były 
naprawdę współmierne, a  Śmieciowe 
Potwory ozdobiły naszą eko-galerię.
Z cyklu  eko powstały również ekologiczne 
maski na bal karnawałowy.
Jednym z  ulubionych zajęć starszaków 
było konstruowanie gier planszowych 
pod hasłem,,Szukamy pirackiego skarbu,,.
W ferie chętnie słuchaliśmy również bajek 
czytanych przez naszych wychowawców 
i korzystaliśmy z innych prezentacji mul-
timedialnych wyświetlanych na naszych 
tablicach.

Ferie u  Misia Uszatka dobiegły końca. 
Uważamy je za bardzo udane.
Pozwoliły one nam na wszechstronny 
rozwój i  zaspokoiły część dziecięcej cie-
kawości.
Teraz przed nami kolejny, pełen wyzwań 
drugi semestr, który rozpoczniemy od 
Święta  najbardziej ukochanych na świe-
cie, naszych Babć i Dziadków.
Korzystając z okazji wszystkim tym wspa-
niałym, niezastąpionym Babciom i Dziad-
kom w  imieniu ich wnuków oraz wy-
chowawców życzymy długich lat życia, 
przepełnionych zdrowiem, pogody ducha, 
pomyślności i radości oraz wszystkiego co 
najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Ferie u Misia Uszatka

◊   Grażyna Domagalska 



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

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

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

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

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

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

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

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

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

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

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

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

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

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

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

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

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne
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 Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenia drobne:

 Podejmę współpracę, bran-
ża medyczno-kosmetyczna.  
Tel. 880 258 089

 Zakład ogólnobudowlany Robert 
Walkowiak Kórnik-Bnin zatrudni 
pracownika w  zawodzie murarz, 
malarz, prace wykończeniowe.  
Tel. 606 894 973

 Zatrudnię panią do opieki nad oso-
bą niepełnosprawną na weekendy. 
Tel. 605 354 948

 Zgubiono klucze na czarnej smyczy 
z dwoma brelokami: czarnym kotem 
i  czerwonym skórzanym. Znalaz-
cę uprzejmie proszę o  kontakt.  
Tel. 783 522 029

 Chętnie przyjmę niepotrzebne 
książki. Tel. 721 731 124

  Jajka, warzywa na dowóz.  
Tel. 721 731 124

 Keratynowe prostowanie - 20% 
promocja! Zapraszamy Atelier Fry-
zjerstwa Paulina Latusek ul. Dwor-
cowa 2a/1, Kórnik. Tel. 883 767 479

 Drewno kominkowe i opałowe.  
Tel. 692 241 023

 Drewno do wędzenia olcha pako-
wana w worki. Tel. 692 241 023  

 Płoty, ogrodzenia, siatka, autom. 
Tel. 692 241 023

 Profesjonalne zwalczanie kretów 
w ogródkach i sadach metodą fumi-
gacji. Wysoka skuteczność, szybkie 
terminy. Tel. 603 887 666

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

 Do wynajęcia mieszkanie par-
ter 53 m2 Kórnik ul. Staszica.  
Tel. 509 393 777

 Adaptacja poddasza dom około 
120 m2 -  jednorodzinny Boró-
wiec. Termin wiosna - lato 2021 r. 
Zlecę kompleksowe wykonanie.  
Tel. 692 268 763

 Wynajmę magazyn z pomieszcze-
niem socjalnym  170 m2 w Kórniku. 
Tel kontaktowy 606 464 094

 Sprzedam dużą cegłę ceramiczną 
POROTHERM, wym. 24x24x48 cm. 
Tel. 607 443 351

 Sprzedam beczki plastikowe 80 L, 
120 L i 220 L. Tel. 607 443 351

 Sprzedam dużą tarcz żeliwną 
do szatkowania kapusty z dwoma 
kompletami noży. Tel. 607 443 351

 Sprzedam drzewo opałowe Kne-
blówkę, suche, pocięte, dużo liścia-
stego. Tel. 607 443 351

 Drewno kominkowe i opałowe.  
Tel. 692 241 023

 Drewno do wędzenia olcha pako-
wana w worki. Tel. 692 241 023

 Płoty, ogrodzenia, siatka, automa-
tyka. Tel. 692 241 023

 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 
Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 
43 Kórnik-Bnin. Smaczne odmiany.

 Sprzedam maszyny i urządzenia 
rolnicze. Tel. 691 783 400

 Sprzedam: żwir, piasek, kru-
szywo, materiały budowlane.  
Tel. 604 422 606

 Sprzedam baloty słomy, 7 zł/szt. 
 Tel. 691 783 400

 Fotel z funkcją relax, czerwono-be-
żowy, cena 500 zł. Tel. 602 214 931 

 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 
i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Szybka spersonalizowana pożycz-
ka. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 
Tel. 661 263 107

 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

 Usługi utrzymania terenów zielo-
nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439

 Firma sprzątająca nawiąże współ-
pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439

 Warsztat Ślusarsko-Spawalniczy 
oferuje naprawy-remonty przyczep 
i maszyn rolniczych oraz inne usługi. 
Bnin-Piaskowa 3. Tel. 693 219 745

 Sprzedaż drewna kominkowego 
i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

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

 Wdowiec 70 lat z mieszkaniem, 
samotny, szukający przyjaciółki do 
spacerów. Pozna panią bezkonflikto-
wą do 65 lat. Tel. 609 738 330

 Malowanie, usługi remontowe, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418

 Sprzedam kanapę ze skóry brą-
zową (ciemny brąz) + 2 fotele.  
Tel. 603 822 115

 Serwis kotłów gazowych firmy TER-
MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864

 Kupujemy wszystkie zboża, za-
pewniamy krótkie terminy płatno-
ści. Zapraszamy do współpracy! 
AGRI PUTZ s.c. Marianowo Bro-
dowskie 10, 63-000 Środa Wlkp.  
Tel. 602 674 555, 606 597 877

 Tanio, fachowo, komfortowo kore-
petycje z języka angielskiego, pełne 
kwalifikacje, mgr UAM, różne grupy 
wiekowe, różne poziomy zaawanso-
wania. Tel. 880 655 557

 Naprawa pralek, lodówek, zmy-
warek, kuchenek elektrycznych.  
Tel. 601 84 39 88

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Korepetycje z Chemii wszystkie 
poziomy udzielane przez doktora 
nauk chemicznych. Tel. 790 285 872

 Sprzedam 3 kaloryfery aluminiowe. 
Tel. 509 424 239 

 Szukam pokoju z łazienką do wy-
najęcia Kórnik-Bnin. Tel. 534 206 661 
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