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◊ red.

Podajemy numery telefonów Wydziałów 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:
 Kancelaria Ogólna, tel. 61 8 170 411,
 Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Tech-

nicznej, tel. 61 8 972 603,
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

tel. 61 8 972 618,
 Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,
 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

tel. 61 8 170 411 w. 616,
 Gospodarka Odpadami, tel. 61 8 170 411 

w. 590,
 Wydział Koordynacji Współpracy Między-

wydziałowej, tel. 61 8 972 612,

 Wydział Oświaty i  Polityki Społecznej,  
tel. 61 830 10 14,
 Wydział Planowania Przestrzennego, 

tel. 61 8 170 411 w. 592,
 Wydział Podatków i  Opłat Lokalnych,  

tel. 61 8972 614,
 Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu, 

tel. 61 8 170 411 w. 681,
 Wydział Spraw Obywatelskich, 

tel. 61 8 170 411 w. 608, w. 660, (USC) w. 609,
 Stanowisko ds. gospodarki miesz-

kaniowej i  działalności gospodarczej,  
tel. 61 89 72 617.

Informujemy także, że przed ratusze zain-
stalowana jest skrzynka podawcza. Kore-
spondencja wyjmowana jest z niej od po-
niedziałku do piątku o godzinie 8:00 i 14:00.

Informacje
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Informacje 
burmistrza

Spotkanie z Radą Rodziców

20 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
oraz kierownik Wydziału Oświaty Ewa 
Soczyńska spotkali się w  Kamionkach 
z  przedstawicielami Rady Rodziców 
tamtejszego przedszkola, dyrekcją tej 
placówki oraz dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej w Kamionkach. Dyskutowano 
na temat organizacji roku szkolnego 
2020-2021. 

dofinanSowanie na 
dRogę w dachowie

Powiat Poznański otrzymał rządowe 
dofinansowanie na ostatni etap moder-
nizacji drogi Gądki – Szczodrzykowo. 

podSumowanie audytu

14 maja podsumowano audyt w  Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy „Go-
ścinni”. Burmistrz Przemysław Pacholski, 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły, skarb-
nik Katarzyna Szamałek i audytor Maciej 
Jankowski spotkali się z dyrektor Anitą 
Wachowiak na czele. Oceny w zakresie 
„środowiska wewnętrznego”, „mecha-
nizmów kontroli” oraz „informacji i ko-
munikacji” są pozytywne. Przekazano 
jedynie drobne uwagi formalne. 

wznowienie zajęc opiekuńczych 
dla najmłodSzych

18 maja do prowadzenia działań opie-
kuńczych powróciły placówki przedszkol-
ne i  żłobek na terenie Miasta i  Gminy 
Kórnik. Do skorzystania z  tej formy 
opieki zgłoszonych zostało początkowo 
88 dzieci, choć w praktyce do placówek 
przyprowadzono ich mniej. Deklarację 
w  sprawie wznowienia udziału dzieci 
w  zajęciach opiekuńczych od 25 maja 
złożyli rodzice i opiekunowie 130 dzieci.

100 lat pani maRty

W dniu 18 maja burmistrz Przemysław 
Pacholski wraz z Łukaszem Błaszykiem 
z  Urzędu Stanu Cywilnego odwiedzili 
obchodzącą w tym dniu setną rocznicę 
urodzin panią Martę Serwatkiewicz 
z  Kórnika. Szacownej jubilatce, wraz 
z bukietem róż, złożono najserdeczniej-
sze życzenia zdrowia i pomyślności.

Przypomnijmy, że w  ciągu ostatnich 
trzech lat  przebudowano odcinki w Gąd-
kach oraz w Szczodrzykowie. Fragment 
miejscowości Dachowa o długości około 
1,8 km będzie kosztował w sumie niemal 
9 milionów. Po 2,7 miliona przeznaczą 
na ten cel Miasto i  Gmina Kórnik oraz 
Powiat Poznański. W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych powiat jako głów-
ny inwestor otrzyma na tę inwestycję 
prawie 4,5 mln zł.
W  ramach inwestycji powstanie kanał 
deszczowy, jezdnia zostanie poszerzo-
na do 6 m i  zyska nową nawierzchnię, 
pojawią się chodniki i ścieżki rowerowe 
oraz przebudowane zostaną zjazdy. In-
westycja potrwa do lipca 2021.



Program dofinansowania likwidacji  
wyrobów zawierających azbest

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął 
procedurę przyjmowania od mieszkań-
ców wniosków na utylizację wyrobów 
zawierających azbest. Z dofinansowania 
korzystać mogą podmioty nieprowadzące 
działalności gospodarczej, do której stosu-
je się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. Prawo przedsiębiorców.

Zainteresowane osoby winny złożyć pi-
semny wniosek wg ustalonego wzoru na 
rok 2019 (do pobrania w tut. Urzędzie - Pl. 
Niepodległości 42 lub na stronie inter-
netowej  www.bip.kornik.pl) do Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik (Biuro Obsługi Miesz-
kańca). Dofinansowanie wynosi 100% 
kosztów demontażu i unieszkodliwiania 
wyrobów azbestowych lub wyłącznie 
odbioru i  unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych.

Powyższe wnioski będą przyjmowane do 
wyczerpania limitu określonego w zasa-
dach likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, 
przy czym ostateczny termin składania 
wniosków ustala się na dzień 15 lipca 2020 
r. Złożone wnioski będą rozpatrywane we-
dług kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, 
które następnie będą  przekazywane do 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie informujemy, że składanie 
wniosków powinno dotyczyć prac, których 
wykonanie przewidują Państwo w roku 
bieżącym lub przekazania (zmagazyno-
wanych wcześniej) wyrobów azbestowych. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do udzia-
łu przy odbiorze prac osobiście. Dopuszcza 
się odbiór prac przez osobę upoważnioną 
przez wnioskodawcę, przy dołączeniu upo-
ważnienia do protokołu odbioru.

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. 
demontażu) wnioskodawca jest zobowią-

zany do dokonania w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wyko-
nania robót budowlanych przynajmniej 
na 30 dni przed planowanym terminem 
ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów.

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na 
której znajdują się wyroby zawierające 
azbest (oryginał do wglądu),

2) zgodę właściciela nieruchomości w przy-
padku posiadania innego tytułu prawnego 
niż własność lub użytkowanie wieczyste,

3) w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności należy załą-
czyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na 
wykonanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest,

4) w przypadku wnioskodawców prowa-
dzących działalność związaną z sektorem 
produkcji rolnej, wypełniony formularz 

informacji przedstawionych przez wnio-
skodawcę w odniesieniu do pomocy de 
minimis oraz wypełnione oświadczenie 
o pomocy de minimis,

5) pełnomocnictwo w przypadku działania 
przez pełnomocnika,

6) w przypadku wniosku dotyczącego usu-
nięcia azbestu z terenu działki należącej do 
rodzinnych ogrodów działkowych - decyzję 
o przydziale działki (oryginał do wglądu).

Uwaga: szacunkowa waga płyty cemento-
wo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 
ok. 17 kg.

Szczegóły i dokumenty do pobrania: 
https://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/druki-
-i-wnioski/wydzial-ochrony-srodowiska-
-i-rolnictwa/program-dofinansowania-
likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest.
html

Informacje telefoniczne w tej sprawie: 
 61 8 170 411 wewn. 696.

W tym szczególnym dniu jubileuszu 
100 urodzin 

Pani Marty Serwatkiewicz
prosimy Ją, by przyjęła

serdeczne podziękowania za wszelkie trudy
 i owoc minionych lat,

za tę swoistą lekcję życiowej wytrwałości.

Składamy najlepsze życzenia dobrego zdrowia,  
pomyślności i pogody ducha

oraz optymizmu na dalsze, szczęśliwe lata,
 serdecznie Panią pozdrawiamy.

W imieniu zarządu oraz członków
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

Koło Kórnik

Robert Jankowski          Jadwiga Chułek
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, Bniń-
skiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, 
gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 293) zawiadamiam o  podjęciu 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XX/252/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Czmoń w rejonie ulic: Pasiecznej, Bniń-
skiej, Lipowej, Świerkowej i  Brzozowej, 
gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego.  
Wnioski należy składać na piśmie w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik, w terminie do dnia 
16 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie geodezyjnym Borówiec, 
w  rejonie ulicy Drapałka i  drogi S11, 
gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 293) zawiadamiam o  podjęciu 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XIX/229/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębie geodezyjnym Borówiec, w re-
jonie ulicy Drapałka i drogi S11, gmina 
Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego.  
Wnioski należy składać na piśmie w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik, w terminie do dnia 
16 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Kamionki w  rejonie ul. Rogalińskiej 
i Porannej Rosy dla działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 387/1, 459, 
457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 293) zawiadamiam o  podjęciu 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XX/253/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Kamionki w  rejonie ulicy Rogalińskiej 
i Porannej Rosy dla działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 387/1, 459, 
457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego.  
Wnioski należy składać na piśmie w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik, w terminie do dnia 
16 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-

miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki 
nr ewid. 15/1, obręb Szczytniki, gmina 
Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 
r. poz. 293 tj.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr IX/90/2019 z dnia 29 
maja 2019 r., zawiadamiam o  wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr ewid. 15/1, 
obręb Szczytniki, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w  dniach od 1  czerwca 2020 r. do 22 
czerwca 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt  planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie www.kor-
nik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce 
,,projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik w Sali 
USC (wejście od strony parkingu) o godz. 
15:00. Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w  projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7 lipca 2020 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZE-
TWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PROCEDURA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. 
Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO 
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bach-
man,  e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w 
celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze w związku z realizowaniem za-

dań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą 
osoby upoważnione przez Administratora do prze-
twarzania danych w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, projektant sporządzający 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane 
wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6)Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie 
używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Pań-
stwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 
przepisami RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji 
obowiązku prawnego wykonywanego przez Ad-
ministratora. W przypadku braku podania przez 
Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało 
wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie 
z Kodeksem postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres 
e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarza-
nie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury planistycznej.
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NIektóre aktualne zasady i ograniczenia 
związane z epidemią koronawirusa Covid 19

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
2 metry – minimalna odległość między 
pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 
13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospo-
darujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się 
samodzielnie poruszać, osoby z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego 
i ich opiekunowie.
Obowiązuje do: odwołania.
 
OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA 
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
(patrz strona 20)

 ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń 
oraz imprez. Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić 
dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 
pracownikom. I tak:
• pracownicy mają obowiązek używania rę-
kawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów 
dezynfekujących,
• stanowiska pracy poszczególnych osób 
muszą być oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić 
takiej odległości (1,5m) z  obiektywnych 
względów – np. dlatego, że linia produkcyjna 
na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej 
zasady, ale tylko pod warunkiem zapewnia-
nia środków ochrony osobistej związanej ze 
zwalczaniem epidemii.
Obowiązuje do: odwołania.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, 
OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH
Nie można także korzystać na terenach le-
śnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń 
przeznaczonych do zabawy dzieci.
Obowiązuje do: odwołania.
 
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Zarządzający transportem publicznym 
mogą podwyższyć limit pasażerów środku 
transportu publicznego. Ile osób może 
wejść na pokład?
• Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących 
(tak jak dotychczas)
lub
• tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc 
siedzących i  stojących (w  tym przypadku 
jednak połowa miejsc siedzących musi 
pozostać wolna).

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Na czym polega? Na cmentarzu może prze-
bywać nie więcej niż 50 uczestników pod-
czas jednego pogrzebu, wyłączając z tego 
osoby sprawujące posługę, a także osoby 
dokonujące pochowania lub osoby zatrud-
nione przez zakład lub dom pogrzebowy.
Obowiązuje do: odwołania.
Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie 
religijnym może uczestniczyć ograniczona 
liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 10 m2 

powierzchni danego budynku, wyłączając 
z tego osoby sprawujące posługę.
Obowiązuje od: niedzieli 17 maja.
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wy-
darzeniach religijnych za pośrednictwem 
telewizji, radia czy internetu.

TEATRY, OPERY I KINA
Zalecenia: Pozostają zamknięte takie insty-
tucje kultury jak: teatry, kina, sale koncerto-
we, galerie i salony wystawiennicze, domy 
i ośrodki kultury, świetlice.
Obowiązuje do: odwołania.
BIBLIOTEKI I MUZEA
Uchylono zakaz działalności bibliotek, archi-
wów, muzeów oraz pozostałej działalności 
związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane 
stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym 
terminie decydować będzie organ prowa-
dzący daną placówkę po konsultacji z po-
wiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
KINA PLENEROWE
Kina plenerowe – w tym samochodowe – 
mogą wznowić działalność.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 r.  

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPO-
WIERZCHNIOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii 
i centrów handlowych.
Na czym polega? Otwarte zostają od 4 maja 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, 
sklepy wielkopowierzchniowe. Natomiast 
muszą funkcjonować w pewnych ograni-
czeniach:
• Wprowadzamy limit osób. Na 1 osobę 
musi przypadać 15m2 powierzchni handlo-
wej. Co ważne – do powierzchni sprzedażo-
wej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
• Na terenie obiektu działalności nie mogą 
prowadzić agenci turystyczni oraz organi-
zatorzy turystyki.
• W centrach handlowych nie mogą funk-
cjonować jednak kluby fitness i przestrzeń 
rekreacyjna (np. place zabaw).
• Nie mogą funkcjonować także miejsca, 
w których spożywa się posiłki na miejscu 
(tzw. food court).
(...) 
LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU 
I POCZCIE
• Sklepy i punkty usługowe
Do sklepów, których powierzchnia usługowa 
jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba na 15 m2 
tej powierzchni.
Do sklepów znajdujących się na terenie 

obiektu handlowego, którego powierzchnia 
usługowa jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba 
na 15 m2 tej powierzchni.
Do innych sklepów: 4 osoby na jedno stano-
wisko kasowe. Obowiązuje do: odwołania.
•Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może 
przebywać maksymalnie tyle osób, ile wyno-
si liczba punktów handlowych pomnożona 
przez 4. Nie wliczamy w tę liczbę obsługi 
stoisk.
Obowiązuje do: odwołania.
• Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jed-
nym momencie tyle osób, ile wynosi liczba 
okienek pocztowych pomnożona przez 2. 
Obowiązuje do: odwołania.
 
GASTRONOMIA
Nowe zasady: restauracje, kawiarnie, bary, 
a  także przestrzenie w galeriach handlo-
wych, w  których można spożyć posiłek, 
mogą działać w nowym reżimie sanitarnym.
Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii 
są m.in.:
• limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przy-
padać co najmniej 4 m2);
• dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
• zachowanie 2 m odległości między sto-
likami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte 
od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki 
oddzieli się dodatkowo przegrodami o wy-
sokości minimum 1 m ponad blat stolika;
• zachowanie dystansu 1,5 m od gości sie-
dzących przy osobnych stolikach;
• noszenie maseczek oraz rękawiczek przez 
kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicz-
nego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć 
maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.
 
SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE
Nowe zasady: salony urody, fryzjerzy 
i kosmetyczki mogą działać w reżimie sa-
nitarnym.
Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły 
się m.in.:
• obowiązek noszenia przez klientów i obsłu-
gę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, 
a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na 
to pozwala);
• używanie ręczników jednorazowych, gdy 
jest to możliwe;
• przyjmowanie klientów po wcześniejszym 
umówieniu się na wizytę telefonicznie lub 
online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać 
na usługę w poczekalni.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.
 
HOTELE
Od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noc-
legowe będą mogły być świadczone pod 
warunkiem, że zachowane będą szczególne 
zasady bezpieczeństwa.
 
W s z y s t k i e  z a s a d y  n a  s t r o n i e  
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktu-
alne-zasady-i-ograniczenia

Covid-19 
nadal uważaj!

Wszystkim, 
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,  
okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w ceremonii 
pogrzebowej 

z Kórnika,
ks. wikariuszowi  Łukaszowki Słocińskiemu,
proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, 
zakładowi Pogrzebowemu Moniki Orlewicz  
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, za okazane współczu-
cie, ofiarowane intencje mszalne, wieńce i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać” składają
Żona,Córki z Rodzinami

śp.  Stanisława Nowaka

SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2)
Epidemie spowodowane chorobotwórczymi 
mikroorganizmami siały w Polsce spu-
stoszenie, ale do czasu Ludwika Pasteura 
ludzkość nie znała ich przyczyny. Ludwik Pa-
steur dokonał jednego z najważniejszych na 
świecie odkryć mikrobiologicznych. Wskazał 
on na jedną z przyczyn chorób i uwolnił 
ludzkość od śmiertelnego zagrożenia. Czy 
na terenie Ziemi Kórnicko-Bnińskiej odno-
towano występowanie „zarazy”?
Pierwszą wzmiankę o epidemii dżumy w 
Polsce w latach 1003 i 1006 odnotował Jan 
Długosz w swojej kronice. Później choroba 
pojawiała się wielokrotnie – w roku 1186, 
1283, 1307, 1370, 1383, 1451, 1573, 1663, 
1680, 1720. 
Wiek XIX przyniósł dużą zachorowalność na 
cholerę. Do Kórnika i Bnina dotarła ona w 
latach 1831, 1848, 1852 ... Urzędy pocztowe, 
m.in. w Kórniku, stosowały inspekcję sani-
tarną i dezynfekcję przesyłek pocztowych, 
o czym dowiadujemy się z publikacji Jana 
Urbanka z Poznania pt. „Rozwój sieci pocz-
towych oraz telegraficznych do roku 1920 w 
Poznaniu”, (Poznań 1918). Na terenie cmen-
tarza przykościelnego w Bninie znajduje 
się kwatera pochówków cholerycznych. W 
Czołowie, w miejscu na którym postawiono 
pomnik Marcina Kasprzaka, znajdował się 
cmentarz zmarłych na cholerę.
W czasie I wojny światowej oprócz tyfusu i 
czerwonki, które dziesiątkowały zwłaszcza 
obozy jenieckie, przywleczono grypę hisz-
pankę. Zabiła ona około 100 milionów osób 
z 500 milionów, którzy zachorowali. 

W czasie II wojnie światowej szalał tyfus i dur 
brzuszny. Jednym z pogromców tyfusu był 
Polak, prof. Rudolf Weigel, odkrywca riketsji 
i wynalazca szczepionki przeciw tyfusowi 
plamistemu. Był mianowany do nagrody 
Nobla z dziedziny medycyny, ale zazdrość 
tzw. miczurinowców w Polsce powojennej 
przekreśliła mu drogę do tej nagrody.
Po II wojnie światowej dużym zagrożeniem 
były gruźlica, dyfteryt i polio. Dzięki szcze-
pionkom i antybiotykom udało się te plagi 
zlikwidować. W latach 1957-58 pojawiła się 
grypa azjatycka, w latach 1968-69 grypa 
Hong-Kong, w 1977 r. grypa rosyjska.
Obecną pandemię SARS-CoV9, czyli zespół 
ciężkiej niewydolności oddechowej, wywo-
łuje koronawirus, którego genom stanowi 
jednoniciowe RNA (kwas rybonukleinowy) o 
dodatniej polarności, złożony z 20903 nukle-
otydów , co czyni go jednym z największych 
wirusów RNA. Cechą charakterystyczną jest 
„korona” wirusa, zbudowana z występującej 
na powierzchni wirusa glikoproteiny S. 
Glikoproteina S, tworząca „wypustki/kolce” 
wirusa, warunkuje rozpoznawanie recepto-
rów na powierzchni komórek gospodarza i 
wnikanie wirusa do jej wnętrza. Koronawiru-
sy wykazują tropizm do komórek nabłonko-
wych, wyściełających drogi oddechowe oraz 
układ pokarmowy. Receptorem, do którego 
wiążą się cząstki wirusa SARS-CoV-9, jest 
białko ACE 2, konwertaza angiotensyny II, 
występujące zarówno u ludzi, jak i nietope-
rzy, które m.in. reguluje skurcze drobnych 
naczyń tętniczych i ciśnienie krwi.
Stefan Doerffer z Kanady przesłał mi artykuł 
prof. Erin Bromage z Uniwersytetu 

Massachusetts (USA), opisujący etiologię za-
każenia koronawirusem. Pisze on, że osoba 
zainfekowana podczas kaszlu lub kichnięcia 
uwalnia na zewnątrz ponad 200 milionów 
cząstek wirusa. U osoby zainfekowanej wi-
rus namnaża się w tempie 3-20 RNA - wirus 
na minutę. 
Radzę ostrożność w kontaktach ze źródła-
mi zakażeń. Zostańmy w domach lub na 
działce.
    

Ps. Chętnych do głębszej lektury na ten 
temat zapraszam do odwiedzenia strony 
internetowej: https://www.erinbromage.
com/post/the-risks-know-them-avoid-
them?fbclid=IwAR3ZSJL7S6eBd1_UzC61Qy-
aCaHTqrYl7cjr6Wm9dOQYFpvqUG3Brwe-
w94Eg
Niestety materiał dostępny jest tylko  
w języku angielskim.

SARS-CoV2 - kolejna epidemia

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy świadomość o śmierci 
naszej Podopiecznej, Seniorki

Rodzinie, serdeczne wyrazy współczucia
składa 
Zarząd i Członkowie
Związku Kombatantów w Kórniku

śp.  Ireny Pelczyńskiej

SARS-CoV-2 to nazwa wirusa, natomia-
sti COVID-19 to nazwa choroby, która 
ten wirus wywołuje.

Śmiertelność wśród osób, które cho-
rują na Covid-19 to około  3% (zwykła 
grypa sezonowa 0,1%). W  Polsce na 
dzień 20 maja spośród zdiagnozowa-
nych 19 739 przypadków zmarły 962 
osoby czyli 4,9%. Najwyższy wskaźnik 
śmiertelności notowany jest u  osób 
starszych lub dotkniętych niektórymi 
chorobami przewlekłymi. Dla przy-
kładu we Włoszech zmarło około 30% 
zakażonych w wieku powyżej 70 lat. 

Jak pokazują badania cząsteczki wirusa 
rozpylone np. w czasie kaszlu utrzymu-
ją się w powietrzu przez ok. 3 godziny. 
Czas przetrwania wirusa na różnych 
powierzchniach zależy od wielu czyn-
ników i  waha się od kilku godzin do 
nawet kilku dni.

◊  Kazimierz Krawiarz
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w godzinach pomiędzy 
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Od 2000 roku 22 maja obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Różnorodności 
Biologicznej. Dzień ten wybrano nieprzy-
padkowo. Właśnie 22 maja 1992 roku 
na konferencji w Nairobi grupa robocza 
Programu Środowiskowego ONZ zapre-
zentowała bowiem propozycję między-
narodowej umowy w  zakresie ochrony 
bioróżnorodności. Tego samego roku 
na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, który 
odbywał się od 3 do 14 czerwca, została 
sporządzona Konwencja o różnorodności 
biologicznej (przekład na j. polski Dz.U. 
2002 Nr 184, poz. 1532), stronami której 
są obecnie 193 państwa. Ta najpowszech-
niej uznawana międzynarodowa umowa 
(podkreślić należy, że ma ona charakter 
otwarty) została ratyfikowana także przez 
Polskę i  w  roku 1996 weszła w  życie, 
zobowiązując tym samym nasz kraj do 

dokonania własnych ocen różnorodności 
biologicznej oraz do opracowania i wdro-
żenia strategii jej ochrony. W preambule 
Konwencji podkreślono m.in., że strony 
porozumienia są „świadome istotnego 
znaczenia różnorodności biologicznej 
oraz ekologicznych, genetycznych, spo-
łecznych, ekonomicznych, naukowych, 
edukacyjnych, kulturowych, rekreacyj-
nych i estetycznych wartości różnorodno-
ści biologicznej i jej elementów”, a także, 
„że ochrona różnorodności biologicznej 
jest wspólną sprawą ludzkości”, a „pań-
stwa są odpowiedzialne za ochronę 
swojej różnorodności biologicznej oraz 
za zrównoważone użytkowanie własnych 
zasobów biologicznych”. Głównymi 
celami zawartymi w  tym przełomowym 
dokumencie są „ochrona różnorodności 
biologicznej, zrównoważone użytkowanie 
jej elementów oraz uczciwy i sprawiedli-
wy podział korzyści wynikających z  wy-
korzystywania zasobów genetycznych”. 

Czy sporządzenie jakiegoś porozumienia 
może mieć aż takie znaczenie, by co-
rocznie przywoływać jego treść i mówić 
po raz kolejny o bioróżnorodności? Tak. 
Po trzykroć tak. Zawsze warto i  trzeba 
mówić o  znaczeniu bioróżnorodności, 
o  potrzebie jej ochrony i  zachowania, 
tym bardziej, że żyjemy w dobie szybkich 
zmian klimatu, a  działalność człowieka 
w ostatnich latach bioróżnorodność zu-
baża. Minęło 28 lat od opracowania Kon-
wencji, a czasem wydaje się, że społeczna 
i  polityczna świadomość problemów 
w  niej podjętych ciągle jest dość niska. 
Dlaczego? Może nie do końca jesteśmy 
świadomi, że bioróżnorodność to tak na-
prawdę dziedzictwo ludzkości, że wpływa 
na poziom życia ludzi, że ma znaczenie 
w  walce z  biedą, że powinniśmy dbać 
o siebie, jednak w taki sposób, by przy-
szłe pokolenia również miały szansę na 
realizowanie własnych potrzeb. 
Czym jest różnorodność biologiczna? 

Oznacza ona zróżnicowanie wszystkich 
form życia, ról jakie żywe organizmy 
pełnią i dotyczy różnorodności w obrę-
bie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz 
ekosystemami. Badania tak szeroko 
pojętej bioróżnorodności są ważną 
częścią naukowej działalności Instytutu 
Dendrologii PAN. 
W  Pracowni Systematyki i  Geografii od 
lat prowadzone są studia dotyczące 
rozpoznania polskiej (i  nie tylko, także 
śródziemnomorskiej czy kaukaskiej) 
dendroflory, jej składu, rozmieszczenia 
gatunków, ich zasięgów, zmian w  cza-
sie. Członkowie zespołu opisali wiele 
gatunków nowych dla nauki. Rośliny te 
oczywiście istniały, jednak nic o nich nie 
wiedziano. Nasi badacze je rozpoznali, 
opisali, nadali im nazwy, i stając się ich 
rodzicami chrzestnymi pokazali je światu. 
Warto dodać, że choćby w  przypadku 
wskazania gatunków wymagających 
ochrony czy też obcych w naszej florze 

i  zagrażających tym rodzimym, wiedza 
z tego zakresu jest nieoceniona. 
Także rozpoznanie świata grzybów jest 
domeną pracowników Instytutu. W Pra-
cowni Badania Związków Symbiotycznych 
badana jest nie tylko polska mykobiota, 
jej różnorodność, a także to, w jaki spo-
sób wpływ na nią wywierają warunki 
środowiska czy typ lasu. Te szerokie 
badania są istotne nie tylko dlatego, że 
grzyby lubimy i chcemy, by ich było dużo, 
ale przede wszystkim ze względu na ścisłą 
zależność między grzybami i drzewami. 
Korzenie drzew w lesie nie mają włośni-
ków, które pamiętamy z  podręczników 
biologii, wodę i sole mineralne pozyskują 
dzięki mykoryzie – są związane z grzyba-
mi i bez mykoryzy nie istnieją. Zniszcze-
nie grzybów doprowadzi do zniszczenia 
drzew, wprowadzenie nowych, obcych 
grzybów pozwoli dobrze rosnąć obcym, 
związanym z  nimi drzewom. To ważne 
i poważne. W Instytucie sprawy grzybów 

są więc omawiane nie tylko podczas je-
siennych spacerów z koszykiem po lesie. 
Warto zaznaczyć, że znaczenie ma nie tyl-
ko zachowanie bogactwa gatunków, ale 
także utrzymanie zmienności w ramach 
gatunku. Badaniami zmienności gene-
tycznej polskich drzew leśnych zajmują 
się zespoły Pracowni Biologii Rozmnaża-
nia i Genetyki Populacyjnej oraz Pracowni 
Biologii Molekularnej. Prace te mają 
kluczowe znaczenie dla rozpoznania i za-
chowania zasobów genowych, poznania 
mechanizmów adaptacji drzew leśnych, 
wskazania najlepszych pod określonym 
kątem populacji, wyboru materiału do 
zalesień i odnowień. Są niezwykle istotne 
z  punktu widzenia rozwoju zrównowa-
żonego leśnictwa. Dlaczego zmienność 
genetyczna jest ważna? Jeśli w  danym 
gatunku czy jego populacjach osobniki 
różnią się między sobą (mają różne 
genotypy) jest prawdopodobne, że gdy 
 

22 maja - Dzień Różnorodności Biologicznej

cd. na str. 10
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warunki ulegną zmianie, część osobni-
ków przetrwa, będzie bowiem do nich 
lepiej dostosowana, przetrwa więc też 
populacja. Wiedza o  zmienności gene-
tycznej może więc pomóc także w  zro-
zumieniu reakcji drzew na zmieniające 
się warunki klimatyczne, a  w  aspekcie 
praktycznym wspomóc decyzje np. o wy-
borze najkorzystniejszych populacji do 
przyszłych nasadzeń. 
W Pracowni Biologii Rozmnażania i Ge-
netyki Populacyjnej sporo uwagi po-
święcono w ostatnim czasie zachowaniu 
genotypów najstarszych dębów w Polsce. 
Trwające przez stulecia drzewa w końcu 
pokona czas, jednak ich geny zostały 
ocalone dzięki wyhodowaniu ich klonów 
w  kulturach in vitro. Uratowano dzięki 
temu cenny fragment zmienności gene-
tycznej gatunku. I te stare – nowe dęby 
już rosną. Całkiem sporych rozmiarów 
drzewko – odmłodzony dąb Rus – można 
zobaczy w Rogalinie. 
Badania prowadzone w Instytucie doty-
czą nie tylko poszczególnych gatunków, 
ale także lasów, gdzie oprócz drzew 
i krzewów występuje całe mnóstwo ga-
tunków innych roślin, zwierząt, grzybów, 
bakterii. W Europie lasy zajmują ponad 
40% powierzchni lądowej, a  w  Polsce 
pokrywają niemal 30% terytorium kraju. 
To rezerwuary różnorodności biologicz-
nej (nie tylko u  nas, na całym świecie). 
W Polsce są środowiskiem życia dla ok. 
65% gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
powiązanych siecią złożonych zależności 
i  interakcji. Szeroko zakrojone badania 
dotyczące bioróżnorodność leśnych eko-
systemów prowadzone są w  Pracowni 
Ekologii.
Międzynarodowy Dzień Różnorodności 
Biologicznej ma nam przypomnieć o zna-
czeniu wszystkich gatunków, o  tym jak 
istotne jest zróżnicowanie życia na Ziemi, 
ale też o tym, że to naszą rolą jest dbanie 
o zachowanie bioróżnorodności. Niezwy-
kle ważna jest przy tym świadomość, że 
aby właściwie chronić trzeba najpierw 
poznać i zrozumieć. I taki właśnie w In-
stytucie Dendrologii PAN jest cel badań 
dotyczących różnorodności biologicznej.

PS W Internecie znajdą Państwo ciekawe 
artykuły dotyczące bioróżnorodności 
w lasach: Andrzej Grzywacz „Las tętniący 
życiem”, 2010, Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych; Andrzej M. Jago-
dziński „Drzewa i lasy – bogactwo w róż-
norodności”, 2020, Magazyn Drzewo 
Franciszka wydawany przez Fundację 
Zakłady Kórnickie.

Człowiek znacząco ingeruje w przyrodę. To 
od nas zależy jaki będzie jej stan - szcze-
gólnie w naszym sąsiedztwie. Co możemy 
zrobić, by wzmacniać bioróżnorodność 
obok nas? 

Okazuje się, że wielu z nas jest w stanie 
niewielkim nakładem sił tworzyć warunki, by 
rośliny i zwierzęta miały się lepiej. Wystarczy 
konstruktywna troska o rośliny i zwierzęta 
w ogrodzie, na działce, na polach, w lasach, 
czy nawet... na balkonach. Pamiętajmy! 
Dbając o piękno i bogactwo otaczającej nas 
przyrody podnosimy  jakość naszego życia. 
W związku Międzynarodowym Dniem Róż-
norodności Biologicznej, który przypada 22 
maja, podpowiadamy co możemy zrobić, 
aby wesprzeć środowisko i  jego bioróżno-
rodność.

Wzbogacajmy krajobraz
Sadźmy różne gatunków roślin, ponieważ 
różnorodność przyciąga różnorodność. 
Im więcej gatunków roślin posadzisz, tym 
więcej gatunków zwierząt będzie je wyko-
rzystywać i tym więcej ptaków lub owadów 
da się przyciągnąć do ogrodu. Dobrze 
jeśli wybieramy rodzime drzewa, krzewy 
i byliny, gdyż to one są siedliskiem lub 
spiżarnią rodzimych organizmów. Sadząc 
kwitnące rośliny oraz zioła pomożesz np. 
pszczołom. Dodatkowo twoje otoczenie 
będzie bardziej kolorowe i  przyjemne. 
Łąki kwiatowe na nieużytkach... dlaczego 
nie? Donice na balkonach i  tarasach? To 
też mikro-świat. Zarośnięte, dzikie miedze 
pośród pól, wzdłuż rowów i dróg to do-
skonały azyl dla wielu gatunków. Drzewo 
w mieście to schronienie dla owadów i tak 
ważny w upalne lata cień.

Twórzmy wodopoje
Dużym, narastającym problemem dla 
ptaków i owadów jest brak swobodnego 
dostępu do wody. Szczególnie występuje 
podczas coraz częstszy upałów i trwającej 
suszy. Możemy wiec zapewniać pomoc 
w postaci różnorakich poidełek, najlepiej 
płaskich naczyń z wodą. Zatopmy w nich 
kamyki jako małe lądowiska i uzupełniajmy 
wysychajacą wodę.

Pomóżmy budować domy 
Rozwój terenów miejskich utrudnia ptakom 
i owadom znalezienie odpowiedniego miej-
sca na siedliska. Pomóc mogą np. skrzynki 
(budki) lęgowe. Zasiedlane są one przed 
rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków, 
czyli pod koniec lutego do połowy marca, ale 
możemy je wywiesić już teraz. Taka budka 
postarzeje się naturalnie i  zleje z otocze-
niem – takie są częściej zasiedlane. Możemy 
też budować domy dla jeży lub siedliska dla 
pożytecznych owadów. Pszczoły murarki  
potrzebują tylko kilka trzcinowych rurek. 

Dbaj o glebę
Jakość gleby decyduje o tym, czy nasz ogród 
będzie piękny i bogaty w zdrowe rosliny. 
Podstawą do użyźnienia gleby może być 
np. kompost, który powstaje w  wyniku 

rozkładania się liści, gałęzi, skoszonej trawy 
czy resztek żywności. Kompostownik nie 
zajmuje dużo miejsca, a będzie źródłem ma-
teriału do użyźnienia gleby np. przy nowo 
nasadzanych roślinach. Warto pamiętać 
również o  tym, żeby jak najmniejsza po-
wierzchnia gleby w ogrodzie była przykryta, 
np. poprzez beton czy kostkę. Dla fanów 
ekologii nie posiadających ogrodów i działek 
skonstruowano nawet małe kompostowni-
ki, które możemy używać bez uciążliwości 
w mieszkaniach.  

Unikajmy środków chemicznych 
Musimy zdawać sobie sprawę, że używając 
chemicznych środki ochrony roślin pozby-
wamy się nie tylko niechcianych szkodników 
i chwastów, ale także wielu pożytecznych 
organizmów. Porzekadło mówi: w przyro-
dzie nic nie ginie... dana substancja nawet 
jeśli nie zabije organizmu, może odkładać 
się w nim i wpływać na ekosystem przez 
dłuższy czas. To czym wypsikaliśmy wiosną 
mszyce może więc wrócić do nas jesienią 
w marchewce. Problemem jest też olbrzy-
mia ilość nawozów, które zmywane są z pól 
i  trafiają do naszych jezior i rzek czyniąc 
z nich przenawożone bajora.   

A co ty zrobisz w tym roku dla bioróżno-
rodności?

Wspieramy  bioróżnorodność
cd. ze str. 9
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Piękna pogoda, chęć obcowania z natu-
rą, znoszenie ograniczeń w poruszaniu 
się sprawią, że wiele osób zawita nad 
nasze jeziora czy do parków. Spacer pro-
menadą, piękne widoki i kontakt z przy-
rodą. Tak, tego nam potrzeba. W sitowiu 

znów śpiewają trzciniaki, kaczki łączą 
się w pary. Są też łabędzie. Znajdą się 
więc na pewno tacy, którzy na wiosenny 
spacer wezmą ze sobą skórki chleba czy 
bułki, które są rarytasem dla skrzydla-
tych mieszkańców naszej okolicy. Nie 
tylko dzieci uwielbiają, gdy kaczuszka 
podpływa i je niemal z ręki. Czasami 
rozgrywa się rywalizacja o każdy okruch 
– aż pióra lecą. 

Niezdrowy fast food
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że na-
sze pieczywo nie jest naturalnym pokarmem 
dla dzikich zwierząt. To, że im smakuje, nie 
oznacza, że taka dieta im służy. Jest wręcz 
przeciwnie. Ptaki karmione głównie białym 
chlebem, który przy wysokim poziomie 
białek i węglowodanów ma mało witamin D 
i E, mogą nabawić się schorzenia nazwanego 
„anielskim skrzydłem”. Polega ono na tym, 
że deformuje się jeden ze stawów, przez co 
lotki na stałe odstają nienaturalnie i ptak tra-
ci możliwość lotu. Dla niektórych osobników 
może oznaczać to przedwczesną śmierć. 
Bardzo niezdrowa dla ptaków jest też zbyt 
duża ilość soli w  pokarmie. Pamiętajmy 
o tym wywieszając zimą słoninę dla sikorek. 
Oczywiście nie wszystkie ptaki od razu 
zachorują. Jeśli jednak w ich diecie przewa-
żać zacznie „fast food” dostarczany przez 
człowieka, szybko uzależnią się od niego 
i zatracą naturalną zdolność znajdowania 
pokarmu. Może to również zmienić ich mi-
gracyjne zwyczaje. Pełny żołądek w okresie, 
gdy zwykle pokarmu brakowało spowoduje, 
że zamiast odlecieć na zimowiska pozostaną 
u nas aż do przymrozków. Jeśli nie zginą, 
będą zdane na łaskę człowieka przez wiele 
miesięcy. 
Dlatego ornitolodzy doradzają dokarmianie 
ptaków tylko zimą, podczas zalegania śnie-
gu, gdy dostęp do pokarmu naturalnego jest 
znacznie utrudniony.

Jeśli karmić, to czym?
Jeśli już musimy dokarmiać ptaki w okresie 
wiosny i  lata, dostarczajmy im pokarm 
bardziej dla nich odpowiedni. Dla kaczek 
i łabędzi są to drobno pokrojone warzywa 
(np. marchewka, biała kapusta), ziarna 
zbóż, niełuskane pestki słonecznika, ugo-
towana kasza gryczana, jęczmienna lub 
pęczak. Pokarmu nie rzucajmy jednak do 
wody. Wykładajmy go na brzeg w ilościach, 
które  łatwo zjedzą klienci takiej stołówki. 
Pozostawione resztki szybko zapleśnieją 
i smakoszy, którzy się na nie skuszą, nie 
czeka nic dobrego.

Zdrowy dystans
Nie jest też niczym naturalnym, gdy dzikie 
zwierzęta jedzą nam z ręki. Pamiętajmy, 
że istnieje przecież wiele chorób odzwie-

rzęcych. Gołębie przenoszą ornitozę. Kto 
nie słyszał o  salmonellozie lub o  ptasiej 
grypie? Jedna z  najbardziej prawdopo-
dobnych teorii opisująca genezę trwającej 
epidemii koronawirusa mówi o kontakcie 
człowieka z dzikimi nietoperzami. Nie była 
to jednak zupa, bo w naparze wirus nie-
chybnie by zginął. Musiało dojść więc do 
kontaktu z wydzielinami latającego ssaka. 

Oczywiście nie popadajmy w skrajności. 
Nie musimy bać się ptaków czy innych 
dzikich zwierząt, jeśli zachowamy od nich 
odpowiedni dystans i pozwolimy im żyć 
w naturalny sposób. One są ważną częścią 
ekosystemu. Cieszmy się ich sąsiedztwem, 
obserwujmy, ale róbmy to w sposób prze-
myślany, by takie życie obok siebie służyło 
zarówno nam, jak i im.

Taś, taś, taś!

Dzikie ptaki zwykle same doskonale radzą sobie ze zdobywaniem pokarmu



Z cyklu „W kręgu kórnickiego zamku” 

W kolejnym tekście z cyklu okołozamko-
wego chciałem opowiedzieć Czytelnikom 
o trzech wizytach królewsko-książę-
cych w naszym zamku. Ciągle jesteśmy 
w trudnym okresie pandemii, ale sądzę, 
że wybaczą mi Państwo zastosowaną 
w tytule grę słów związanych z koroną.

W drodze na koronację
Po śmierci w 1572 roku ostatniego króla 
z  rodu Jagiellonów, Zygmunta II Augusta, 
wiosną 1573 roku odbyła się pierwsza 
wolna elekcja, podczas której na króla 
wybrano francuskiego księcia Henryka de 
Valois, zwanego w  Polsce Walezjuszem. 
Gdy okazało się, że wraz z koroną polską, 
Henryk otrzymał również rękę starszej 
o ponad 30 lat Anny Jagiellonki, nie spie-
szył się do swojego nowego królestwa. 
Ostatecznie po raz pierwszy król elekt prze-
kroczył granicę Rzeczypospolitej dopiero 1 

lutego 1574 roku w okolicy Międzyrzecza. 
W tym czasie w Kórniku Stanisław Górka 
kończył przebudowę swojej rezydencji na 
styl renesansowy. Pierwszy dłuższy postój 
orszaku królewskiego miał miejsce właśnie 
na zamku w Kórniku. Króla-elekta podjęto 
wspaniałą, żeby nie powiedzieć iście kró-
lewską, ucztą, jak przystało na prestiżową 
magnacką rezydencję. Z relacji Świętosława 
Orzelskiego wiemy, iż z piwnic cały czas do-
noszono najsmaczniejsze potrawy i trunki, 
które miały zaspokoić nawet najwybredniej-
sze kulinarne gusta. Z działek wiwatowych 
przed Zamkiem strzelano salwę honorową 
na cześć dostojnego gościa. Na zakończenie 

wizyty ofiarowano królowi i  jego towa-
rzyszom futra z cennych srebrnych lisów, 
a kórnickie konie zaprzęgnięte zostały do 
królewskiego powozu.
Panowanie francuskiego księcia na polskim 
tronie nie trwało jednak długo, bo zaledwie 
cztery miesiące. Już nocą 18 czerwca 1574 
roku opuścił on Wawel, by po śmierci swo-
jego brata Karola XI, zostać królem Francji 
jako Henryk III.

Po drodze z Gdańska na Wawel
Na kolejną wizytę królewską zamek czekał 
niecałe pięćdziesiąt lat. Po Górkach władali 
Kórnikiem Czarnkowscy oraz Grudzińscy. 
Zygmunt Grudziński miał w swoim posiada-

niu jeszcze zamki w Krajnie oraz Złotowie. 
W 1623 roku musiała to być już bardzo 
dostojna rezydencja, bo właściciel, będący 
jednocześnie wojewodą inowrocławskim, 
dostąpił zaszczytu podjęcia głowy państwa. 
We wtorek, 1 sierpnia 1623 roku, ucztował 

na Zamku, powracający z Gdańska, Zyg-
munt III Waza oraz jego druga małżonka 
Konstancja Haburżanka i syn z pierwszego 
małżeństwa – Władysław IV (co ciekawe, 
pierwsza żona Zygmunta – Anna, oraz druga 
– Konstancja były siostrami). Nie posiadamy 
niestety relacji z tej wizyty ani opisu uczty. 
Z dostępnych jednak spisów gospodarczych 
z lat 1625-1627 wiemy, że na uroczystych 
przejęciach w Kórniku spożywano wówczas 
dziczyznę, jelenie z własnych lasów, zające 
oraz dzikie ptactwo (cietrzewie, kuropatwy, 
kaczki). Jadano również cielęta, wołowinę, 
prosięta, indyki, kaczki, kury i gęsi. Z  ryb 
popularne były liny, karpie, szczupaki, wę-
gorze i okonie. Co ciekawe, zamiast kasz 
u Grudzińskich podawano ryż. Ziemniaków, 
tak powszechnych obecnie, wówczas jesz-
cze nie znano. Piwo pochodziło z browaru 
kórnickiego, natomiast z wykwintniejszych 
napojów podawano wina greckie, hiszpań-
skie oraz włoskie. Na deser kórnickie ku-
charki przygotowywały wspaniałe domowe 
ciasta, marcepan, miodowniki i pierniczki 
norymberskie.

Tutaj się nie pije, Panie Książę
W sierpniu 1910 roku otwarty został uro-
czyście jeden z symboli Poznania – Zamek 
Cesarski. Był on wówczas dla mieszkających 
w Poznaniu Polaków smutnym symbolem 
pruskiego jarzma, natomiast dla Niem-
ców znakiem, że Berlin poważnie traktuje 
wschodnie krańce swojego państwa, skoro 
buduje tu oficjalną siedzibę cesarza Wilhel-
ma. W dniu 21 sierpnia 1910 roku odbyło 
się uroczyste przekazanie kluczy do nowo-
powstałej budowli przybyłemu osobiście do 
Poznania Cesarzowi. W uroczystości wzięło 
udział prawie pięćdziesiąt tysięcy osób, 
w większości mieszkańców. Było to także 
nieoficjalne otwarcie w Poznaniu tak zwanej 
Dzielnicy Cesarskiej, która zaczynała się 
przy dzisiejszym rondzie Kaponiera, wiodła 
ulicą Święty Marcin, aż do kościoła Świętego 
Marcina. Budowę tej dzielnicy rozpoczęto 
po 1901 roku, kiedy to zburzona została 
Brama Berlińska. W jej skład weszły znane 
nam dziś budynki ścisłego poznańskiego 
centrum, takie jak: Teatr Wielki, Wydział 
Prawa UAM, w którym wówczas mieściła 
się siedziba banku Reiffaisen, Akademia 
Muzyczna, (w tamtych latach Dom Ewange-
licki), Collegium Maius UAM przy ul. Fredry 
(dawniej Komisja Kolonizacyjna) oraz siedzi-
ba Poczty Polskiej, w której wtedy mieściło 
się Ziemstwo Kredytowe i Dyrekcja Poczty, 
a także Park i Plac Adama Mickiewicza.

Cesarzowi w  trakcie wizyty w  Poznaniu 
towarzyszyła małżonka – cesarzowa Augu-
sta Wiktoria, oraz dzieci wraz z rodzinami. 
Niemiecka gazeta wydawana w Poznaniu 
przed I wojną światową, Posener Tageblatt, 
wymieniała w składzie delegacji: 

Koronne wizyty w kórnickim zamku
            kronprinza (księcia koronnego – 
pierwszego w kolejce do tronu) Wilhelma 
Hohenzollerna z żoną, księcia Eitela Fryde-
ryka wraz z żoną, księcia Augusta Wilhelma 
oraz księcia Oskara.

22 sierpnia 1910 roku około południa miała 
miejsce uroczysta msza polowa na terenie 
Fortu Winiary (obecnie część Cytadeli), 
połączona z paradą wojskową. 23 sierpnia, 
w poniedziałek, Cesarz wraz z książętami 
krwi udać się miał do Biedruska celem 
wizytacji oddziałów wojskowych.

Najprawdopodobniej w niedzielę, 22 sierp-
nia, po południu, przed Zamkiem w Kórniku 
zameldował się Książę Koronny Kronprinz 
Wilhelm Hohenzollern wraz ze swoim ro-
dzeństwem. Czy towarzyszyły im małżonki, 
tego nie wiemy. Co ciekawe, początkowo 
książęta, przedstawiający się obsłudze 
zamkowej jako „książęta Poznania”, nie 
zostali do Zamku w ogóle wpuszczeni. Wie-
loletni pracownik Zamku, Stanisław Małecki, 
pełniący tego dnia dyżur wraz z niejakim 
Marcinem Frąckowiakiem, relacjonowal 
potem, że wizyta nie została zapowie-
dziana, nakazali więc gościom udać się na 
Prowent do zarządcy majątku – Zygmunta 
Celichowskiego, w celu uzyskania zgody na 
zwiedzanie Zamku.
Dopiero po interwencji Pani Celichow-
skiej, niemieckie książęta oprowadzono 
po kórnickim Zamku. Podobno intencją 
ich wizyty było obejrzenie włości przed 
próbą ich konfiskaty do majątku rodziny 
Hohenzollernów. W  trakcie wspólnego 
zwiedzania Zamku miał miejsce pewien 
zabawny incydent. W 1910 roku schody 
znajdujące się na pierwszym piętrze, pro-
wadzące na piętro drugie, nie miały jeszcze 
wstawionych poręczy. Nie umknęło to 
uwadze Kronpriza, który zapytał, czy to nie 
jest niebezpieczne. Odpowiedź Marcina 
Frąckowiaka wprawiła go w osłupienie. Ten 
bowiem, niewiele myśląc, poinformował 
Księcia, że do Zamku nie są wpuszczani 
pijacy, więc poręcze nie są potrzebne. Po 
tak szczerym wyznaniu atmosfera zrobiła 
się gęsta. Na szczęście, w międzyczasie na 
miejsce zdążył dotrzeć doktor Celichowski, 
który załagodził sytuację, a nawet wyprosił 
o  większą przychylność władz pruskich 
w stosunku do przebywającego w Galicji 
właściciela Zamku – Władysława hrabiego 
Zamoyskiego.
Jak wielkie musiało być zdziwienie zarówno 
Frąckowiaka, jak i Małeckiego, gdy jakieś 
cztery tygodnie później dotarła przesyłka od 
pruskiego księcia, adresowana do Marcina 
Frąckowiaka. Zawierała ona dwa złote guziki 
do mankietów, według projektu Kronprinza, 
wraz z podziękowaniem za trafny dowcip. 
Jak się okazało, a czego świadomości nie 
mieli podobno oprowadzający, młody 
książę lubił nie tylko dobrze zjeść, ale i się 
napić, a hulaszczy tryb życia nie był mu obcy.

◊ Grzegorz Kubacki

◊ Anna Lazuka-Witek
Stowarzyszenie Teatralne Legion

Henryk III Walezjusz

Zygmunt III Waza

Konstancja Haburżanka
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„Tradycja” Maria Romana Gierczyńska

Niech nam towarzyszy Sztuka nawet w tym 
trudnym okresie. Stowarzyszenie Teatralne 
Legion zaprasza na wystawę prac Marii Ro-
many Gierczyńskiej „Tradycja. Myśli ważne 
na ziemi, myśli ważne w niebie”. Zbiega 
się ona z  naszymi obecnymi refleksjami 
o sensie  ludzkiego życia. I o tym jest właśnie 
wystawa Marysi, inspirująca do własnych 
przemyśleń. Pisze ona o swoich pracach: 
„Mój język tworzą podstawowe, a dla mnie 
bardzo ważne w sztuce wartości: PRAW-
DA, UCZCIWOŚĆ,  SZCZEROŚĆ.  Buduję 
przestrzeń labiryntów, znaków, w  której 
przewija się symboliczna figura człowieka 
w formie znaku na tkaninie, w przestrzeni, 
projekcji świateł i aranżacji, wyzwalając  wizje 
tajemnicy człowieka i jego drogi. Mimo po-
wtarzalności w przyrodzie, nic nie jest takie 
samo, my również. Zaplątani w spiralę czasu 
pędzimy, dążymy, czołgamy się, kroczymy…” 
W  pracach Marii Romany Gierczyńskiej 
rzeczywistość widziana na ziemi ma swoje 
odniesienie w niebie, stąd obecność w  jej 
pracach sacrum i profanum. Byty widzialne 
i niewidzialne… Odwołują się one do wraż-
liwości odbiorcy, dają mu pole do własnej 
interpretacji i refleksji na temat tajemnicy 
istnienia naszego ziemskiego życia-wędrów-
ki, własnej drogi człowieka ku przeznacze-
niu, jego pielgrzymowania. Figury wielkości 
człowieka, z  fałdami „lejącej się” materii, 
w  środku z  tajemniczą przestrzenią do 
wypełnienia przez wyobraźnię i wrażliwość 
odbiorcy. Mnie przechodzi metafizyczny 

dreszcz…
Marysia uprawia rzeźbę w tkaninie, prace 
są bardzo oryginalne i stanowią jej autorski 
patent. W Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej 
„Schola Posnaniensis” Marysia uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Go-
belinu i Tkaniny Przestrzennej prof. Urszuli 
Plewki-Schmidt. Uczestniczyła w zajęciach 
w Pracowni Architektury Wnętrz prof. Adolfa 
Szczepińskiego. Objęła asystenturę w Pra-
cowni Tkaniny Przestrzennej prof. Urszuli 
Plewki-Schmidt, gdzie pracowała do 2006. 
Jej prace znajdują się muzeach, galeriach, 
kościołach (w Robakowie w Kościele p.w. 
Św. Józefa), w  zamku w  Kórniku  (Biała 
Dama) oraz zbiorach prywatnych w kraju 
i zagranicą. 
Z Legionem związana od początku, jedna 
z jego współzałożycieli. Autorka większości 
scenografii i kostiumów do naszych spek-
takli, by wymienić tylko „Szachy”, „Rzeczpo-
spolita Kórnicka”, „Była taka szkoła”, „Dziwny 
hrabia”. Twórcza, kreatywna, życzliwa i po-
mocna, buduje z nami Legion.

Zapraszamy na wystawę do oficyny zam-
kowej Klaudynówka, w dniach 19.06. do 
28.06.2020, w godz. 10.00-17.00, jednocze-
śnie prosząc o zachowanie zasad bezpie-
czeństwa (maseczki, rękawiczki, stosowne 
odległości). Warto zapoznać się z wystawą, 
może odpowie nam na nurtujące nas pyta-
nia: dokąd zmierzamy.

 Legion w czasach pandemii



Są w  naszym mieście miejsca upamięt-
niające nazwiska mieszkańców Kórnika 
i okolic, którzy oddali swe życie w II wojnie 
światowej. Jest urna z ziemią z miejsc, gdzie 
kórniczanie przelewali krew w obronie ojczy-
zny. Są opracowania, które opisują heroizm 
tych, którzy ginęli za ojczyznę. Nigdzie nie 
znalazłem jednak żadnej wzmianki o losach 
żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego. W tej 
armii znalazł się syn ziemi kórnickiej Teodor 
Głuszak z Dziećmierowa, którego tragiczne 
losy rzuciły daleko od rodzinnej ziemi, a jego 
mogiła znajduje się w Zgorzelcu, z dala od 
bliskich.
Teodor Głuszak, urodzony w styczniu 1923 
roku. Razem z ojcem Ignacym i matką Ma-

rianną z d. Nowak oraz starszym bratem 
Stefanem do wybuchu wojny mieszkał 
w Dziećmierowie, gdzie rodzice prowadzili 
gospodarstwo rolne. W styczniu 1940 roku 
podzielili losy wielu rodzin – zostali wyrzu-
ceni i wysiedleni na tereny Generalnej Gu-
berni. Starszy, Stefan, widząc co się dzieje, 
ucieka i ukrywa się w okolicach Dziećmiero-
wa. Ostatecznie trafia w okolice Wągrowca 
i tam, zmuszony do ujawnienia się, zostaje 
skierowany przez Niemców do pracy w go-
spodarstwie rolnym prowadzonym przez 
Niemkę, gdzie pozostaje aż do wyzwolenia. 
Młodszy, Teodor, wraz z  rodzicami osta-
tecznie trafia w okolice Chełma Lubelskiego 
w dystrykcie lubelskim. Tam gospodarują na 
niewielkim kawałku ziemi, aby przetrwać.
W roku 1942 Głuszakowie piszą do rodziny, 
która pozostała na miejscu, że Tolka (bo 
tak nazywali młodszego syna) zabrali do 
junaków. Kim byli ci junacy? Była to zorgani-
zowana na terenach GG Służba Budowlana 
(Baudienst) . Od 1941 roku swoim zasięgiem 
obejmowała dystrykt lubelski, w  którym 
przebywali Głuszakowie. Była to służba przy-
musowa. Wszelkie próby niezgłoszenia się 
do niej lub ucieczki karane były wysyłaniem 
do zakładów karnych bądź wyrokiem śmier-
ci. Powoływani byli do niej młodzi ludzie 
(roczniki 1921–1924). Przez okres trwania 
Służby Budowlanej, początkowo trzy mie-
siące, a później przez pierwszy rok i dłużej, 
byli skoszarowani w  pilnie strzeżonych 

obozach, zorganizowanych w miejscu pracy. 
Pracowali przy budowie dróg, mostów, linii 
kolejowych, a w późniejszym okresie rów-
nież przy budowie umocnień obronnych.
Kiedy po wyzwoleniu tamtych terenów 
Teodorowi zaczyna świtać myśl o powrocie 
w rodzinne strony, zostaje w ramach pobo-
ru powołany do tworzonej 2 Armii Wojska 
Polskiego. Żołnierzami tej armii są przede 
wszystkim młodzi ludzie (roczniki 1921–
1925), którzy bez żadnego przygotowania 
zostają wysłani na front, na pewną śmierć. 
Dowództwo jednostki to przede wszystkim 
oficerowie Armii Czerwonej na czele z gen. 
Świerczewskim. 
Od chwili kiedy Teodor opuszcza rodziców 

i wędruje z armią, wysyła dwa lub trzy listy 
(niestety nie zachowały się) i ślad się urywa. 
Ignacy i Marianna Głuszakowie wracają do 
Dziećmierowa, gdzie zastają już starszego 
syna Stefana. Gospodarstwo jest całkowicie 
splądrowane i  trzeba budować wszystko 
od podstaw. Zaczynają też poszukiwania 
Teodora, o którym nie wiedzą, czy żyje, czy 
też zginął. Pomoc w poszukiwaniach ofe-
ruje Julian Serba, kuzyn Teodora. Pisze do 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Po długim 
czasie otrzymuje wiadomość, że w PCK nie 
ma żadnych informacji o poszukiwanej oso-
bie. Około roku 1954 pisze do Centralnego 
Archiwum Wojskowego. Po długich miesią-
cach oczekiwań jest wreszcie informacja 
o poszukiwanym Teodorze. Był to koniec 
roku 1955.
Centralne Archiwum Wojskowe informuje, 
że Teodor Głuszak, żołnierz 2 AWP, poległ 
podczas operacji Nysa Łużycka na terenie 
Niemiec wiosną 1945 r. Mając taki ślad, wio-
sną 1956 roku Julian Serba wraz ze swoim 
bratem Marianem, udają się na największy 
cmentarz żołnierzy 2 AWP w  Polsce, do 
Zgorzelca. Przemierzając cały cmentarz, 
kwatera po kwaterze, znajdują grób z tablicą 
imienną o treści:

Szeregowy
Teodor Głuszak
Poległ w 1945

7 DP 33 pp
1889

Na miejscu dowiadują się, że zwłoki żoł-
nierzy poległych na terenie Niemiec były 
ekshumowane i przywożone na Cmentarz 
Żołnierzy 2 AWP.
Udokumentowali ten fakt, robiąc fotogra-
fię tablicy nagrobnej, i wrócili do domu. 
Odnalezienie grobu Teodora i przekazanie 
tej informacji rodzicom wprowadza w ich 
życie uspokojenie i ulgę, że grób został od-
naleziony i to na polskiej ziemi, choć z dala 
od najbliższych. Rodzice zgłosili ten fakt 
w parafii, a ksiądz odnotował to przy akcie 
chrztu w uwagach: „Zginął na Polu Chwały 
w 1945 roku”. W roku 1976 będąc w Jeleniej 
Górze, a w roku 1978 w Szklarskiej Porębie, 
pojechaliśmy z żoną (bratanicą Teodora) na 

cmentarz w Zgorzelcu. Bez trudu odnaleź-
liśmy grób, złożyliśmy wiązankę kwiatów, 
odmówiliśmy modlitwę, zrobiliśmy zdjęcia 
i wróciliśmy do domu. 
Moje zainteresowania genealogiczne 
zaprowadziły mnie po wielu latach po-
nownie na cmentarz w Zgorzelcu . W  la-
tach 2006–2009 cmentarz ten przeszedł 
całkowitą rewitalizację, łącznie z wymianą 
tablic nagrobnych. Tablicy z nazwiskiem 
Teodora Głuszaka nie mogłem niestety 
znaleźć. Zacząłem szukać w  nazwiskach 
zbliżonych. Okazało się, że z  nazwiska 
zniknęła litera „ł”. Pozostałe dane były 
zgodne. Pisałem i telefonicznie rozmawia-
łem z osobą odpowiedzialną za cmentarz 
i dostałem zapewnienie, że błąd zostanie 
poprawiony (wysłałem skan zdjęcia z 1956 
roku jako dowód). Próbowałem też zloka-
lizować miejsce, gdzie mógł zginąć Teodor 
analizując mapę „Operacja Nysa Łużycka”. 
Jest na niej pokazane rozlokowanie 33 
pp. Działania kompanii tego pułku toczyły 
się na linii Sienice Lodenau i Bremenhain 
w dniach 16–17 kwietnia 1945 r. 
Tak oto przedstawiają się tragiczne losy 
Teodora Głuszaka, który niemal tuż przed 
kapitulacją Niemiec oddał swe życie za 
ojczyznę w wieku 22 lat.

                            

Teodor Głuszak – żołnierz zapomniany

◊  Piotr Guzik
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Objawy zakażenia KORONAWIRUSEM to przede wszystkim 
wysoka gorączka, duszność lub kaszel. 

Wirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.  

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
  Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
  Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
   Zachowaj co najmniej 2 metry odległości 
  od osób, które kaszlą i kichają. 

   
   W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszno-

ści, w zależności od nasilenia objawów, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ lub niezwłocznie zadzwoń 
pod numer alarmowy 112. Możesz również skontakto-
wać się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
szczególnie jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub podej-
rzaną o zakażenie. 

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!
Podejrzewasz, że masz koronawirusa, ale nie masz jeszcze objawów? 
Zostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło 
do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz 
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala bez 
wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. 
Skorzystaj z TELEPORADY. 

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich 
pozostałych osób w poczekalni. 

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym  
na bazie alkoholu (co najmniej 60%). 

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust. 
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz. 
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 

chorymi.



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. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12 

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

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

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59

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

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

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 Ko-
munalne, 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 komu-
nalnych 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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
 

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 

DRUK:  Zakład Poligraficzny Antoni Frąckowiak 
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3.

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

NAKŁAD: 4300 egz.

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170411 wew. 693,                                                  
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji 
tekstów oraz listów. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.  
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

5
CzeRWCA 2020 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  
do 28 maja 2020 r.

nr 10/202018

Ogłoszenia drobne:
pRaca

 Zatrudnię do zbioru truskawek, 
miejscowość Konarskie. Tel. 665 038 
808, 660 797 321

 Poszukuję pracownika przy wyko-
naniu elewacji wykończenia wnętrz. 
Tel. 691 291 313

 Zatrudnię pomocnika cieśli-de-
karza, praca w Kórniku i okolicach.  
Tel. 601 329 453

 Przyjmę pracownika z doświad-
czeniem do ociepleń budynków.  
Tel. 507 555 135

 Dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności lekka praca 
na produkcji. Tel. 791 121 103,  
e-mail praca@lavoro.com.pl

  Potnę i poukładam drewno, sko-
szę trawę. Tel. 609 153 947

 Kupię domek jednorodzinny, wol-
nostojący, do 60 m2 z ogródkiem. 
Tel. 666 658 744

 Sprzedam mieszkanie 37 m2 
w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003  

 Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Słu-
pi Wielkiej. Tel. 66 66 77 003 

 Wynajmę biuro o pow. 104 m2 
w Błażejewie przy ul. Śremskiej. Koszt 
najmu 2 500 zł. Tel. 600 553 362

 Wynajmę biuro o pow. 45 m2 w Bła-
żejewie przy ul. Śremskiej. Koszt 
najmu 1 400 zł. Tel. 600 553 362

 Sprzedam działkę z domkiem nad 
J. Niedzięgiel. Tel. 66 66 77 003

 Wynajmę w  centrum Kórnika 
pomieszczenia na biura, gabinety. 
Pow. 110 m2.  I  piętro. Parking.  
Tel. 691 793 249

 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-
ki. Tel. 537 394 398

 Kórnik. Na działalność gospo-
darczą wynajmę pomieszczenie 
w budynku magazynowym 61 m2 
z zapleczem socjalnym i biurowym. 
Magazyn posiada bramy garażowe. 
Parking. Tel. 691 793 249

 Wynajmę pomieszczenia o pow. 
250 m2 na  I piętrze na działalność 
gospodarczą: biura, gabinety itp. 
Kórnik. Tel. 691 793 249

 Sprzedam rower dziewczęcy 
24 cale, aluminiowy. Cena 180 zł.  
Tel. 66 66 77 003

 Sprzedaż drewna opałowego so-
snowego i kominkowego. Transport 
gratis. Tel. 661 099 768

 Sprzedam z powodu utraty zdro-
wia maszynę do cięcia płytek JSP, 
usprawnioną i wiele innych narzędzi 
budowlanych. Tel. 602 214 931

 Warsztat Ślusarsko-Spawal-
niczy oferuje naprawy-remon-
ty przyczep i  maszyn rolniczych 
oraz inne usługi. Bnin-Piaskowa 3.  
Tel. 693 219 745 

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

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Transport bagażowy do 890 kg, 
po Kraju. Tel. +48/604 169 584, 
darekbozyk@o2.pl

 Sprzedam rower górski GIANT 
XTC 20” w kolorze czarno-szaro-po-
marańczowy. Używany - stan bdb!  
Tel. 507 155 477

 Naprawa rolet zewnętrznych.  
Tel. 501 645 939

 Sprzedam baloty słomy, cena 15 
zł/szt. Tel. 691 783 400

 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 
Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477

 Sprzedam wózek dziecięcy „pa-
rasolkę” MACLAREN BMW czarny. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477

 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-
ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477

 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 
z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477

 Sprzedam dwa telefony ipho-
ne 6, używane, cena 1 200 zł.  
Tel. 784 825 329

 Sprzedam ponton, nowy, 3-osobo-
wy, okazja 200 zł. Tel. 574 501 800

 Ogrodnik z  zamiłowania zaj-
mie się kompleksowo ogrodem, 
cięcie drzew, żywopłotów, wer-
tykulacja, koszenie traw, opryski.  
Tel. 607 786 551

 Sprzedam łódkę plastikową 2 lub 3 
osobową, dł. 3,5 m; szer. 1,4 m, cena 
1 600 zł. Tel. 501 645 939

 Montaż rolet zewnętrznych 
mater ia łowych ,  mosk i tery .  
Tel. 501 645 939

 Sprzedam stojak do transportu 
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59. 
Tel. 501 645 939

 Poszukuję partnerki lub partne-
ra do prowadzenia działalności 
gospodarczej, posiadam pomiesz-
czenia wraz z mieszkaniem – ocze-
kuję inicjatywy i  pomysłowości.  
Tel. 503 582 788 

 Wykonuję: meble kuchenne na 
wymiar, szafy typu “komandor”, 
garderoby, przeróbki mebli, montaż 
paneli i boazerii. Tel. 665 298 587

 Pedicure medyczny dla seniorów 
z dojazdem. Tel. 798 914 299

 Fachowe usługi malarskie. Miesz-
kania, biura, hale. Dobre ceny.  
Tel. 503 582 788

 Biuro Matrymonialno-Towarzy-
skie, zaprasza Panie, Panów w róż-
nym wieku. Tel. 505 006 319

 Utrzymanie terenów zielonych, 
koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.  
Tel. 508 795 439

 Sprzątanie domów, mieszkań, 
mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

 Rzeczoznawca majątkowy - wyceny 
nieruchomości: domy, lokale, działki, 
specjalistyczne. Tel. 572 642 585; 
e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl

 Wykonuje usługi koparko-ładowar-
ką Caterpillar na terenie gminy Kórnik 
i okolic. Wykopy, fundamenty, niwe-
lacje itd. Andrzej Majchrzak Biernatki, 
ul. Główna 35. Tel. 665 913 726

 Sprzedam wózek dla dziecka, 
typ parasolka, w bardzo dobrym 
stanie, cena 150 zł (do negocjacji). 
Tel. 512 303 888   

 Sprzedam wózek dla lalki (z lalką) 
w  dobrym stanie, cena 90 zł (do 
negocjacji ).Tel. 512 303 888

 Wykonujemy: koszenie trawni-
ków, wycinanie drzew, krzewów, 
chwastów, utrzymanie ogrodów. 
Tel. 665 298 587

 Sprzedam aparat słuchowy nowy, 
nieużywany, firmy „Starkej”. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 798 502

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogło-
szenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowa-
ne 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.

INNE



W pracy
- gdy nie mam styczności z osobami z zewnątrz 
- gdy pracuję w gospodarstwie rolnym

- gdy spaceruję, jestem na wycieczce, jeżdżę na 
rowerze itd.

W lesie

pn. - pt.


