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Informacje

burmistrza
W sprawie Festiwalu „MZK“
4 czerwca burmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z Tomaszem Raczkiewiczem dyrektorem artystycznym Letniego
Festiwalu „Muzyka z Kórnika”. W związku
z sytuacją epidemiologiczną ustalono, że
decyzje związane z ewentualną organizacją tegorocznej edycji festiwalu podejmowane będą w lipcu.
Rozmowy w sprawie wykupu
Tego samego dnia burmistrz Przemysław
Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkali się z przedstawicielami
firmy Saint-Gobain (Tadmar) - dyrektorem
zarządzającym Michałem Jakubowskim
i dyrektorem ds. finansowo-administracyjnych Adrianem Suskim w sprawie
wykupu przez gminę terenu, na którym
powstać ma chodnik przy ul. Szkolnej
w Robakowie.
Podsumowania roku
w schronisku
Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” obradowała 4 czerwca pod przewodnictwem
wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego.
Dokonano analizy sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i omówiono
działania związku w minionym roku.
Sformułowano wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, który został przegłosowany przez Zgromadzenie Związku
Międzygminnego w dniu 23 czerwca.
Do schroniska w Skałowie trafiają zwierzęta z gmin: Czerwonak, Kleszczewo,
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina,
Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy
Las i Swarzędz.
Samorządy wpłacają każdego roku do budżetu związku kwotę proporcjonalną do
ilości mieszkańców. Wszystkie dochody
do budżetu związku „Schronisko dla Zwierząt” sumują się do kwoty 1.365.068,97 zł.
Rok budżetowy zakończono z nadwyżką
w kwocie 9.519,89 zł. Limit bezpańskich
psów z terenu Miasta i Gminy Kórnik, jakie
bez dodatkowych opłat mogą równolegle
przebywać w Skałowie to 28. Od października 2015 w placówce umieszczono 182
psy i 36 kotów z naszej gminy, z czego 53
i 19 w roku 2019. Schronisko w ubiegłym
roku do oferty swoich usług, obok hotelu

czy wybiegu dla psów, wprowadziło także
kremację zwłok czworonogów oraz ich
pochówek.

burmistrz Bronisław Dominiak, skarbnik
Katarzyna Szamałek oraz przedstawiciele
KOMBUS i Wydziału Eksploatacji UMiG
Kórnik.

O nowych inwestycjach

Rozmowy w sprawie ogródków

W dniu 5 czerwca wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz przedstawiciele
wydziałów UMiG Kórnik: eksploatacji
oraz ochrony środowiska, spotkali się
z przedstawicielami firmy Panattoni
w sprawie nowych inwestycji na terenie
naszej gminy.

Również 9 czerwca wiceburmistrzowie
Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak
spotkali się z przedstawicielką Powiatowego Konserwatora Zabytków Ewą
Grzegoroczyk. Tematem rozmów był
projekt przepisów regulujących możliwość i formę sytuowania na placu Niepodległości ogródków gastronomicznych.
Zarządzenie w tej sprawie ma być wydane
jesienią br.

Absolutorium w sp. WODKOM
9 czerwca odbyło się zgromadzenie
wspólników WODKOM Kórnik. Udzielono
absolutorium organom spółki. WODKOM
zakończył rok budżetowy z zyskiem netto
w wysokości 43.853,65 zł.
Podsumowano audyt
Także 9 czerwca miało miejsce spotkanie
podsumowujące „Audyt rekompensaty
wypłaconej za 2019 r. Kórnickiemu Przed-

Spotkanie w Koninku
W związku z działaniami Posła na Sejm
RP Bartłomieja Wróblewskiego w sprawie
poszerzenia listy przystanków kolejowych,
które mają powstać na terenie Aglomeracji Poznańskiej, burmistrz Przemysław
Pacholski spotkał się z parlamentarzystą
12 czerwca w Koninku. Podczas wizji lokalnej dyskutowano na temat możliwości
usytuowania przystanku kolejowego

Dekoracja juni

siębiorstwu Autobusowemu KOMBUS
Sp. z o.o. z siedzibą w Czołowie, z tytułu
świadczenia usług publicznego transportu
zbiorowego na terenie gmin, gdzie organizatorem jest Miasto i Gmina Kórnik
samodzielnie i w ramach porozumienia
międzygminnego”. W spotkaniu z opracowującą audyt przedstawicielką firmy
Morison Finansista uczestniczyli: wice-

z infrastrukturą na terenie należącym do
KOWR, o który stara się samorząd naszej
gminy. Poseł Bartłomiej Wróblewski wystosował list do Prezydenta RP, w którym
zaapelował o dopisanie do programu
„200 Przystanków Prezydenckich” kilku
lokalizacji, w tym stacji Koninko.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Spotkanie z w Starostwie
Tego samego dnia, tj. 12 czerwca wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkał się
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
m.in. z Antonim Kaliszem Członkiem
Zarządu Powiatu Poznańskiego. Jednym z tematów spotkania była bieżąca
współpraca Wydziałów Starostwa Powiatowego podległych Antoniemu Kaliszowi
z właściwymi merytorycznie Wydziałami
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik podległych
wiceburmistrzowi. Znaczną część rozmowy poświęcono również na omówienie
lokalizacji nowych inwestycji na terenie
Gminy Kórnik.
Kórnicka spółka wodna
podsumowuje rok
Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Kórnik odbyło się 17
czerwca br. Uczestniczyli w nim między
innymi: Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz, prezes Gminnej
Spółki Wodnej Kórnik Bolesław Matuszewski, kierownik Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Śremie Wiesław
Klak, wiceburmistrz Sebastian Wlazły
oraz przedstawiciele Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik:
kierownik Sławomir Zakrzewski i jego
zastępca Krzysztof Ratajczak.
Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci
udzielili organom spółki absolutorium.
Przedyskutowano plany działań na rok
bieżący oraz przyjęto uchwały w sprawie
wysokości składek członkowskich oraz
planu finansowego i rzeczowego na 2020

Budki
dla jerzyków
Jerzyk zwyczajny (Apus apus) to wędrowny
ptak o niezwykłym usposobieniu. Większość życia spędza w locie. Większość życia
oznacza w jego przypadku tyle, że potrafi
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rok. Dokonano zmian w statucie.
Wpłata z budżetu Miasta i Gmina Kórnik
w kwocie ponad 390 tys. zł stanowiła
ponad połowę wszystkich przychodów
spółki w minionym roku. GSW Kórnik sfinansowała konserwację 49,33 km rowów
melioracyjnych, co stanowi 55% z 89 km
rowów zewidencjonowanych na naszym
terenie. Dokonano także usunięcia awarii
drenarskich na powierzchni 62 ha oraz
konserwację rurociągu melioracyjnego
o długości 300 mb.
Rozmowy z Aquanet
W tym samym dniu, tj. 17 czerwca odbyło
się spotkanie wiceburmistrza Bronisława
Dominiaka, kierownika Wydziału Inwestycji Joanny Grzybowskiej i Szymona
Szydłowskiego z przedstawicielami Spółki
AQUANET z dyrektorem Andrzejem Kazirodem na czele. Głównym tematem
spotkania było omówienie zaawansowania planowanych do realizacji zadań
inwestycyjnych na terenie naszej gminy.
Było to pierwsze spotkanie po przerwie
spowodowanej epidemią. Odbyło się ono
w trybie zdalnym.

Przygotowania do budowy
kościoła
Także 17 czerwca gościł w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik ks. Jakub Lechniak – proboszcz parafii pw. św. Matki
Teresy z Kalkuty w Kamionkach. Podczas
spotkania z burmistrzem Przemysławem
Pacholskim, wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym i kierownikiem Wydziału
Planowania Przestrzennego UMiG Ma-

riuszem Stodolniakiem, przedstawił
wstępną koncepcję budowy kościoła na
działce nr 135/2, w pobliżu istniejącej już
kaplicy przy ul. Mostowej.

Komunikat Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
w sprawie aktualności okresu
świadczeniowego programu 500+

Komunikat Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
w sprawie programu „Dobry Start”.

O nowych inwestycjach
Przedstawiciel firmy JAKON Sp. z o.o.,
zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych
Rafał Jankowski spotkał się 22 czerwca
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik z burmistrzem Przemysławem Pacholskim,
wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym
oraz panią kierownik Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych Ewą Kędziorą. Dyskutowano na temat potencjalnych nowych
inwestycji firmy na terenie naszej gminy.
JAKON Sp. z o.o. współpracuje z przedsiębiorcą, który zamierza przenieść zakład
produkcyjny o powierzchni około 14 tys.
m² na teren jednej z podpoznańskich
gmin. Omówiono także dostępne ulgi
i środki pomocy dla przedsiębiorców.
Wizyta przedstawicieli PZDR
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 4 na Powiat Poznański
Jarosław Cieśla wraz z panią Emilią Kurkiewicz doradcą rolniczym, spotkali się 22
czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik
z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym
i panią kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Lidią Noskowiak. Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy oraz
ustalenia warunków kontynuacji wynajmu pomieszczenia o powierzchni 14 m2
na biuro Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
w Kórniku przy ul. Poznańskiej 34a.
◊ red.

dwa lub nawet trzy lata latać bez przerwy!
Ląduje właściwie tylko w okresie lęgowym,
by uwić gniazdo, znieść i wysiedzieć jajka
oraz nakarmić pisklęta. Ten mistrz podniebnych akrobacji jest podobny do jaskółki, choć nie jest z nia spokrewniony. Lata
z zawrotna prędkością, nawet do 200 km/h.

i Gminy Kórnik sfinansował umieszczenie
specjalnych budek lęgowych dla jerzyków
na budynkach szkół na terenie naszej
gminy. Budki zawisły w Kórniku, Bninie,
Kamionkach, Robakowie i Szczodrzykowie.
Szkołą w Radzewie właśnie byłą modernizowana, więc tam budki zawisną za jakiś czas.

Kiedyś gniazdował w załomach skalnych
nad urwiskami. Dziś buduje gniazda najczęściej na wysokich budynkach.
W ostatnich miesiącach Urząd Miasta

Na razie do budek przymierzają się wróble.
Miejmy nadzieję, że jerzyki też się skuszą.
◊ ŁG

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci wprowadziły
istotne zmiany w zakresie okresu, na który
ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Obecnie trwający okres świadczeniowy
2019/2020, na który ustalone jest prawo
do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021, bez konieczności
składania kolejnego wniosku o świadczenie
wychowawcze w okresie kontynuowania
jego pobierania w 2020 roku.
Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy,
roczny okres świadczeniowy trwający od 1
czerwca do 31 maja następnego roku (wówczas w celu uzyskania prawa do świadczenia
wychowawczego po 31 maja 2021 r., wnioski
będzie można składać od 1 lutego 2021,
drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021
r. drogą tradycyjną lub za pośrednictwem
poczty).
Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/
opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na dzieci na nowy okres,
ponieważ świadczenie to – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019
– zostało przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Od 1 lipca 2020 r. rusza kolejny nabór
wniosków do programu ,, Dobry Start’’
popularnie zwanego 300+. Program
przeznaczony jest na wyprawkę szkolną
dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodu.
Świadczenie przysługuje na uczące się
dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do
24 roku życia.
Wnioski do programu „Dobry Start” można składać online lub drogą tradycyjną.
Należy zwrócić uwagę, że termin ich
przyjmowania nie jest tożsamy dla formy
elektronicznej i tradycyjnej :
- drogą elektroniczną już od 1 lipca
2020 r.
- drogą tradycyjną (np. drogą pocztową)
od 1 sierpnia 2020 r.
Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii
koronawirusa, zachęcam do korzystania
z drogi elektronicznej, która jest naprawdę
łatwa i dużo szybsza. To m.in. bankowość
elektroniczna, portal Empatia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
Nabór wniosków potrwa do końca listopada 2020 r.

◊ Agnieszka Mieloch

◊ Agnieszka Mieloch
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Elektromobilność
W związku z tworzeniem przez Miasto
i Gminę Kórnik Strategii Elektromobilności
na lata 2020-2036 dofinansowanej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niżej załączonej ankiety,
w celu poznania Państwa preferencji związanych z elektromobilnością.
https://www.interankiety.pl/f/KLR6QMNL
Zabierz głos i stwórz z nami strategię!

Gaszyn
Challenge

ZAPROSZENIE !

Radni RMiG Kórnik zostali nominowani
przez sołtysów do akcji charytatywnej
GaszynChallenge! W sobotę 27 czerwca
o godzinie 12 zapraszamy wszystkich
mieszkańców Kórnika na Prowent. Przy
ławeczce Wisławy Szymborskiej będziemy
pompować lub robić przysiady (każdy po
dziesięć). Zbierzemy też dobrowolne datki
na leczenie potrzebującego dziecka.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku, działając na podstawie § 19 Statutu Banku
w powiązaniu z § 20 i § 21 zwołuje w dniach od 29 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r.
Zebrania Grup Członkowskich dla członków z wymienionych grup:

Zapraszam
◊ Adam Lewandowski
Przewodniczący RMiG Kórnik

GRUPA I KÓRNIK
9.06.2020 RESTAURACJA „BIAŁA DAMA” (vis a vis Centrali Banku), KÓRNIK godz. 11:00
KAMIONKI, BORÓWIEC, DACHOWA, ROBAKOWO. POZNAŃ. PIERZCHNO, DZIEĆMIEROWO,
KÓRNIK, INNI
GRUPA II KÓRNIK - BNIN
29.06.2020 RESTAURACJA „BIAŁA DAMA” (vis a vis Centrali Banku) ,KÓRNIK godz. 14:00
CZMOŃ, RADZEWO, CZMONIEC, KONARKIE, ŚREM. BŁAŻEJEWO, KÓRNIK-BNIN, BIERNATKI,
PRUSINOWO, CZOŁOWO, INNI
GRUPA III ZANIEMYŚL
30.06.2020 GMINNY OŚRODEK KULTURY ZANIEMYŚL, ZANIEMYŚL godz. 13:00
PIGŁOWICE, ZANIEMYŚL, ŚRODA WLKP, JEZIORY WIELKIE, INNI

6

nr 12/2020

26 czerwca 2020 r.

Inwestycje

Budowa oświetlenia na ul. Pisarskiej
w Koninku
Firma ELTRANS Stanisław Stachowicz z Gniezna ponad miesiąc przed terminem określonym w umowie zamontowała 11 lamp wraz
z infrastrukturą przy ul. Pisarskiej w Koninku.
Całosć inwestycji wraz z nadzorem kosztowała 79.016,84 zł

Nowa świetlica w Szczodrzykowie
Dnia 17 czerwca 2020 r. dokonano odbioru prac przy budynku świetlicy wiejskiej
w Szczodrzykowie, przy ulicy Poznańskiej 17.
W nowym budynku znajdują się następujące pomieszczenia: szatnia, pomieszczenie
sali informatycznej, toaleta damska/dla
niepełnosprawnych, toaleta męska, sala
świetlicy wiejskiej, pomieszczenie rozdziału
posiłków, zmywalnia, hol i kotłownia. Powierzchnia użytkowa obiektu to 149,65 m².
Budowa została zrealizowana przez Zakład
Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew
Wycisk. Koszt całej inwestycji to 864 964,73
zł. Realizacja projektu „Budowa centrum kulturalno-integracyjnego – świetlicy wiejskiej
w Szczodrzykowie”- dofinansowana została
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie ponad 285.000 zł. Dofinansowanie
było możliwe dzięki przynależności Miasta
i Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider
Zielonej Wielkopolski.
Wiata piknikowa w Robakowie Osiedlu
Zakończyła się budowa wiaty piknikowej
w Robakowie Osiedlu, której wykonawcą
była firma KMK Group Monika Jurczyńska.
Roboty odebrano w dniu 17 czerwca 2020
r. Całkowity koszt inwestycji to 56.184,00
zł. Nowa infrastruktura powstała na terenie
boiska sportowego za świetlicą wiejską.
Kolejny etap drogi Gądki Szczodrzykowo
oficjalnie zakończony
Zakończono kolejny etap modernizacji połączenia drogowego Gądki-Szczodrzykowo.
Tym razem prace objęły teren miejscowości
Szczodrzykowo. Głównym inwestorem
zadania jest Powiat Poznański, przy współpracy z Miastem i Gminą Kórnik oraz spółką
Aquanet.
W ramach zadania wykonano m.in.:
- rozbudowę drogi powiatowej na odcinku
1,7 km,
- przebudowę sieci wodociągowej na odcinku
1,4 km,
- system oświetlenia,
- zatoki autobusowe,
- chodniki i ścieżki rowerowe,
- przebudowę sieci telekomunikacyjnych.
Część inwestycji, która przebiega w pasie
ochronnym gazociągu wysokiego ciśnienia
została wyłączona z realizacji ze względu
na skomplikowany charakter przebudowy
tego odcinka. Zostanie on zrealizowany na
podstawie odrębnych uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych, przez Gaz-System
O/Poznań.
Ten etap inwestycji kosztował 4.313.513,30 zł
brutto, a zgodnie z umową w budżecie Miasta
i Gminy Kórnik na ten cel przeznaczone zostało 50% tej kwoty. Dodatkowo z funduszu
Aquanet S.A., za 799.343,45 zł sfinansowano
przebudowę sieci wodociągowej.

◊ Wydział Inwestycji
UMiG Kórnik

Przetargi
W ostatnim czasie rozstrzygnięto kolejne
przetargi. Dzięki temu realizowane będą
następujące inwestycje:
- budowa ul. Wrzosowej w Borówcu – termin
realizacji 30 września 2020 – cena brutto
446 041,53 zł,

- budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach termin realizacji 30 września 2020 – cena
brutto 130.495,01 zł,
- budowa przyłącza wody przy placu zabaw
w Skrzynkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej – termin realizacji 30 października
2020 – cena brutto 66.440,07 zł,
- budowa ul. Klonowej w miejscowości Dachowa – termin realizacji 30 października
2020 – cena brutto 640.686,41 zł,
- przebudowa ul. Na Skarpie w Borówcu –
termin realizacji 30 września 2020 – cena
brutto 326.593,28 zł,

- budowa chodnika przy ul. Kantego w Kórniku – termin realizacji 30 października 2020
– cena brutto 177.735,59 zł.
◊ SK
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W ramach WRPO

W czerwcu br. zakończono realizację dwóch
projektów w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, dofinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Wniosek o dofinansowanie pierwszego
z projektów pn. „Podniesienie jakości usług
edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej - budowę gimnazjum w Kamionkach” złożony
został w 2016 roku. Nowe skrzydło szkoły
w Kamionkach wybudowane zostało ze
środków własnych Gminy Kórnik w latach
2016-2017. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Zarządem Województwa
Wielkopolskiego dopiero w czerwcu 2018
roku. W ramach niniejszej umowy w latach
2018-2019 zakupiono dodatkowo wyposa-

żenie i sprzęt multimedialny do pracowni językowej. Ostatecznie, na podstawie wniosku
o płatność końcową, zatwierdzona kwota do
wypłaty z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wyniosła 3.974.199,81 zł
i została przekazana Gminie 17 czerwca br.
Drugi z projektów pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Radzewie” realizowany był
w latach 2018-2019 na podstawie umowy
o dofinansowanie podpisanej w kwietniu
2018 roku. Dofinansowanie w łącznej kwocie 2.393.445,67 zł otrzymaliśmy, na podstawie składanych wniosków o płatność,
w pięciu transzach. W następstwie złożenia
wniosku o płatność końcową, ostatnią transzę dofinansowania otrzymaliśmy 2 czerwca
br. (544.530,29 zł).
◊ Anna Biernacka
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Prawidłowe parkowanie - przypomnienie zasad
Kórnik, jak wiele innych miast boryka się
z deficytem miejsc postojowych. W celu
zwiększenia rotacji pojazdów parkujących
w centrum wprowadzono strefę płatnego
parkowania, powstało też kilka nowych,
bezpłatnych parkingów. Mimo to wielu
kierowców nieprzepisowo pozostawia
swoje samochody na chodnikach, jezdniach,
skrzyżowaniach i trawnikach, nie zwracając
uwagi na to, że stwarzają zagrożenie czy
utrudniają ruch innym pojazdom oraz
przejście pieszym.
Do nagminnie popełnianych wykroczeń
w naszym mieście należy niestosowanie
się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania
się”, znajdującego się w strefie płatnego
parkowania przy budynku Urzędu, co utrudnia wyjazd prawidłowo zaparkowanym
pojazdom i przyczynia się do powstawania
zatorów. Problemem, nasilającym się szczególnie w święta i niedziele niehandlowe, jest
parkowanie w obrębie zatoczki autobusowej przy pl. Niepodległości, gdzie kierowcy
pozostawiają swoje pojazdy i udają się na
zakupy do pobliskich sklepów, utrudniając
tym samym ruch autobusów oraz możliwość bezpiecznego wysadzenia i zabrania
z przystanku pasażerów. Bardzo często
zdarzają się również interwencje w związku z parkowaniem pojazdów w miejscu
uniemożliwiającym wjazd lub wyjazd. Natomiast szczególnie nagannym i niestety
nierzadkim zachowaniem jest parkowanie
przez osoby nieuprawnione na miejscu dla
niepełnosprawnych bądź posługiwanie się
kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
W odpowiedzi na zgłoszenia Mieszkańców
wpływające do Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik oraz skargi kierowców autobusów
dotyczące nieprzestrzegania przepisów
ruchu drogowego szczególnie w zakresie
parkowania. Straż Miejska w Kórniku przypomina zatem o obowiązujących przepisach
oraz konsekwencjach wynikających z ich
nieprzestrzegania.
Zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń w zw.
z art. 49 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu m.in.:
- na przejeździe kolejowym, na przejeździe
tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub
skrzyżowania;
- na przejściu dla pieszych, na przejeździe
dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej
niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch
pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za
tym przejściem lub przejazdem;
- w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego,
jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
- w odległości mniejszej niż 15 m od słupka

lub tablicy oznaczającej przystanek, a na
przystanku z zatoką - na całej jej długości;
- na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla
rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.
2. Zabrania się postoju m.in.:
- w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd,
w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
- w miejscu utrudniającym dostęp do innego
prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub
wyjazd tego pojazdu;
- w strefie zamieszkania w innym miejscu
niż wyznaczone w tym celu;
- na obszarze zabudowanym, pojazdu lub
zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.
Jakie kary przewidziane są za nieprzestrzeganie powyższych przepisów?
- Postój lub parkowanie w obrębie zatoki autobusowej – 100 zł i 1 pkt. karny
- Postój lub parkowanie na skrzyżowaniu
- 300 zł i 1 pkt.
- Parkowanie na zakazie postoju lub zatrzymywania się - 100 zł i 1 pkt.
- Parkowanie na przejściu dla pieszych - 100300 zł i 1 pkt.

- Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - 500 zł i 5 pkt. karnych
- Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową osoby niepełnosprawnej – 800 zł
- Parkowanie na chodniku bez pozostawienia
1,5 metra miejsca dla pieszych - 100 zł i 1 pkt.
- Parkowanie na terenie zielonym– 20-500 zł
- Parkowanie w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - 100 zł i 1 pkt.
- Parkowanie w miejscach utrudniających
wjazd lub wyjazd, a także dostęp do innego
prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub
wyjazd tego pojazdu - 100 zł i 1 pkt.
Jak wynika z prowadzonych przez Straż
Miejską statystyk, od 1 stycznia do 15
czerwca 2020 roku pouczono w zakresie
„bezpieczeństwa i porządku w komunikacji”
161 łamiacych przepisy kierowców. W tym
samym czasie wystawiono 14 mandatów.
Problem nieprawidłowego parkowania
zazwyczaj tłumaczony jest brakiem miejsc
parkingowych, jednak przepisy dotyczące
parkowania zostały tak skonstruowane, by
zapewnić innym użytkownikom drogi bezpieczeństwo oraz utrzymać odpowiednią
przepustowość dróg i czyjaś wygoda nie
może być stawiana ponad to.
◊ SM/KR

Nadal nośmy maseczki!

„Hulaj dusza, piekła nie ma!” – tym stropolskim powiedzeniem podsumować
można podejście bardzo wielu Polaków
do nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Przypomnijmy, że
nadal obowiązują obostrzenia w tym
zakresie i z takiej ochrony możemy zrezygnować tylko na otwartej przestrzeni,
jeśli zachowujemy dystans 2 metrów od
innych osób.
Po ukazaniu się w ostatnim numerze Kórniczanina tekstu „Savoir-vivre w czasach
pandemii” skontaktowała się ze mną mieszkanka naszej gminy. Pani chce pozostać
anonimowa, jednak zwróciła uwagę na fakt,
że w sklepach często nie nosimy osłon na
usta i nos.
Podczas zakupów w jednym z dużych sklepów
w Kórniku, przy stoisku z wędlinami, zwróciłam uwagę 30-latkowi stojącemu przede
mną, że nie ma maseczki. Pan tylko wzdrygnął
ramionami, a w tym momencie – zapewne po
kiełbaski do grillowania – do stoiska podeszła
grupa 5 młodych osób, także bez maseczek.
Tutaj już nie odważyłam się czegokolwiek
powiedzieć – wspomina moja rozmówczyni.
Na stacji benzynowej stał za mną dorosły
młodzian bez maseczki. Zwróciłam mu uwagę, na co on agresywnie odpowiedział, że to
nie moja sprawa. Nieco inaczej, na szczęście,
zareagował pan, który stanął za mną w małym sklepie warzywnym. Również nie nosił
maseczki. Sklep jest mały, nie ma miejsca by
się odsunąć. Dwukrotnie, dobitnie poprosiłam
go, by wyszedł. Mężczyzna opuścił lokal, założył maseczkę i wrócił do sklepu.
Pani bardzo poważnie podeszła do sprawy i razem z jedną z firm reklamowych
z Borówca przygotowała naklejki, które
można umieścić przy wejściach do sklepów,
z apelem dotyczącym noszenia maseczek.

Rozniosła je już w swojej okolicy oraz do
niektórych sklepów w Kórniku. Popieramy!
Chętnych do powieszenia takiej naklejki
w swoim lokalu zapraszamy do kontaktu
z Redakcją.
Dlaczego powinniśmy nosić maseczki?
Noszenie maseczek w miejscach publicznych jest obowiązkowe i wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Taki obowiązek
spoczywa na nas w przestrzeni otwartej,
gdy nie mamy możliwości zachowania
2 metrów odległości od innych, a także
w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach,
kościołach, bankach, kinach, teatrach czy
w pojazdach komunikacji zbiorowej. Choć
na szczeblu rządowym zdarzyło się kilka
wpadek związanych z lekceważeniem obostrzeń, przed kilkoma dniami jeden z wiceministrów przypominał dobitnie w mediach
centralnych, że noszenie maseczek jest
nadal obowiązkowe.
Moja maseczka chroni Ciebie,
Twoja maseczka chroni mnie!
Wiele osób uważa nienoszenie maseczki
za czyn heroiczny. Na pytanie: „Dlaczego
nie nosisz?” odpowiadają: „Bo się nie boję”.
Przypomnijmy jednak, że choć maseczka
w jakimś stopniu chroni nas przed zakażeniem, dużo bardziej chroni nasze otoczenie
przed wydzielanymi przez nas podczas
mówienia, kasłania czy nawet oddychania
kropelkami, na których mogą znaleźć się
wirusy. Nie chodzi więc o to, czy ty boisz
się zakażenia, ale o to, że nosząc maseczkę,
chronisz innych. Inni zaś chronią ciebie, gdy
zakrywają swoje usta i nos.
Kto nie nosi ten roznosi!
Przypomnijmy, że COVID-19 u wielu prze-
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biega bezobjawowo. Nosiciel, choć sam
nie zdaje sobie sprawy, jakim jest niebezpieczeństwem dla otoczenia, podczas
kichnięcia rozpyla wokół siebie nawet 200
milionów cząsteczek wirusa. W przypadku
przestrzeni zamkniętych, szczególnie małych sklepów czy biur, mogą one bardzo
długo unosić się w powietrzu i zainfekować
kolejną osobę. Noszenie maseczki jest więc
wyrazem szacunku wobec innych i wyznacznikiem solidarności społecznej z seniorami i osobami schorowanymi. Miejmy
świadomość, że dla osób w starszym wieku
lub obciążonych dodatkowymi schorzeniami zakażenie to „rosyjska ruletka” – umiera
co szósty pacjent.
Jak wskazują badania naukowe, noszenie
maseczki i dystans społeczny (2 metry) jest
najlepszą z najtańszych form ograniczania
rozprzestrzeniania się wirusa.
Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, na dzień 23
czerwca mamy w naszej gminie zanotowany jeden aktywny przypadek zachorowania na COVID-19. W sumie do marca jest to
przypadek numer dziewięć. Jedna osoba
zmarła, siedem wyzdrowiało. Mówimy tu
o przypadkach zdiagnozowanych. Ilu z nas
przeszło lub właśnie przechodzi zakażenie
bezobjawowo – tego nie wiemy.
Noszenie maseczki w przypadku trwania
pandemii to niewielki wysiłek w porównaniu z korzyściami jakie niesie. Zasłaniajmy
usta i nos w miejscach publicznych, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Tu
chodzi nie o komfort, a o zdrowie i życie.
◊ ŁG
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Parada postaci z bajek w Dachowie

Wieści z Biblioteki

W dniu 31 maja 2020 r. w Dachowie, sołtys
Iwona Kosmalska oraz Rada Sołecka zorganizowali z okazji Dnia Dziecka „Paradę
Postaci z Bajek”.
Parada rozpoczęła się o godzinie 10:00
i przeszła wszystkimi ulicami Dachowy,
dzieci były zachwycone. Bardzo miło było
patrzeć na uśmiechnięte buzie dzieci, które dały nam energię na cały dzień. Parada
zakończyła się ok. 18:00 wielkim sukcesem.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie w organizację parady. Wszystkim
dzieciom życzymy dużo radości i uśmiechu
każdego dnia.

◊ Sołtys oraz Rada Sołecka
wsi Dachowa

Renata Dancewicz na zamku

Po trzech miesiącach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa, oczywiście
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
odbyło się w kórnickim zamku długo wyczekiwane 57. spotkanie z poezją w ramach
Krakowskiego Salonu Poezji.
Krakowskie Salony Poezji odbywają się w
Teatrze Muzycznym w Poznaniu
i w kórnickim zamku we współpracy z
poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę
merytoryczną nad Salonem objął prezes
Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.
Gościem 57. odsłony Salonu Poezji była
aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna,
Renata Dancewicz. Na dużym ekranie
zadebiutowała w „Samowolce’ (reż. Feliks
Falk). Później można ją było oglądać w takich

produkcjach jak m.in.: „Tato” (reż. Maciej
Ślesicki), „Pułkownik Kwiatkowski” (reż. Kazimierz Kutz), „Gniew” (reż. Marcin Ziębiński),
„E=mc2” (reż. Olaf Lubaszenko), „33 sceny z
życia” (reż. Małgorzata Szumowska). Aktorka
występowała w wielu serialach, takich jak:
„Radio Romans”, „Ekstradycja”, „Ekstradycja 2”, „Ekstradycja 3”, „Na Wspólnej” czy
„Prawo Agaty”.
W kórnickim zamku aktorka zaprezentowała
poezję Zuzanny Ginczanki, uważanej za
jedną z najzdolniejszych poetek dwudziestolecia międzywojennego. Oprawę muzyczną
zapewniła debiutującą flecistka Teatru
Muzycznego Zuzanna Czachor.

Przedszkole Wodnik Szuwarek
poszukuje osoby
na stanowisko
pomoc nauczyciela
- praca od września.
CV prosimy wysyłać
na adres mailowy:
biuro@wodnik-szuwarek.com.pl

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Informuję, że w okresie
ostatnich trzech lat
wspólnie uzbieraliśmy
30 ton nakrętek plastikowych.
Uzyskane z tego tytułu pieniądze zostały przekazane
na pokrycie kosztów rehabilitacji
niepełnosprawnego Adasia.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Kórnik którzy przyczynili się do tego sukcesu.
Koordynator akcji
Jan Nowaczyk

Od 12 marca z racji sytuacji w naszym
kraju Biblioteka Publiczna w Kórniku była
zamknięta dla czytelników. W tym czasie
zostało przeprowadzone skontrum (inwentaryzacja księgozbioru). Przez ręce bibliotekarek przeszło prawie 40 000 książek oraz
zakupionych zostało ponad 300 nowości.
Nasze placówki zostały otwarte 7 maja.
W związku z pandemią i ograniczeniami z nią
związanymi, wypożyczanie i zwroty książek
wyglądają trochę inaczej niż dotychczas.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, zablokowany jest dostęp do regałów, co nie
przeszkadza, aby czytelnicy zwracali i wypożyczali książki. Najważniejsze, że wreszcie
możemy dla Was działać. Wytyczne były na

tyle restrykcyjne, że w Kórniku konieczne
było przemeblowanie ułatwiające pracę,
co zapewne zostało zauważone przez odwiedzających nas czytelników.
To, że biblioteki są potrzebne pokazały
pierwsze dni po otwarciu. Ilość zwrotów
przez pierwsze dwa dni działania wynosiła
w Kórniku 789 książek, a w Bninie 450. Odwiedziło Nas 250 czytelników (Kórnik) i 150
czytelników (Bnin). Świadczy to o jednym…
głód czytania jest ogromny i bardzo nas to
cieszy.
Jak co roku, w dniach od 8 do 15 maja odbył
się „Tydzień Bibliotek 2020” pod hasłem:
„Zasmakuj w bibliotece”. Nie mogliśmy
zorganizować „Odjazdowego Bibliotekarza”

i innych atrakcji dla naszych czytelników jednak w tym przypadku niezastąpiona okazała
się technologia. Wszystkie nasze działania
realizowałyśmy on-line.
Pragniemy zaznaczyć, że mimo ograniczeń
dzień 8 maja, w którym obchodzony jest
„Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” nie był
smutny. Wielu z Was pamiętało! Dostaliśmy
mnóstwo życzeń, osobistych, mailowych
i telefonicznych. W tym dniu, mimo napiętego grafiku, odwiedził Bibliotekę pan Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław
Pacholski i złożył Wszystkim pracownikom
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia
Bibliotekarza. Za wszystkie życzenia gorąco
dziękujemy! Działamy dalej!
Przypominamy również, że zmianie ulegają
godziny otwarcia placówek na tak zwany
„czas letni”.
Patrz poniżej tabelka.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania
nosa i ust oraz używania rękawiczek jednorazowych bądź dezynfekcji rąk.
Proszę śledzić informacje na stronie www.
biblioteka.kornik.pl i Facebooku oraz zamawiać książki w katalogu online.

◊ MK
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Ściółka leśna - sojusznik stabilności klimatu

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

W ściółce leśnej możemy upatrywać sprzymierzeńca w ograniczaniu postępujących
zmian klimatu. Niestety tylko ograniczenia.
Złagodzenie czy zahamowanie zmian klimatycznych możliwe jest bowiem jedynie
w sytuacji podjęcia zdecydowanych decyzji politycznych, wpływających m.in. na
przemysł. Bardzo ważny jest także wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństwa,
wiedza i pełniejsze postrzeganie otaczającego nas świata są bowiem kluczem do rzetelnej oceny naszego codziennego wpływu
na środowisko przyrodnicze.
Wróćmy jednak do bohaterki artykułu.
Niepozorna ściółka leśna, właśnie ta, po
której depczemy w poszukiwaniu darów
lasu – choćby grzybów i jagód, jest jednym
z najważniejszych elementów ekosystemu
leśnego. Stanowi integralną część gleby,
będąc jej najbardziej przypowierzchniową
warstwą, i składa się w co najmniej 20
procentach z martwej materii organicznej,
czyli m.in. szczątków roślin i zwierząt (również tych niewidocznych dla oka). Materia
organiczna z kolei mniej więcej w połowie
składa się z węgla. Nie każdy z nas zdaje
sobie sprawę z tego, że spacerując po lesie
chodzimy po… węglu. Tym samym, którego
koncentracja (w postaci CO2) w atmosferze
bardzo szybko wzrasta w wyniku działalności człowieka, powodując negatywne
konsekwencje o charakterze globalnym.
Lasy, przy znaczącym udziale ściółki, mogą
te konsekwencje łagodzić.
Ściółka jest jednocześnie leśną spiżarnią
i sypialnią. Większych przedstawicieli świata zwierzęcego (w tym nas – ludzi) karmi
ukrytymi w niej darami: grzybami, owocami
i nasionami czy korzeniami. Dla wielu mniejszych przedstawicieli fauny leśnej jest schronieniem pozwalającym względnie bezpiecznie przeczekać niesprzyjające warunki zimy.
Z kolei dla roślin jest źródłem niezbędnych
składników pokarmowych, uwalnianych
w procesie rozkładu i ponownie wykorzystywanych w procesach metabolicznych.
I właśnie z tym skomplikowanym procesem
rozkładu związana jest nieoceniona rola
ściółki leśnej w łagodzeniu konsekwencji
postępujących zmian klimatu.
Nieco upraszczając, na rozkład (dekompozycję) martwej materii organicznej składają
się dwa równolegle przebiegające procesy:
mineralizacja i humifikacja. Za mineralizację
odpowiedzialni są przede wszystkim destruenci – organizmy odżywiające się martwą
materią organiczną. W pierwszych etapach
dekompozycji dominującą rolę odgrywają
bakterie i grzyby, a w dalszych – przedstawiciele mikro- i mezofauny glebowej.
Organizmy te przekształcają w procesach
metabolicznych związki organiczne w proste
związki nieorganiczne. Te z kolei, w różnych

postaciach, są ponownie dostępne dla roślin, zwierząt czy grzybów i wykorzystywane
są w celach budulcowych (zwiększenia biomasy). Humifikacja natomiast jest procesem
zgoła odmiennym, choć przebiegającym
przy udziale tych samych grup organizmów.
W uproszczeniu, proces ten polega na
przekształcaniu związków organicznych,
z prostych w bardziej skomplikowane,
wielocząsteczkowe, które nie są dostępne
dla roślin. Produktami humifikacji są kwasy
humusowe zwane również próchnicznymi.
Próchnica (humus), zalegająca przez wiele
lat pod wierzchnią (surowinową) warstwą
ściółki, jest nieocenionym magazynem
węgla organicznego. Węgla, który w niesprzyjających warunkach będzie uwalniany
do atmosfery w postaci CO2. Miąższość
(grubość) próchnicy w różnych lasach różni
się w zależności od wielu czynników. Jej
głównymi determinantami są m.in. warunki
siedliskowe, w tym klimatyczne (zarówno
w skali makro, jak i mikro), jak i jakość ściółki.
W przypadku warunków klimatycznych najważniejszą rolę w tym kontekście odgrywa
temperatura oraz wilgotność. W strefie
lasów deszczowych zhumifikowana część
ściółki praktycznie nie istnieje. Dzieje się tak
ze względu na korzystne dla organizmów
glebowych warunki. Cała opadła na dno
lasu materia organiczna jest tam w krótkim
czasie przetwarzana przez destruentów
w związki mineralne i ponownie wbudowywana w tkanki roślinne. W lasach tropikalnych ogromne ilości węgla zakumulowane
są w ich biomasie (masie żywych drzew,
krzewów, innych roślin). W strefie lasów
borealnych zdecydowanie więcej węgla niż
w biomasie zakumulowane jest w glebie
(przede wszystkim jej wierzchniej warstwie
– ściółce). Miąższość próchnicy jest tam zdecydowanie większa niż w lasach innych stref
klimatycznych. Warunki temperaturowe
tam panujące nie sprzyjają bowiem szybkiej
mineralizacji materii organicznej.
Poza klimatem, warunki glebowe mają również ogromne znaczenie w kontekście proporcji mineralizowanej do humifikowanej
części ściółki. Na przykład na zalesionych
terenach poprzemysłowych, gdzie proces
odtwarzania ekosystemu jest w inicjalnych
stadiach, względnie większa część ściółki
jest humifikowana (w porównaniu do
sąsiednich drzewostanów na terenach leśnych). Kolejnym czynnikiem wpływającym
na wielkość akumulacji węgla organicznego
w glebie (a więc i lesie) jest jakość rozkładanego materiału. Dane literaturowe, ale
także wyniki badań prowadzonych w Instytucie Dendrologii PAN pozwalają wskazać
gatunki drzew, które gwarantują szybką
mineralizację materii organicznej (są po
prostu bardziej „smakowite” dla destruentów) oraz takie, które w większej części
„produkują” próchnicę. Do tych pierwszych
należą np. olsza czarna, klon jawor, wiąz

„Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie”

Czy tkaniną można opowiedzieć o tym, co metafizyczne? Twierdzącą odpowiedź
przynosi wystawa prac Marii Romany Gierczyńskiej zatytułowana „Tradycja… Myśli
ważne na ziemi, myśli ważne w niebie”. Wystawa składa się z trzech części, jej pierwszą odsłonę oglądać można od 19 do 28 czerwca w przyzamkowej „Klaudynówce”.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Teatralne „Legion”. Przedsięwzięcie
dofinansowała Fundacja Zakłady Kórnickie

Tempo rozkładu liści dębu szypułkowego
(wyżej) i olszy czarnej (poniżej). Liczby oznaczają czas rozkładu w miesiącach

szypułkowy czy jesion wyniosły. Do tych
drugich – sosna pospolita, buk pospolity
czy dąb szypułkowy.
Na wielkość zakumulowanej na dnie lasu
zhumifikowanej materii organicznej ma
również wpływ jego historia. W lasach powstałych z odnowienia naturalnego (drzewa wyrosły z opadłych nasion) miąższość
próchnicy jest na ogół większa niż w lasach
powstałych z sadzenia. Przygotowanie
gleby przed sadzeniem (np. orka) sprawia,
że przez kilka do kilkunastu kolejnych lat
zhumifikowana wcześniej materia organiczna ulega mineralizacji. Takie lasy w tym
okresie z magazynu stają się źródłem węgla.
Wielkość akumulacji tego pierwiastka jest
zależna również od zaburzeń naturalnych,
takich jak pożary czy wichury, których wystąpienie znacząco zwiększa uwalnianie
węgla do atmosfery.
Wiedza na temat przebiegu rozkładu
ściółki pochodzącej z różnych gatunków
drzew pozwala na modyfikację składów
gatunkowych całych drzewostanów, a także zmiany sposobów gospodarki leśnej,
tak aby możliwie w największym stopniu
zwiększyć potencjał ekosystemów leśnych
do akumulacji węgla organicznego. Od
wielu już lat wysiłek leśników i naukowców
skoncentrowany jest na połączeniu ekologicznych, społecznych oraz produkcyjnych
funkcji lasu. Wykazując się dalekowzrocznością należy dołożyć wszelkich starań
w celu ochrony gleb leśnych – te bowiem
są naszym nieocenionym sprzymierzeńcem
w łagodzeniu postępujących zmian klimatycznych, choćby poprzez akumulację w niej
węgla organicznego.
◊ Paweł Horodecki
Instytut Dendrologii PAN

Sztuka, która rodzi się ze słowa, ale przemawia poprzez formy plastyczne. Tradycja
tętniąca życiem wlanym w rzeźby przez
artystkę mówiącą we własnym, niepowtarzalnym języku. Metafizyczne doświadczenie uchwycone za pomocą tkaniny,
która w oderwaniu od swej utylitarności
jest dla plastyka materiałem wyjątkowo
wdzięcznym i wymagającym jednocześnie.
Wszystko to zachwyciło gości zgromadzonych na wernisażu wystawy prac Marii Romany Gierczyńskiej. Dzieła wybitnej artystki
opowiadającej o historii kultury polskiej
i świecie ducha przy użyciu tworzywa, które
samo wpisane jest w bogactwo rodzimej
kultury, oglądać można w Klaudynówce do
28 czerwca. Jeszcze w tym roku wystawa
gościć będzie w Muzeum Ziemi Średzkiej
„Dworze w Koszutach” oraz w Kórnickim
Ośrodku Sportu i Rekreacji „Oaza”, ukazując
za każdym razem inne oblicze twórczości
artystycznej Marii Gierczyńskiej.
Wystawa, jest kolejną z cyklu zapoczątkowanego przez „Legion” w 2017 roku. Tym
razem goście Klaudynówki mają szansę
delektować się pracami współzałożycielki
„Legionu”, której scenografie i kostiumy
stanowią integralny element sceny faktu,
rekonstrukcji historycznych i koncertów
tworzonych w ramach działalności stowarzyszenia.
Wernisaż, mimo deszczowej pogody i ograniczeń związanych z koniecznością zachowania zasad epidemiologicznego bezpieczeństwa, przyciągnął wielu admiratorów
twórczości artystycznej Marii Gierczyńskiej.
Zgromadzonych powitała Anna Łazuka-Witek, Prezes Stowarzyszenia Teatralnego
„Legion”. Wśród gości znaleźli się , między
innymi: Dyrektor Gabinetu Wojewody
Wielkopolskiego, Danuta Skrzypczak,
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego, Dorota Kinal,
były eurodeputowany i poseł kilku kadencji,
Marcin Libicki, Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik Przemysław Pacholski, wcześniejszy
wieloletni włodarz Kórnika, członek Sejmiku
Wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski, Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie dr Dariusz
Grzybek, członek Zarządu Fundacji Zakłady
Kórnickie dr Zbigniew Kalisz, Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
Jacek Piotrowski, Dyrektor Ośrodka Rekreacji i Sportu „Oaza” Wojciech Kiełbasiewicz,
Wicedyrektor Biblioteki Kórnickiej Katarzyna
Woźniak, Kierownik Arboretum Kórnickiego ID PAN Kinga Nowak, Przewodniczący
RMiG Kórnika Adam Lewandowski, kustosz
Muzeum Narodowego Wojciech Lipowicz,

kustosz Izby Pamiątek Regionalnych w Bninie dr Kazimierz Krawiarz. Przybyli także
przyjaciele i miłośnicy unikalnych prac wymykającej się stereotypom artystki.
Wernisaż otworzył Dyrektor PAN Biblioteki
Kórnickiej, prof. dr hab. Tomasz Jasiński.
Twórcze inicjatywy „Legionu”, tak blisko
związane z historią Kórnika i jego dawnych
właścicieli, często korzystają z życzliwej gościnności Zamku. Gospodarz miejsca wyraził
swoją radość z faktu, że po długiej przerwie
spowodowanej pandemią koronawirusa,
życie kulturalne ożywa na nowo, a inaugurację wystaw czasowych organizowanych we
współpracy z Biblioteką Kórnicką stanowi
właśnie ekspozycja prac Marii Gierczyńskiej.
Profesor Jasiński wskazał na ogólnopolski
i europejski wymiar wybitnej twórczości
artystki, którą kórniczanie doskonale znają
jako autorkę scenografii do przedstawień
„Legionu”. Złożył także wyrazy wdzięczności
za datującą się od początków wieku współpracę, której owocem są liczne wystawy
prac wielokrotnie nagradzanej za swoje
dzieła plastyczki.
Sama artystka o swej twórczości mówi
niewiele, pole do interpretacji pozostawiając odbiorcy. Jej prace przemawiać mają
językiem sztuk plastycznych, stara się więc
unikać analizy wyrażonej słowem mówionym, choć to właśnie szeroko rozumiany
tekst stanowi inspirację dla niebanalnych
kompozycji i rzeźb.
W wymiarze materialnym tworzywem tych
dzieł jest najczęściej – choć nie jedynie – tkanina, w sferze idei – doświadczenie uczestnictwa w kulturze, przeżycia duchowe i intelektualne. Twórczość Marii Gierczyńskiej
to prowadzona po mistrzowsku dyskusja

pomiędzy sacrum a profanum.
Na wystawie podziwiać można m.in. inspirowane utworem Jana Kochanowskiego
„Szachy”, przestrzenną konstrukcję „Religie
świata” czy urzekającą wewnętrzną energią,
wielofiguratywną kompozycję „Sarmaci”.

Godnych przywołania jest znacznie więcej
prac, nie sposób jednak opisać tutaj ich walorów należycie. Zgodnie z intencją Autorki
- trzeba je po prostu zobaczyć i zinterpretować na swój własny sposób.
Patronat nad wystawą objęli Dyrektor PAN
Biblioteki Kórnickiej, Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik, Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej
„Dwór w Koszutach” oraz Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”.
Organizację wydarzenia dofinansowała
Fundacja Zakłady Kórnickie. Wsparły ją
także Urząd Miasta i Gminy Kórnik oraz
TFP sp. z o.o.
Znaczenie tego wsparcia i owocnej współpracy z lokalnymi instytucjami podkreśla
Prezes Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”, Anna Łazuka-Witek:
„Działalność „Legionu” możliwa jest dzięki
wsparciu wielu miejscowych placówek,
z którymi współpracujemy praktycznie
od samego początku naszego istnienia.
Szczególnie istotne jest dla nas wsparcie
Fundacji Zakłady Kórnickie, z którą łączą
nas te same intelektualne inspiracje, stanowiące duchowy testament Zamoyskich
i Działyńskich. Obserwowane po ponad
dekadzie naszych działań owoce wychowawcze pracy „Legionu” dojrzały także
dzięki materialnemu wsparciu ze strony
Fundacji, która wcielając w życie testament
swoich założycieli, dofinansowuje organizacje i przedsięwzięcia będące współczesnymi
wyrazicielami przesłania Zamoyskich na ich
dawnych ziemiach.”
◊ Danuta Podolak

POWIAT POZNAŃSKI
ZAPRASZA

NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
PRZECIW WIRUSOWI
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)
www.powiat.poznan.pl

dziewczęta i chłopców zameldowanych na terenie powiatu
poznańskiego, urodzonych w roku 2006
oraz uzupełniająco dziewczęta i chłopców
urodzonych w 2005 roku, którzy otrzymali
co najmniej 1 dawkę szczepionki w ramach programu
realizowanego w roku 2019.








DOJRZAŁE DECYZJE

MOGĄ UCHRONIĆ MŁODE ŻYCIE

PRZED RAKIEM
SZYJKI MACICY

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki







Realizator programu:

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
w 2020 r. finansowany ze środków budżetowych
Powiatu Poznańskiego (kontynuacja).

Edictum sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań

Dodatkowe informacje pod telefonem: 510 251 395 oraz na stronie: www.edictum.pl
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KONKURS
KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI
KONKURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

NA DZIECI CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE NAGRODY:
smartfony
głośniki bezprzewodowe
kamerka sportowa
słuchawki

Prace konkursowe należy wysłać pocztą, bądź złożyć osobiście
w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddziału Terenowego w Poznaniu
pod adresem
ul. A. Fredry 12, 61-701 Poznań
T ER MI N Y:
T er mi n pr z yjm o wani a pr a c d o: 17.07. 202 0 r.
O gł o sz en ie wyni kó w d o: 31. 08. 2020r.

Informacje i regulamin na www.kowr.gov.pl
oraz www.facebook.com/polskasmakujepl







ZASADY KONKURSU:
PRACA PLASTYCZNA - KLASY I – IV
WYKONANA W FORMACIE A4 DOWOLNĄ
TECHNIKĄ. W PRACY PLASTYCZNEJ WYMAGA
SIĘ UŻYCIA HASŁA #KUPUJŚWIADOMIE –
PRODUKT POLSKI
FILM PROMOCYJNY/SPOT REKLAMOWY KLASY V - VIII -FILM WYKONANY W
DOWOLNEJ TECHNICE FILMOWEJ, NIE
PRZEKRACZAJĄCY 60 SEKUND. W FILMIE
PROMOCYJNYM/SPOCIE REKLAMOWYM
LOGOTYPU PRODUKT POLSKI ORAZ HASŁA
#KUPUJŚWIADOMIE



Kontakt:
poznan@kowr.gov.pl
(61) 8560731/ (61) 8560650
/ 668134533
Organizator konkursu:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
OT POZNAŃ














26 czerwca 2020 r. 17

16 nr 12/2020
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Robakowie w rejonie ulicy Polnej, (dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 336/1, 337, 341, 342/1, 342/2, 347/1,
347/2, 348, 351, 353), gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr
XXXII/392/2017 z dnia 29 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Robakowie w rejonie ulicy Polnej, gmina Kórnik (dotyczy działek
o numerach ewidencyjnych: 336/1, 337, 341, 342/1, 342/2,
347/1, 347/2, 348, 351, 353), gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 lipca 2020 r.
do 28 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny
będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.
pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone
do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. w sali
USC Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (wejście od 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 13 sierpnia 2020 r.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym
Pierzchno, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r.
poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XII/130/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w obrębie geodezyjnym Pierzchno, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 lipca
2020 r. do 28 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROCEDURA
PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 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 rozporządzenie 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 – Bachman, e - mail: abi@umig.kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą
w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze w związku z realizowaniem

Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Aktualności” w zakładce ,,projekty mpzp
wyłożone do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2020 r. w sali
USC Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (wejście od 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 13 sierpnia 2020 r.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2020 r.
poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XI/112/2015
z dnia 29 lipca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I,
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 13 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia
również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Aktualności”
w zakładce ,,projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku (ul. 20 Października 93,
62-035 Kórnik) o godz. 16:00.
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 18 sierpnia 2020 r.
Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.

zadań 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 przetwarzania 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 kancelaryjnej, 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
Państwa 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 Administratora. 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 przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
procedury planistycznej.
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Wspomnienie o uczestniku Bitwy Warszawskiej

Antoni Stępniak (1894–1970) uczestnik
Powstania Wielkopolskiego i Bitwy
Warszawskiej.
Strzępy wspomnień z pamiętnika rodzinnego w 100-lecie zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej.

szych mas społecznych, świetna organizacja oraz doskonała kadra przywódcza.
Prowadzona z uporem w drugiej połowie
XIX wieku praca organiczna w zaborze
pruskim na terenie Wielkopolski odegrała swoją rolę w walce o niepodległość.

A. Stępniak z rodziną w Przyborowie

A. Stępniak
Antoni Stępniak (brat mojego śp. dziadka
Jana Stępniaka) – Wielkopolanin, uczestnik Powstania Wielkopolskiego w stopniu
porucznika i wyprawy kijowskiej, uczestnik Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920
r. Urodził się 13 stycznia 1894 r. we wsi
Czarnotki k. Zaniemyśla, gdy Wielkopolska w wyniku drugiego rozbioru należała
jeszcze do zaboru pruskiego (1793–1918).
Był ostatnim z dwanaściorga dzieci Szymona Stępniaka i Marianny z d. Drop.
Wychowany w rodzinie wielkopolskiej,
głęboko wierzącej, o tradycjach patriotycznych i religijnych, od wczesnych lat
kształtował w sobie silne przywiązanie
do ojczyzny, które aktywnie rozwijał przez
całe swoje życie.
Jego dzieciństwo i młodość przypadło
na czas walki Polaków o suwerenność
i niepodległość. Tutaj, pod zaborem
pruskim, toczyła się „najdłuższa wojna
nowoczesnej Europy”, a jej stawką było
zachowanie polskości w stałych zmaganiach z naporem germanizacyjnym. Ostoją narodowego ducha stała się rodzina
kultywująca tradycje dziejów ojczyzny,
jej kulturę i wiarę przodków. Ośrodkiem
walki o polskość stał się głównie Kościół
katolicki. W zaciętej walce z germanizacją
zrodziła się tu większa niż na pozostałych
ziemiach polskich aktywność najszer-

frontach i na wiele sposobów – nie tylko
z bronią w ręku. Dzięki nim okres niewoli
przetrwaliśmy jako naród, który nie zatracił własnej tożsamości. Zachowaliśmy
język, obyczaje oraz religię i byliśmy na
tyle silni, by podczas I wojny światowej

Społeczeństwo polskie przekształciło
się w nowoczesną strukturę pod egidą
inteligencji i klasy średniej. W porównaniu z poprzednimi latami, w pierwszej
dekadzie XX wieku zaznaczył się wyraźny
wzrost uświadomienia narodowego i aktywności politycznej. W tych warunkach
umacniała się coraz widoczniej myśl
wyzwoleńcza, a niepodległościowym
aspiracjom Polaków sprzyjał wybuch
I wojny światowej w 1914 r. oraz rozwój
wydarzeń wojennych i politycznych w latach 1917-1918.
Na terenie Wielkopolski w konspiracji
tworzyły się polskie organizacje wojskowe. Ważnym elementem były polskie organizacje o charakterze paramilitarnym,
np. takie jak: Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”, skauting i inne. Przyjazd Ignacego
Paderewskiego do Poznania i wydarzenia
z 26 i 27 grudnia 1918 r. przyspieszyły
wybuch Powstania Wielkopolskiego –
powstania zwycięskiego. Wielkopolska
miała swoją filozofię – „Nie rzucim ziemi
skąd nasz ród – tak nam dopomóż Bóg”,
kojarzącą się ze słynnym utworem poetki Marii Konopnickiej Rota. Ideologia
głosiła, że: my tu będziemy trwali, ziemi
i wiary nie rzucimy, a ty, Panie Boże, nas
wspieraj.
Walkę o wolność Polacy toczyli na wielu

stanąć do walki o własną niepodległość,
także w 1920 r. Było to możliwe dzięki
dziedzictwu kulturowemu, które przekazali nam przodkowie. Do dziedzictwa
należą: godło Orzeł Biały, flaga biało-czerwona, hymn państwowy i nasze
dawniejsze pieśni hymniczne jak: Gaude
Mater Polonia (Hymn Dynastii Piastów),
Bogurodzica (Hymn Dynastii Jagiellonów),
Rota czy My, Pierwsza Brygada. Dumny
ukoronowany orzeł stał się znakiem naszego państwa pod krótkim panowaniem
Przemysła II. Od zawsze orzeł jest postrzegany jako władca przestworzy, ptak
królewski, symbolizujący siłę, odwagę,
dumę, zwycięstwo, władzę.
Antoni Stępniak szkołę podstawową
ukończył w pobliskim Śremie, mieście
wielkopolskich działaczy społecznych.
Jednym z nich był m.in. ks. Piotr Wawrzyniak, działacz społeczny, oświatowy
i gospodarczy, „budowniczy” podstaw
moralnych społeczeństwa polskiego na
terenie zaboru pruskiego, twórca banków
ludowych. Antoni ukończył Wydział Agronomii na Uniwersytecie we Wrocławiu.
W momencie wybuchu I wojny światowej Antoni Stępniak i jego czterej bracia
– Franciszek, Wojciech, Piotr i Jan, mój
dziadek – jako poddani Niemiec, zostali
wcieleni do niemieckiej armii,

zmuszeni do przelewania krwi za kaisera
i vaterland. Antoniego i Jana wysłano na
front niemiecko-rosyjski w pobliżu Łodzi.
W grudniu 1918 r., gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, Antoni Stępniak i jego
czterej bracia zrzucili znienawidzone
mundury niemieckie. Antoni Stępniak
już w styczniu 1919 r. wziął czynny udział
w Powstaniu Wielkopolskim. Z bratem
Franciszkiem był współorganizatorem
powstania w Środzie Wielkopolskiej. Następnie wstąpił do 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Gnieźnie, skąd wyjechał do
powiatów Czarnków i Chodzież, walcząc
pod Ryczywołem-Budzyniem.
Po zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego i przyłączeniu Ziem Zachodnich do
Macierzy – odrodzonej II Rzeczypospolitej
Polskiej – wstąpił do utworzonej Armii
Wielkopolskiej, w skład której wchodziły
piechota, strzelcy wielkopolscy, artyleria
i eskorta lotnicza. W szeregach 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Gnieźnie,
przemianowanego z 3 Pułku Ułanów
Wielkopolskich (imię Króla Bolesława
Chrobrego w Lesznie nadano 6 maja
1939 r.), w stopniu porucznika w oddziale
kawalerii, Antoni brał udział w marszu
na Kijów. W lutym 1920 r. z 17 Pułkiem
Ułanów Wielkopolskich, wchodzącego
w skład odrodzonego Wojska Polskiego,
przybył do Wilna. Pod dowództwem ppłk.
Witolda Żychlińskiego brał udział w licznych szkoleniach bojowych, ćwicząc m.in.
szarże na kawalerię. W dniach 15–24
kwietnia pułk został przerzucony na południe w celu wzięcia udziału w wyprawie
kijowskiej. 7 maja 1920 r. Wojsko Polskie
wkroczyło do miasta – Kijów został zdobyty. Mieszkańcy Kijowa przekazali klucze
miasta Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu Wodzowi Armii Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu.
Niestety już w czerwcu słynna ze zwycięstw bolszewicka konnica Siemiona Budionnego zmusiła Polaków i armię Petlury
do cofnięcia się w kierunku Warszawy.
W obliczu zagrożenia niepodległości
młodego państwa polskiego powołano
pod koniec lipca 1920 r. Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem i Ignacym
Daszyńskim na czele. „Powstająca już od
kilku tygodni armia ochotnicza, dowodzona przez gen. Józefa Hallera, osiągnęła stan 100 tys. żołnierzy. Rząd wydał
specjalną odezwę wzywającą cały naród
do walki w obronie ogniska domowego,
w obronie pracy i wolności obywatelskiej,
do walki świętej w obronie wolności niepodległej Ojczyzny! Episkopat polski i [...]
późniejszy Papież Pius IX, wezwali wiernych do obrony zagrożonej cywilizacji
chrześcijańskiej. Już na początku sierpnia
Armia Czerwona sforsowała Bug i szła na
Warszawę. Na terenach zajętych przez
bolszewików zaczęły działać trybunały
rewolucyjne, szerzące postrach wśród
ludności: mordowano ziemian, a ich ma-

jątki przekazywano chłopom, chcą w ten
sposób zdobyć ich przychylność”.
W dniach 12–18 sierpnia rozegrała się
decydująca bitwa o Warszawę. Wojsko,
dowodzone bezpośrednio przez Józefa
Piłsudskiego, rozbiło lewe skrzydło armii
bolszewickiej. Generał Michaił Tuchaczewski zarządził odwrót. Piłsudski zwyciężył „na całej linii”, a zwycięską bitwę
15 sierpnia 1920 r. o Warszawę nazwano
„Cudem nad Wisłą”.
W Bitwie Warszawskiej brał udział porucznik Antoni Stępniak. Od kuli nieprzyjaciela
uratowała go wojskowa lornetka, od
której pocisk odbił się rykoszetem. Dzisiaj
jest przechowywana w naszej rodzinie
jako pamiątka przez Tomasza Stępniaka, mieszkańca Kórnika. Spektakularne
zwycięstwo nad przeważającymi siłami
Sowietów w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r. Polacy przypisują objawieniu
się Bogurodzicy oddziałom broniącym
bolszewikom w Ossowie dostępu do
Warszawy w wigilię Święta Wniebowzięcia
i w samo święto, 15 sierpnia, w Wólce
Węglowej. Fakt ten potwierdzili liczni
świadkowie. Wygrana, dzięki walecznej
i bohaterskiej postawie żołnierzy, zapewniła Polsce niepodległość na blisko
20 lat i równocześnie uchroniła Europę
Zachodnią przed „bolszewicką zarazą”.
Bitwa Warszawska to jedna z 18 bitew,
które zdecydowały o losach świata.
Po zakończeniu działań wojennych Antoni
Stępniak, w stopniu porucznika rezerwy, został komendantem utworzonego
w 1920 r. Stowarzyszenia Żołnierzy 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie.
Na siedzibę Stowarzyszenia wyznaczono
Gniezno – miejsce pierwszego garnizonu
pułku. Wszystkie sprawy dotyczące Stowarzyszenia normował statut, który stanowił, że Stowarzyszenie jest organizacją
apolityczną o charakterze narodowym
i katolickim. Stowarzyszenie działało na
terenie województwa poznańskiego,
a jego celem było utrzymywanie życia
towarzyskiego między byłymi żołnierzami
17 Pułku Ułanów oraz udzielanie pomocy
materialnej swoim członkom. Antoni
Stępniak w służbie w Wojsku Polskim pozostał do 1923 r. W 1958 r. Uchwałą Rady
Państwa za udział w Powstaniu otrzymał
Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
Z wdzięczności za szczęśliwy powrót
z frontów I wojny światowej oraz z wojny polsko-bolszewickiej Antoni Stępniak
i jego bracia ufundowali Panu Bogu figurę
Matki Boskiej Niepokalanej z napisem:
„Za szczęśliwy powrót z wojny – bracia
Stępniakowie” (Franciszek, Wojciech, Jan,
Piotr, Antoni). W czasie II wojny światowej
Niemcy zniszczyli figurę, ale po wojnie
dzieci Jana Stępniaka ufundowały i postawiły nową w tym samym miejscu, na
rozstaju dróg z Czarnotek do Lubonieczka
i Zaniemyśla. Grunt, na którym stoi figura
został zapisany w tzw. katastrze ksiąg
państwowych.

Po II wojnie światowej w latach czterdziestych Antoni pracował jako nauczyciel
w Powiatowej Szkole Gospodarstwa
Wiejskiego we Wrześni (początki Szkoły
sięgają 1923 r.). Następnie był dyrektorem Gospodarstwa Rolnego Fundacji
Zakładów Kórnickich PAN w Kórniku
i zamieszkał w Kórniku na tzw. Prowencie.
Po śmierci pierwszej żony, z którą miał
trójkę dzieci: Emilię, Lidię i Tadeusza
(zmarli bezpotomnie), ożenił się ponownie i zamieszkał w Żerkowie k. Jarocina.
Po wyjeździe z Kórnika podjął pracę w m.
Bojanice pow. Gniezno w Zespole Działyń
z Inspektoratem w Gnieźnie.
Po śmierci Antoniego Stępniaka, jego zięć
Bernard Zalewski – mąż córki Antoniego, Lidii – zachował wszystkie pamiątki
związane z działalnością patriotyczną
teścia: zdjęcia w mundurze wojskowym,
ze spotkań z byłymi powstańcami, także
te z Gniezna z okresu międzywojennego
oraz odznaczenia, w tym Wielkopolski
Krzyż Powstańczy. W 2018 r. przekazał
mi ten historyczny zbiór, za co jestem
niezmiernie wdzięczna. Dzisiaj znajduje
się on w mojej rodzinie i będzie przekazywany z pokolenia na pokolenie jako świadectwo patriotyzmu. Antoniego Stępniaka poznałam osobiście, gdy przyjeżdżał
do mojego ojca, Bronisława Stępniaka,
do Kórnika na Leśniczówkę Zwierzyniec.
Pamiętam jego wojskowy dryg, elegancję.
Dzisiaj żałuję, że wtedy tak mało rozmawiałam z nim o jego udziale w walkach
o niepodległość w Powstaniu Wielkopolskim, Bitwie Warszawskiej... Zmarł w 1970
r., został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bninie koło Kórnika.
Składam serdeczne podziękowanie,
ale przede wszystkim uznanie, dla Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 w Kórniku za przekaz historyczny młodszemu pokoleniu, aby
pamiętać o powstańcach wielkopolskich
walczących o niepodległość. 15 grudnia
2019 r. miałam zaszczyt uczestniczyć
w wyjątkowej uroczystości upamiętniającej 100. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego organizowanej od lat
w Kórniku, podczas której wręczono
mi pamiątkowy Krzyż Powstańczy jako
krewnej powstańca Antoniego Stępniaka.
Stowarzyszeniu „Wiara Lecha” pragnę
podziękować za zaprojektowanie Tablicy 1918/1919 Powstanie Wielkopolskie
upamiętniającej Żołnierzy Powstania
Wielkopolskiego. Przekazaną przez Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 w Kórniku tablicę Katarzyna
Stępniak – moja siostra – ze swoimi
uczniami ze szkoły w Bninie umieściła
na grobie śp. Antoniego Stępniaka spoczywającego na cmentarzu parafialnym
w Bninie. Tablicę, która „mówi”, tutaj
spoczywa walczący o niepodległość Polski
Powstaniec Wielkopolski. 			
			
◊ Anna Jagodzińska
z domu Stępniak
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Rehabilitacja z nakrętek

Kilkanaście lat temu Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
wpadło na pomysł, aby zorganizować
zbiórki plastikowych nakrętek, z których
sprzedaży uzyskane środki pieniężne przekazywane będą na prezenty oraz rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością z Miasta
i Gminy Kórnik.
Na ten moment Stowarzyszenie kieruje
się swoim najważniejszym założeniem statutowym jakim jest niesienie pomocy we
wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
Organizujemy oraz prowadzimy działalność
rehabilitacyjną, terapeutyczną, leczniczą,
edukacyjną, kulturalną, integracyjną i rekreacyjną. W aktualnym projekcie wspieramy
aż 50 osób w różnym wieku w dofinansowaniu do rehabilitacji, hipoterapii, terapii
basenowej czy integracji sensorycznej.
Staramy wspierać się naszych lokalnych
rehabilitantów oraz terapeutów. Dzięki
naszemu zaangażowaniu młodsze dzieci
ze wszelkimi zaburzeniami, specjalnymi
potrzebami, które wymagają rehabilitacji
od najmłodszych lat, czy osoby starsze, mają
szansę na samodzielne funkcjonowanie
w życiu codziennym, społecznym pomimo
napotkanych barier. Zyskują nie tylko po-

prawę stanu zdrowia i funkcjonowania organizmu, ale otrzymują szansę odzyskania
lub poprawy utraconej sprawności.
Obserwując nasze społeczeństwo, media,
widzę jak sprawnie przebiega zbiórka plastikowych nakrętek, co za tym idzie widzę,
że w naszej gminie potrzebna jest pomoc
innym, dlatego osoby, które potrzebują
dofinansowania do rehabilitacji z aktualnym
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności proszę o kontakt, a osoby angażujące
się z wielkim zaangażowaniem w zbiórki
nakrętek nakłaniam do współpracy. Jedna
nakrętka waży około 4 g. co za tym idzie,
aby zapłacić za jeden zabieg potrzeba około
28 tysięcy nakrętek. Jestem przekonana, że
razem uda nam się zebrać większą ilość
plastikowych zakrętek, a tym samym pomóc
większej ilości ludziom potrzebującym.
Przy okazji zakończenia roku szkolnego
pragnę podziękować dyrekcji, administracji
oraz uczniom szkół, przedszkoli, placówek,
a także osobom prywatnym, które wsparły
nas w zbiórce nakrętek. Osoby zainteresowane utworzeniem punktu zbioru nakrętek
proszę o kontakt e-mail:
klaudynka-info@o2.pl.
◊ Andrzejczak Wiktoria
– członek zarządu
Stowarzyszenia „Klaudynka”

Bartek z „Gościnnych“

Prawdziwa
przyjaźń jest
dla Bartka
Wesołka –
uczestnika
zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy
„Gościnni”
czymś bardzo
ważnym
w życiu.

Bartek zwierza się, iż właśnie o niej pisze
w swoim domu książkę, która jest poświęcona jego przyjaciółce i jemu samemu. Lubi
też czytać książki mówiące o prawdziwej
przyjaźni.
Na zajęcia do ŚDS „Gościnni” uczęszcza
już 5 lat. Po okresie przerwy w zajęciach
spowodowanej pandemią koronowirusa
Covid-19 nareszcie może spotykać się na
żywo ze swoimi przyjaciółmi. ŚDS wznowił
działalność 25 maja po ponad dwóch miesiącach zawieszenia.
Bartek lubi większość zajęć odbywających
się u „Gościnnych”. Chętnie rysuje i śpiewa,
bierze czynny udział w wielu konkursach.
Przygotował swoją pracę w konkursie

organizowanym przez „Gościnnych” na
temat Jana Pawła II. Bartkowi podobają się
zajęcia praktyczne. Przyjemność sprawia mu
też bieganie. Wspomina, że kilka lat temu
z okazji śmierci Papieża Jana Pawła II wziął
udział w półmaratonie zorganizowanym
na Błoniach.
Kolejnym z zainteresowań Bartka jest fotografia. Fotografuje aparatem znajdującym
się w ŚDS „Gościnni”. Wykonuje zdjęcia do
różnych konkursów. Wspomina, iż w ubiegłym roku z rąk burmistrza Przemysława
Pacholskiego otrzymał dyplom za udział
w konkursie na zdjęcia do kalendarza
Kórnika.
Bartek wystąpił równieżw kilku przedstawieniach przygotowanych przez s. Arletę.
Bartek nie kryje tego, że niezbyt chętnie
bierze udział w zajęciach w kuchni oraz
ogrodzie...
W sumie o Bartku można powiedzieć, iż
w ŚDS „Gościnni” rozwinął szereg różnych
zainteresowań i talentów. A przede wszystkim poznał grono wspaniałych przyjaciół!
◊ Robert Wrzesiński
Fot. Bartosz - zdjęcie byłó zrobione przez
Panią fotograf Natalię w ramach projektu
„Aktywność i samodzielnośc w powiecie
poznańskim”.

„Kochany człowiek nigdy nie umiera,
żyje wciąż w myślach, słowach
i wspomnieniach.”
Wszystkim, którzy w tak trudnych
dla nas chwilach łącząc się z nami
w bólu i uczestniczyli w ostatniej
drodze naszego ukochanego
Ojca i Teścia

śp. Jana Szybiaka
Delegacjom, Przyjaciołom,
Znajomym za wspólną modlitwę,
złożone kwiaty i okazane wyrazy
współczucia serdeczne
podziękowania składają
Ewa i Adam Lewandowscy

Podsumowanie sezonu unihokejowego

Sezon 2019/2020 dla UKS Radzevia Radzewo zakończył się przedwcześnie, bo w połowie marca. Pandemia koronawirusa nie
pozwoliła nam na zrealizowanie wszystkich
planów. Mimo wszystko był to jednak sezon
bardzo udany. Na pierwszy plan wysuwa się
rzecz jasna 3 miejsce juniorek młodszych
w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski.
To największy sukces w 4-letniej historii
klubu, który przyniesie nam, jak i gminie
aż 24 punkty do ogólnopolskiego Systemu
Sportu Młodzieżowego, nadzorowanego
przez Ministerstwo Sportu. To olbrzymi sukces, ale nie jedyny. Natalia Sznura, grająca
w tym roku na wypożyczeniu w drużynie
UKS Junior Kębłowo zajęła 5 miejsce w Polskiej Lidze Unihokeja w kategorii juniorek
starszych. Przypomnę również, że Natalia
wraz z Roksaną Toboła i Roksaną Bazanowską jako pierwsze z naszego klubu dostąpiły

zaszczytu wzięcia udziału w zgrupowaniu
Reprezentacji Polski (do lat 17). Śladami
dziewcząt zaczęły podążać dwa kolejne
zespoły: dzieci (do lat 11) oraz chłopców.
Zespół dzieci rozegrał dwa turnieje, podczas których wykazał się niesamowitą wolą
walki i poziomem determinacji. Drużyna
chłopców zdążyła zagrać tylko w 1 turnieju.
Pokazała w nim jednak, że drzemie w niej
duży potencjał. Oby zapał jednych i drugich
nie przygasł w czasie kwarantanny. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom,
które przez cały sezon pomagały w różnych
sprawach, związanych z organizacją Klubu.
Dziękujemy samym zawodniczkom i zawodnikom, którzy potrafili pogodzić obowiązki
szkolne z treningami i wyjazdami na zawody.
Dziękujemy rodzicom za wsparcie. Wreszcie
dziękujemy z całego serca wszystkim sponsorom i instytucjom, dzięki którym mogło

być tak pięknie. W minionym roku wspierali
nas: p. Grzegorz Grzybek, p. Marcin Pawlak,
Product Plus – Sesamisport, Oponet, Petro-Lawa sp. z o.o., Langras s.c., Fundacja
Zakłady Kórnickie, Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy Kórnik,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Polski Związek Unihokeja, Wielkopolski
Związek Unihokeja, Ministerstwo Sportu.
Dziękujemy też pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie oraz kierownictwu Hali
Widowiskowo-Sportowej w Zaniemyślu. To
właśnie tam mogliśmy realizować szkolenie
dzieci i młodzieży w unihokeju.
Jeszcze raz po stokroć wszystkim dziękujemy!
W imieniu Zarządu Klubu

dotacjom od Miasta i Gminy Kórnik w trakcie
zgrupowania udało się do Zieleńca ściągnąć również najzdolniejszych młodzików
i juniorów młodszych. Sekcja kolarska jest
gotowa do startów, na które wszyscy czekają
z niecierpliwością. Po powrocie z Zieleńca
zawodniczki do lat 23 i juniorki czeka jeszcze
trzydniowa konsultacja na torze w Pruszkowie, natomiast juniorki i juniorzy młodsi
spędzą trzy dni na konsultacji w Kaliszu.
Kalisz będzie gospodarzem pierwszego
Pucharu Polski, jednocześnie pierwszej
eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży na torze. Początek lipca to kolejna
seria Pucharu Polski tym razem na szosie

(Wysocko Wielkie, Przygodzice, Droszew).
Kalendarz imprez kolarskich wydaje się
w tym przypadku niesamowicie napięty,
w końcu trzymiesięczne opóźnienie z powodu Covid-19 narobiło sporo zamieszania.
Najważniejsze, że niezwykle trudny czas
nie osłabił personalnie klubu. Wszyscy znaczący zawodnicy przepracowali ten okres
bardzo ciężko, z ogromnym poświęceniem
i zaangażowaniem. Przez zaistniałe trudności
wydają się nawet silniejsi nie tylko fizycznie, ale
również psychicznie – stwierdził trener Taciak.

◊ Karol Niemier

„W momencie śmierci bliskiego,
uderza człowieka świadomość,
niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner
Pani Jolancie Walczak
wyrazy szczerego współczucia i żalu

Ojca
składają:
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
i uczniowie Szkoły Podstawowej
i Punktu Przedszkolnego
w Radzewie

Serdeczne podziękowania: Rodzinie,
Przyjaciołom, Kolegom z pracy,
Sąsiadom, Księdzu Proboszczowi,
firmie Pani Moniki Orlewicz oraz
wszystkim, którzy znali, kochali
i szanowali naszego ukochanego
Męża i Tatę

śp. Piotra Olszaka
Z całego serca dziękujemy za
Waszą obecność, modlitwę, przyjęte
komunie św., ofiarowane intencje
mszy św. oraz wyrazy współczucia i
okazane wsparcie, w tym
najtrudniejszym dla nas momencie.
Z wyrazami wdzięczności
Pogrążona w smutku Rodzina

Kolarstwo
Kolarze UKS TFP Jedynka Kórnik gotowi
do sezonu
Najbardziej utytułowana grupa zawodniczek TFP Kórnik dzięki dotacji z Powiatu
Poznańskiego zakończyła kolejne zgrupowanie kondycyjne do opóźnionego sezonu, tym razem w Zieleńcu. Zawodniczki
z Kórnika przejechały przez dwa tygodnie
od 1100-1300 km. Szczęśliwie udawało się
zrealizować wszystkie założenia treningowe
– powiedział trener Robert Taciak. Dzięki

◊ Paweł Marciniak
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Panią do prac porządkowych
w ogrodzie i domu, dwa razy w tygodniu, poszukuję. Tel. 691 863 975
Zatrudnimy pracownika produkcyjnego, miejscowość Robakowo,
praca cały etat. Tel. 601 780 963,
e-mail: biuro@tomigo.pl
Zatrudnię do zbioru borówek
amerykańskich, lipiec, sierpień.
Konarskie. Mile widziani również
seniorzy, osoby na urlopach. Tel.
519 128 087
Poszukujemy operatora wózka
widłowego, atrakcyjna stawka, 12 h
dziennie, darmowe obiady, umowa
zlecenie. Runowo. Tel. 694 475 861
Poszukujemy pracownika liniowego, atrakcyjna stawka, praca łatwa,
12 h dziennie, darmowe obiady,
umowa zlecenie. Runowo. Tel. 694
475 861

INNE
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja, cięcie
krzewów itp. Zapraszamy. Tel. 508
795 439
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne, stare motory. Tel. 604 989 218

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

Kupię traktorki- kosiarki, motocykle, quady. Tel. 601 754 862

Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Słupi Wielkiej. Tel. 66 66 77 003

Oferuję komfortowy transport osobowy, także dla osób
niepełnosprawnych i starszych.
Tel. 602 214 931

Oddam małe kotki w dobre ręce.
Tel. 603 701 319

Sprzedam mieszkanie, 60 m ,
Bnin Rynek 17/4 oraz pomieszczenia gospodarcze 30 m2, instalacje
elektryczne na sile. Tel. 603 426 342

Sprzedam sandałki dla chłopca
rozm. 24 GEOX niebieskie, stan bdb
wyglądają jak nowe mało noszone,
cena 90 zł. Tel. 693 995 199

Sprzedam działkę, 1900 m2. Huby
Konarskie. Idealna pod budowę
bliźniaka. Tel. 881 473 902

Sprzedam grill wędzarnie, po
I sezonie, za połowę ceny, 240 zł.
Tel. 606 463 172

Mycie dachów, montaż papy,
gontów, paneli, renowacja domów
z drewna i wiele innych prac remontowych. Tel. 515 212 006
Sprzedam baloty słomy, cena
10 zł/szt. Tel. 691 783 400
Sprzedam kuchenkę gazową –
komplet – kuchenka, reduktor,
butla. Tel. 605 940 375
Sprzedam samochód Citroen Saxo
1.1, rocznik 2002, cena do negocjacji.
Tel. 511 35 26 23
Sprzedam wózek dla dziecka;
typ parasolka; w bardzo dobrym
stanie, cena 120 zł (do negocjacji).
Tel. 512 303 888
Sprzedam wózek dla lalki (z lalką)
w dobrym stanie, cena 70 zł (do
negocjacji). Tel. 512 303 888
Sprzedam tornister szkolny niebieski (z piórnikiem i workiem) firmy
Hama, cena 100 zł (do negocjacji).
Tel. 512 303 888
Sprzedam hulajnogę czerwoną dla dziecka w cenie 20 zł.
Tel 512 303 888

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

Biuro matrymonialno-Towarzyskie, zaprasza Panie i Panów w różnym wieku. Po więcej informacji.
Tel. 505 006 319

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398

Wynajmę domek jednorodzinny
(60 m2 + weranda), duża działka
(4300 m 2) częściowo zalesiona,
Dachowa. Tel. 602 513 434

Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Klimatyzacja instalacja, montaż, serwis, darmowa wycena.
Tel. 574 490 580

Sprzedam, urokliwą działkę budowlaną w Czołowie przy lesie
1258 m2. Warunki zabudowy, prąd
w działce. Tel. 536 223 628

Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231

Sprzedam krzesło do karmienia,
stan bdb kupione w ikea, cena 40 zł.
Tel. 693 995 199
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Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal o pow. 110
m2 i 90 m2 mieszczący się przy ul.
Plac Niepodległości 32 na I piętrze,
wejście od ul. Pocztowej. Tel. 663
977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m2, przy ul. plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal 70 m2, po
sklepie Spożywczym w Błażejewie
ul. Polna 21. Tel. 663 977 343
Wydzierżawię magazyn 250 m ,
Runowo. Tel. 794 990 977
2

Wynajmę w centrum Kórnika
pomieszczenia na biura, gabinety,
pow. 110 m2. I piętro, parking. Tel.
691 793 249
Kórnik. Na działalność gospodarczą wynajmę pomieszczenie
w budynku magazynowym o pow.
61 m2 z zapleczem socjalnym i biurowym. Magazyn posiada bramy
garażowe, do dyspozycji parking.
Tel. 691 793 249
Sprzedam rowerek trójkołowy
z daszkiem, podnóżek, barierka bezpieczeństwa, koszyczki na drobiazgi,
cena 110 zł. Tel. 693 995 199

WSPÓŁPRACA: Sylwia Kowalska, Agata Podsiadły,
Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

Sprzedam piłę łańcuchową do
drewna MSA 160 c i spalinową MS
560, stan idealny. Tel. 784 825 329
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby, meble biurowe i łazienkowe. Krótkie terminy.
Tel. 723 882 617
Sprzedam drewno opałowe sosnowe i kominkowe. Transport
gratis. Tel. 661 099 768
Zaopiekuję się dzieckiem od września 2020 roku, posiadam doświadczenie i referencje. Tel. 798 914 299
Suzuki Ignis 2003 r. Sprawny,
bezwypadkowy + komplet zimowek.
Cena 4 tys. Tel. 664 151 479
Sprzedam Fiat Punto, biały, 2010 r.
1248 cm, 229 000 km. Diesel. 55 km.
Tel. 728 781 485
Wykończenia wnętrz: szpachlowanie, malowanie, kładzenie płytek (także w dużym formacie) itp.
Tel. 661 455 915
Apartamenty (2-4 os.) nad samym
morzem w Chorwacji. Tel. +48 570
883 043

...

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

Po likwidacji zakładu, wyprzedaż
urządzeń i narzędzi, 300 różnych
rzeczy. Tel. 602 214 931

Wynajmę domek 4-6 osob. holenderski nad Zalewem Wiślanym
(Tolkmicko), piękna okolica, plaża,
port, 200 zł/doba. Tel. 600 378 681

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

Kupię mieszkanie lub dom do
remontu. Tel. 66 66 77 003

Sprzedam wciągarkę budowlaną,
Kórnik ul. Średzka 16. Tel. 618 171 917

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

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

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
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Pedicure leczniczy dla seniorów
z dojazdem. Tel. 798 914 299

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 16 lipca 2020 r.

NAKŁAD: 4300 egz.

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27,
tel. 511 988 999 i 61 278 79 99
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof.
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej
na stronie: http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

...

Lecznice dla zwierząt/gabinety
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

...

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

...

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

...

Infolinia ds. odbioru odpadów komunalnych z terenu g. Kórnik 661 480 223
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

...

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

...

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

...

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

pn. - pt.

