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Informacje

burmistrza
Rządowe środki
na dwie inwestycje
31 sierpnia Miasta i Gminy Kórnik otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dotacji przyznana naszej gminie to 3 868 277,00 zł i
wynika z relacji wydatków majątkowych
i zamożności gminy.
Nabór wniosków ruszył 27 lipca. Wnioski złożyły wszystkie uprawnione samorządy w naszym kraju.
Przyznane środki przeznaczone zostaną
na dofinansowanie: trwającej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Radzewie
oraz budowy placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży
w Kórniku przy pl. Powstańców Wielkopolskich, którego realizacja rozpocznie
się w najbliższym czasie.
Obrady gminnych OSP
3 września odbyło się zebranie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kórnik, w którym wziął udział burmistrz
Przemysław Pacholski. Dyskutowano na
temat współpracy jednostek strażackich
z samorządem oraz realizacji wspólnych
inwestycji i powierzonych zadań.
Dożynki parafialne
5 września burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Bronisław
Dominiak uczestniczyli we mszy św.
dożynkowej w parafii pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku, którą odprawił ks.
proboszcz Grzegorz Zbączyniak. Wieńce dożynkowe zostały złożone przez
delegacje miejscowości z terenu parafii.
Spotkanie z przedstawicielami
kuratorium
8 września w sali OSP Kórnik odbyło
się spotkanie dyrektorów szkół z rejonu wizytacyjnego, do którego należy
nasza gmina, ze starszą wizytator
Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty
Beatą Kumanowską i wizytator Lidią
Kałwińską. Poza przedstawicielami
naszych szkół, w spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy wielu innych
placówek z miejscowości, takich jak np.
Buk, Niepruszewo, Komorniki, Plewiska
czy Stęszew. Temat spotkania brzmiał

„Bezpieczny powrót do szkół – organizacja pracy szkoły w czasie pandemii”.
Omówiono zmiany przepisów prawa
oraz wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.
Przekazano także rekomendacje na
podstawie wniosków sformułowanych
w ubiegłym roku szkolnym.
W obradach uczestniczyli: wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz kierownik
Ewa Soczyńska i zastępcaca kierownika
Aneta Weber z Wydziału Oświaty UMiG
Kórnik, a także audytor UMiG Maciej
Jankowski.
Sporkanie w sprawie drogi
przy kościele w Robakowie
W dniu 9 września burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian
Wlazły, kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Lidia Noskowiak,
kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Mariusz Stodolniak oraz
kierownik Wydziału Podatków i Opłat
Lokalnych Ewa Kędziora spotkali się
z proboszczem parafii pw. św. Józefa
Rzemieślnika w Robakowie ks. kanonikiem Piotrem Piecem oraz Januszem
Wojtusiem. Dyskutowano m.in. na temat istniejącego przejścia z kościoła w
Robakowie na pobliski cmentarz oraz
o zapisach w miejscowym planie zagospodarowania dotyczących tego terenu.
Prezentacja założeń projektu
studium UiKZP
10 września w sali OSP Kórnik odbyło
się nadzwyczajne spotkanie Komisji
Planowania Przestrzennego RMiG
Kórnik, podczas którego panowie Filip
Koczorowski i Łukasz Bartoszewski
reprezentujący wykonawcę wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym
i pracownikami Wydziału Planowania
Przestrzennego UMiG, przedstawili
radnym założenia części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy
Kórnik.
Przygotowania do przetargu
Także 10 września z dyrektorem SP w
Kamionkach Wojciechem Dziudą oraz
panią intendent Beatą Banaszyńską

spotkali się burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły,
pani skarbnik Katarzyna Szamałek, audytor Maciej Jankowski i pani Violetta
Górczak-Mieloch główny specjalista ds.
zamówień publicznych. Omówiono założenia do przeprowadzenia przetargu na
zakup żywności dla placówki w nowym
roku kalendarzowym.
Strzelanie żniwne K-BBK
12 września wiceburmistrz Sebastian
Wlazły uczestniczył w tradycyjnym strzelaniu żniwnym Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego. Więcej informacji
na temat w tym wydaniu Kórniczanina.
Rocznica stowarzyszenia
Także 12 września wiceburmistrz Bronisław Dominiak wraz z przewodniczącym
Rady Miasta i Gminy Kórnik Adamem
Lewandowskim, z okazji rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy
i Sympatyków 31. „Kórnickiego” Dywizjonu Rakietowego OP złożyli wiązankę
kwiatów przy tablicy upamiętniającej
żołnierzy 31 Dywizjonu.
Ponowne włączenie do systemu
W dniu 13 września br. na terenie
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kamionki odbyła się uroczystość
wręczenia „Decyzji o włączeniu kolejnych jednostek OSP z terenu powiatu
poznańskiego w struktury krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego”.
Odnowienie porozumienia dotyczyło
włączenia OSP Kamionki. Uroczystość
rozpoczęła się meldunkiem dowódcy
uroczystości mł. kpt. Tomasza Wesołowskiego Komendantowi Miejskiemu PSP
w Poznaniu bryg. Jackowi Michalakowi.
Obecni byli także m.in.:
• członek Zarządu Rady Powiatu Poznańskiego Antoni Kalisz,
• zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik Sebastian Wlazły,
• Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Poznaniu dh Wacław Zajączkowski,
• samorządowcy, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani
goście oraz strażacy udali się na poczęstunek przygotowany przez Ochotniczą
Straż Pożarną Kamionki.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Zaprezentowano nowe logo jednostki,
nawiązujące do historii miejsca, w którym strażacy mają swoją siedzibę.

Akty mianowania dla nauczycieli

O organizacji pracy
szkoły w Radzewie
14 września wiceburmistrz Sebastian
Wlazły spotkał się z dyrektor Szkoły
Podstawowej w Radzewie Krystyną Kiełpińską. Rozmawiano o organizacji pracy
szkoły, po oddaniu do użytkowania
nowego skrzydła placówki, które planowane jest na koniec października br.
O rozbudowie „Sokołowa”
15 września burmistrz Przemysław
Pacholski i wiceburmistrz Sebastian
Wlazły oraz Krzysztof Ratajczak zastępca kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik spotkali
się z przedstawicielem firmy Sokołów
Service Sp. z o.o. Naczelny inżynier
firmy Mariusz Koper przedstawił plany
rozbudowy zakładu w Robakowie.
Pierwsze spotkanie zespołu
15 września odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw infrastruktury
rowerowej na terenie Miasta i Gminy
Kórnik. Wszystkich uczestników powitał burmistrz Przemysław Pacholski. W
spotkaniu udział brali także wiceburmistrz Bronisław Dominiak, kierownik
Wydziału Inwestycji Joanna Grzybowska,
kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Mariusz Stodolniak, radni:
Stanisław Duszczak, Jarosław Janowski,
Jerzy Walczyk, Agnieszka Wiśniewska,
przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń: Kazimierz Głuch, Krzysztof Rolnik,
Robert Taciak. Po powitaniu i krótkim
wstępie burmistrz Przemysław Pacholski zaproponował kierowanie pracami
zespołu panu Jarosławowi Janowskiemu, który był jednym z inicjatorów jego
powstania. Chęć pracy w zespole zgłosili
jeszcze radni Anna Andrzejewska i Robert Jankowski.

W dniu 11 września burmistrz Przemysław Pacholski, wraz z wiceburmistrzem
Sebastianem Wlazłym w obecności dyrektorów placówek oświatowych i pracowników Wydziału Oświaty, wręczył
akty mianowania nauczycielom, którzy
w sierpniu 2020 roku przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i zdali egzamin
na stopień nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele:
- Magdalena Błaszak - nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku,
- Marek Bugajski - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku,
- Agnieszka Szary - nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku,
- Mateusz Nabzdyk - nauczyciel Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku,
- Anna Grzybowska - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Kamionkach,
- Sylwia Adamczak - nauczyciel Szkoły

Podstawowej w Kamionkach,
- Dominika Poterska - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Kamionkach,
- Sylwia Dudziak - nauczyciel Przedszkola
w Kamionkach,
- Agnieszka Trąbczyńska - nauczyciel
Przedszkola w Kamionkach,
ślubowali wg następującej roty: Ślubuję
rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji
narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkim nauczycielom gratulujemy
sukcesu, życzymy dalszego rozwoju zawodowego i satysfakcji z wykonywanej
pracy.

Inwestycje

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku (Bninie).
Z końcem sierpnia zakończyły się prace
polegające na budowie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku (Bninie).
Inwestycja obejmowała montaż następujących urządzeń: bujaków sprężynowych,
huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki
typu „bocianie gniazdo”, zestawu zabawowego, zestawu sprawnościowego, urządzeń
typu „ruchome przejście” oraz elementów
uzupełniających takich jak ławki, kosze na
śmieci, ogrodzenie wraz z nawierzchnią
bezpieczną z piasku. Koszt inwestycji to 95
497,86 zł. Wykonawcą prac była firma Grupa
Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.
Budowa przyłącza wodociągowego
wraz z instalacją wodociągową do Placu
Zabaw „Kamyczek” w Kamionkach
Zakończono budowę przyłącza wodociągowego do Sołeckiego Placu Zabaw
„Kamyczek”. Instalacja zakończona została
hydrantem ogrodowym mrozoodpornym
wyposażonym w kolumnę czerpalną umożliwiającą pobór wody na potrzeby podlewania zieleni na terenie placu. Inwestycja
zrealizowana przez firmę Filip Bereta – Technika z siedzibą w Mosinie. Koszt inwestycji
12.047,85 zł (brutto).

Budowa zjazdu z ul. Wierzbowej
w Mościenicy do dz. 143/54
Zakończona została budowa zjazdu z ul.
Wierzbowej w Mościenicy na planowaną
drogę wewnętrzną na działkę 143/54. Wykonano przepust pod zjazdem z umocnieniem skarp przy wlocie i wylocie przepustu.
Wzdłuż poboczy zjazdu zamontowane

◊ red.

◊ red.

zostały bariery ochronne. Inwestycja zrealizowana przez firmę Langras Andrzej
Latanowicz, Tomasz Latanowicz z siedzibą
w Kórniku. Koszt inwestycji 44.197,95 zł
(brutto)
◊ Wydział Inwestycji
UMiG Kórnik

Zapraszamy!
Godziny otwarcia
wtorek 09:00 - 15:30
środa 09:00 - 15:30

Poszerzą ul. Krętą
16 września wiceburmistrz Sebastian
Wlazły podpisał akt notarialny dotyczący zakupu gruntu pod poszerzenie pasa
drogowego ul. Krętej w Dachowie.
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Siedziba:
Kórnik (Bnin) ul. Rynek 1
Mansardowe poddasze
Ratusza w Bninie

W pozostałe dni istnieje mozliwość

zwie-

dzenia Izby oraz ekspozycji „Wehikuł Czasu”
prezentującej autentyczne narzędzia dawnych
kórnickich rzemieślników i starą kuźnię przy
ul. Parkowej

po wczesniejszym umówieniu

z kustoszem - tel.: +48 785 749 287
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#GaszynChallenge w Koenigstein

Szczytna idea wparcia dzieci chorych
na rdzeniowy zanik mięśni SMA zatoczyła coraz szersze kręgi i dotarła do
Niemiec, do naszej gminy partnerskiej
Kӧnigstein.
W czerwcu br. burmistrz Przemysław Pacholski wraz z pracownikami Urzędu Miasta
i Gminy w Kórniku został nominowany
przez wójta i naszych partnerów z Bukowiny Tatrzańskiej do #GaszynChallenge.
Wyzwanie to podjęliśmy i wsparliśmy

chorą na rdzeniowy zanik mięśni Sandrę.
Z kolei burmistrz Pacholski nominował
do #GaszynChallenge naszych partnerów
z Kӧnigstein, którzy przyjęli to wyzwanie
i pod koniec sierpnia burmistrz Kӧnigstein
wraz ze współpracownikami, przedstawicielami stowarzyszeń i obecnie panującą
księżniczką Sophią I wzięli udział w akcji
pomocy na rzecz dzieci z Polski chorych na
rdzeniowy zanik mięśni.
Podczas akcji udało się zebrać ponad 600

euro, ale pieniądze były jeszcze zbierane
do skarbonki przez Angelikę Orzechowski,
przyszłą księżniczkę pochodzenia polskiego, która koordynowała #GaszynChallenge
w Kӧnigstein. W sumie zebrano 890 euro.
Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu w akcję tak wielu ludzi, uda się odmienić los
chorych dzieci.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Wypełnij ankietę - pomóż opracować strategię
Drodzy Państwo, w poprzednim numerze
„Kórniczanina” pan burmistrz Przemysław
Pacholski zachęcał do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych, które są jednym z cennych źródeł informacji na temat
problematyki społecznej w naszej gminie.
Informacje, które otrzymamy od Państwa,
posłużą nam do opracowania diagnozy problemów społecznych w gminie Kórnik. Diagnoza jest jednym z elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz
określa rzeczywiste potrzeby społeczności
lokalnej i stanowi podstawę do określenia
planu działań w dłuższej perspektywie jako
niezbędnego warunku efektywnej realizacji
polityki społecznej w gminie.
W niniejszym artykule chciałabym zapoznać
Państwa z tematyką strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych realizuje politykę społeczną,
obejmującą dążenie do tworzenia i rozwoju
pomocy międzyludzkiej w małych grupach
ludzi zmagających się z podobnymi problemami. Kształtuje w ludziach odpowiedzialność za przyszłość własną i rodziny,
przedstawia kolejność osób, które są zobo-

wiązane do niesienia pomocy, tj.: rodzina,
społeczność lokalna, a dopiero na samym
końcu państwo.
W strategii chodzi o organizowanie życia
społecznego w ten sposób, aby każdy miał
możliwość realizowania ról społecznych
oraz zajmował miejsce na równi z pozostałymi. Przeciwdziała więc ona wykluczeniu
społecznemu, umożliwia zaspokojenie
potrzeb i realizację interesów.
Samorządy lokalne działające w warunkach
gospodarki rynkowej muszą posiadać zdolność wczesnego rozpoznawania zagrożeń,
jak i dostrzegania pojawiających się szans.
Na poziomie gminy podstawową rolę
w zakresie polityki społecznej i takiego postrzegania rzeczywistości posiada strategia
rozwiązywania problemów społecznych.
Pozwala ona na racjonalizację lokalnej
polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których
wdrożenie powinno w znaczny sposób
przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych. Dokument stanowi
zatem podstawę do realizacji stosunkowo
trwałych wzorów interwencji społecznych,
które mogą przyczynić się do poprawy wa-

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kórnik!

Strzelanie
żniwne

Marcin Nowak XXXII. Królem Żniwnym
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego (KBBK).
W sobotę 12 września 2020 r. odbył się
doroczny turniej o tytuł króla żniwnego.
Tarczę statutową ufundował Adam Szyszka, ubiegłoroczny król żniwny KBBK. Na
strzelnicę w Skrzynkach przybyli: Sebastian
Wlazły wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik,
Magdalena Matelska-Bogajczyk, kierownik
Wydziału Promocji Gminy Kultury, Nauki
i Sportu Gminy Kórnik oraz bracia kurkowi
z Lubońskiego Bractwa Kurkowego, Bractwa Strzeleckiego z Poznania, Kurkowego
Bractwa Poznań 1253 i Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego ze Swarzędza. Specjalnym
gościem była Shirin Alipoor z Iranu, która
jest stażystką Instytutu Dendrologii PAN
i zajmuje się badaniami biochemicznymi
nasion drzew.
Na początku spotkania dokonano ceremonii
przyjęcia nowych członków KBBK. Po złożeniu przysięgi brackiej, prezes KBBK, Marek
Baranowski, dokonał pasowania kandydatów na członków bractwa: Marka Broniewskiego z Kórnika, Jacka Gramsza z Borówca
oraz Sławomira Hejnowicza z Poznania. Na
cześć nowo przyjętych oddano honorowy

II. Rycerzem. Nazwisko zwycięzcy zostanie
wygrawerowane na kolejnym srebrnym
oczku łańcucha króla żniwnego KBBK.
Jest to najtrwalsza forma zapisu, dzięki
temu znamy nazwiska wszystkich królów
żniwnych z Kórnika od 1923 do 1939 r. i od
1989 r., gdy rozegrano pierwszy po wojnie
turniej żniwny.
W otwartym turnieju tarczę żniwną ufundowaną przez Grzegorza Tobołę zdobył Adam
Szyszka. Jacek Gramsz był drugi, a Zdzisław
Kaczmarek z KBS w Swarzędzu zajął trzecie
miejsce.
Krzysztof Stachowiak, właściciel Firmy HAVI
w Kórniku oraz fundator tarczy żniwnej,
wręczył nagrody zwycięzcom. Norbert
Biniek zajął pierwsze miejsce, Zbigniew Tomaszewski był drugi, a Vanessa Wawrzyniak
z Lubońskiego Bractwa Kurkowego zajęła
miejsce trzecie.
Zdzisław Jakubowski, król kurkowy KBBK,
ufundował tarczę do turnieju strzeleckiego
na dystansie 100 m, namalowaną przez jego
wnuczkę. W tym trudnym turnieju zwycięzcą
został Wojciech Antczak. Jacek Gramsz zajął
drugie miejsce, a trzeci był Adam Szyszka.
salut z armatki brackiej.
Na strzelnicy KBBK pod okiem strzelmistrzów KBBK Mariana Błaszaka i Zdzisława
Jakubowskiego rywalizowano o tarcze
i cenne nagrody. W zawodach o tytuł Króla
Żniwnego zwyciężył Marcin Nowak. Andrzej
Tomiak został I. Rycerzem, a Robert Kolwicz
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Z całego serca prosimy Was o pomoc dla
Naszego 3,5-letniego
Olusia, który zmaga się z
okropną chorobą - neuroblastomią IV stopnia
z przerzutami do kości
i szpiku kostnego.

Pasjonująco, jak zwykle, odbywało się strzelanie do kura. Zwycięża w tym turnieju ten,
kto swoim strzałem strąci kura. Dokonała
tego Katarzyna Broniewska. Drugie miejsce
zajął Wojciech Antczak, a trzeci był Piotr
Justkowak.

Oluś, jeszcze niedawno zdrowy, energiczny i bardzo pogodny
chłopiec, który miał od września rozpocząć swoją przygodę
z przedszkolem, zmuszony był zamienić je na salę szpitalną,
ból i cierpienie…
Życie i zdrowie każdego dziecka to skarb, rodzicom Olusia
jednak przyszło za nie niestety słono zapłacić.
Mimo, że są na początku drogi, gdyż za nimi dopiero dwie
serie bardzo wyczerpującej chemioterapii, wiedzą już, że jeśli
nie będzie poprawy, czeka ich niezwykle kosztowne leczenie
w Stanach Zjednoczonych.
Pomóżmy im w tej walce!
To cudowni rodzice – troskliwi, zaangażowani.
Jeśli tylko możecie, wpłaćcie choćby grosik na konto
Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek
Nieba”. Jeśli nie macie takiej możliwości, przekażcie proszę
informację bliskim, znajomym, niech dobro pójdzie w świat!
Olusiowi można także pomóc poprzez grupę
na Facebook’u „Bazarek dla Olusia – pomóżmy uratować
życie 3,5-letniemu Olusiowi”, gdzie każdy może wystawić
na licytację przedmiot, usługę, cokolwiek lub samemu wziąć
udział w licytacji.
Pieniążki zostaną przekazane oczywiście dla Olusia. Dajmy
mu szansę przeżyć dzieciństwo szczęśliwie, w zdrowiu, razem
z jego najbliższymi: bratem Antkiem, mamą i tatą.

◊ Kazimierz Krawiarz

◊ Sąsiedzi ze Staszica

runków życia mieszkańców, w szczególności
tych, którzy są zagrożeni marginalizacją oraz
wykluczeniem społecznym i doprowadzić do
integracji społecznej.
Mając na uwadze powyższe, zachęcam
Państwa do podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat naszych
lokalnych problemów społecznych.
Ankieta dostępna jest online pod adresem:
https://www2.kornik.pl/miasto/
Konsultacje_dot_problemow_
spolecznych_w_gminie/
Ankiety w formie papierowej można otrzymać w dwóch lokalizacjach:
- Urząd Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1 (w patio),
- KCRiS „Oaza”, ul. Krasickiego 1 (hol główny).
Po wypełnieniu należy wrzucić je do specjalnych urn znajdujących się do 16 października 2020 r. w powyższych lokalizacjach.
Ankietę można też wysłać pocztą na adres:
OPS Kórnik, ul. Poznańska 34a,
62-035 Kórnik
			

Z poważaniem
◊ Agnieszka Mieloch
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IX Odjazdowy Bibliotekarz 2020
W ramach „Wieści z Biblioteki”
W dniu 29 sierpnia odbył się „IX Rajd Odjazdowego Bibliotekarza”.
Kórnickie Bractwo Rowerowe i Biblioteka
Publiczna w Kórniku przygotowali nie tylko
ciekawą trasę wycieczki, ale również interesujące „pakiety startowe” oraz nagrody.
Każdy uczestnik otrzymał pomarańczową
torbę z logo „Odjazdowego” i KBR-u,
„odjazdową” maseczkę i „szprychówkę”
z małą tajemnicą. Początek rajdu odbywał
się przy „ławeczce Wisławy Szymborskiej”.
Trasa miała w przybliżeniu 25 kilometrów
i przebiegała przez następujące punkty:

start „Ławeczka”, dalej promenadą w kierunku KCRiS OAZA-Błonie, a następnie Mościenica, Borówiec, Kamionki, Szczytniki,
w których odbył się piknik z konkursami
i nagrodami. W Szczytnikach na każdego
uczestnika czekała słodka przekąska,
woda, ciepłe napoje, natomiast strawa
duchowa została zaspokojona wieloma
atrakcjami. Dzieci brały udział w konkursie zagadkowym, rysunkowym oraz
rozwiązywały „tajemnicę szprychówki”.
Dzieci i dorośli mieli na niej zapisany tytuł
oraz autora książki, który nawiązywał do
tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek,
czyli „Zasmakuj w bibliotece”. Idąc tym

tropem, wyszukałyśmy tytuły zawierające
jakiś składnik spożywczy, owoc, warzywo,
z którego można przygotować coś do
zjedzenia. Pomysłowość konkursowiczów była niesamowita i wzbudziła sporo
śmiechu, a wylosowane „przepisy” zostały
oczywiście nagrodzone. Po dłuższej chwili
relaksu i odpoczynku uczestnicy wrócili do
Kórnika, do miejsca startu.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w rajdzie i zapraszamy na kolejną,
już X edycję w roku 2021.
◊ kak

Jeśli mamy do czynienia ze ścieżkami pieszo rowerowymi, na których ruch rowerów
i pieszych odbywa się wspólnie, w takiej
sytuacji to kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym.
Na promenadzie w Kórniku mamy właśnie
taką sytuację. Ruch pieszych i rowerów odbywa się wspólnie. Zgodnie z przepisami to
rowerzysta musi ustąpić miejsca pieszemu.
Co ważne, jak wskazują przepisy, rowerem
nie możemy przejeżdżać przez przejścia
dla pieszych. Jeśli rowerzysta chce podczas
trasy skorzystać z przejścia dla pieszych
powinien zejść z pojazdu i przeprowadzić
rower przez jezdnię.
Kierujący rowerem są zobowiązani jechać
możliwie blisko prawej krawędzi trasy.
Rowerzystom zabrania się jazdy po jezdni
obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się jazdę parami, jeśli
nie utrudnia to ruchu.
Kierujący pojazdem jest obowiązany przy
wyprzedzaniu rowerzysty zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp,
który ma być nie mniejszy niż 1 metr. Pojazdom zabrania się też wjeżdżania między
osoby jadące w kolumnie, przy czym taki
peleton wg przepisów nie może liczyć więcej
niż 15 osób. Kierujący rowerem natomiast
mogą wyprzedzać inne niż rower, powoli
jadące pojazdy z ich prawej strony.
Przepisy zabraniają jazdy bez trzymania co
najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg
na pedałach.

Na rowerze...
...bezpiecznie
i zgodnie
z przepisami
Nasze prawa i obowiązki, jako uczestników
ruchu drogowego, szczegółowo regulują:
ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W dokumentach tych opisane są szczegółowo
przepisy regulujące poruszanie się po drogach roweżystów.
Rowerzyści mogą poruszać się drogami
publicznymi z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad oraz jezdni, wzdłuż których
prowadzą wyznaczone drogi (ścieżki) lub

pasy dla rowerów. Jeśli wzdłuż drogi wyznaczona jest ścieżka (droga) rowerowa, to
jadąc rowerem musimy z niej skorzystać.
Droga dla rowerów to droga lub jej część
przeznaczona do ruchu rowerów. Mogą to
być wydzielone osobno ścieżki rowerowe
lub ścieżki pieszo-rowerowe. Taka droga
posiada oznakowanie drogowe i jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej
drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Może być więc to np. osobny pas asfaltu,
całkowicie odseparowany od jezdni, albo jej
fragment wydzielony np. krawężnikami na
tej samej szosie po której poruszają się auta.
Pas ruchu dla rowerów, to z kolei część
jezdni przeznaczona do ruchu rowerów
w jednym kierunku, oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi, np. linią ciągłą
namalowaną na jezdni.
Na skrzyżowaniach spotkamy też śluzy
dla rowerów. Jest to część jezdni na wlocie
skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub
tylko na wybranym pasie ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany
kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Śluza oznaczona jest odpowiednimi

znakami drogowymi, najczęściej jezdnia jest
w tym miejscu pomalowana na czerwono.
Dla użytkowników pojazdów tworzone
są też przejazdy dla rowerzystów, czyli
powierzchnie na jezdni lub torowisku przeznaczone do przejeżdżania rowerem, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.
A co jeśli nie ma drogi lub pasa rowerowego? Tylko w niektórych okolicznościach
rowerzyści mogą poruszać się chodnikami. Jest tak w przypadku, gdy szerokość
chodnika wzdłuż drogi, przy której brakuje
wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa
ruchu dla rowerów wynosi co najmniej 2
m, a ruch pojazdów na tej drodze jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h.
Również, jeśli warunki pogodowe zagrażają
bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg,
silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),
może on jechać po chodnikach lub drogach
dla pieszych, ale jest obowiązany jechać
powoli i zachować szczególną ostrożność,
jak również ustępować miejsca pieszym.
Bez względu na wspomniane wyżej warunki
i okoliczności, jeździć po chodniku mogą
dzieci do lat 10 oraz ich opiekunowie.

Według przepisów rower jest to pojazd
o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m
poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym
pojazdem. Rowerem jest też pojazd wyposażony w silnik elektryczny uruchamiany
naciskiem na pedały dla którego napęd
elektryczny jest jedynie napędem pomocniczym. Elektryczne wspomaganie może być
zasilane prądem o napięciu nie wyższym
niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie
większej niż 250 W. Jego moc wyjściowa
ma się zmniejszać stopniowo i spadać do
zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.
Do obowiązkowego wyposażenia roweru
należy:
- światło przednie: przynajmniej jedno, białe
albo żółte, świecące światłem ciągłym lub
migającym,
- światło tylne: przynajmniej jedno czerwone światło odblaskowe,
- światło tylne: przynajmniej jedno świecące
ciągle lub migające,
- hamulec: przynajmniej jeden i koniecznie
sprawny,
- sygnał dźwiękowy: np. dzwonek.
◊ Opr.ŁG
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Co łączy
Bezpieczny (?) spacer w lesie
Jutrosin
z Kórnikiem?

Piękno architektury Kórnika i Bnina
-wystawa prac Eryka Sieińskiego

Śladami córek Tytusa i Gryzeldy Działyńskich w okolicach Jutrosina.
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Starym
Sielcu (SPPwSS) zorganizowało Pierwszy Rajd
Konny śladami Czartoryskich, który odbył
się 15 sierpnia br. w okolicach Jutrosina.
16 sierpnia Alina i Robert Pawliccy, prezes
i sekretarka stowarzyszenia zaprosili nas
do Jutrosina na spotkanie ze śladami córek
Działyńskich.

25 września – 4 października 2020 roku „Klaudynówka” (Kórnik, ul. Zamkowa 1)

Ślub Adama Konstantego Czartoryskiego
z Elżbietą Działyńską, córką Tytusa i Gryzeldy, który odbył się 16 lutego 1848 r. w Kórniku, otworzył kontakty tych dwóch rodzin.
Elżbieta i Adam Czartoryscy zamieszkali
w majątku Sielec Stary koło Jutrosina zakupionym przez Czartoryskiego w 1841 r. Ich
najmłodszy syn Zdzisław Aleksander Tytus
(1859-1909), dziedziczny właściciel majątku,
był kolatorem kościoła parafialnego pw. św.
Elżbiety wzniesionego w latach 1900-1902.
Wezwanie upamiętnia matkę fundatora.
Projektantem kościoła był Tomasz Pajzderski, a budowniczym Nikodem Pospieszalski
ze Środy. Ściany kościoła, polichromie malował w latach 1906-1908 Antoni Procajłowicz.
Witraże w prezbiterium projektował Józef
Mehoffer – oprócz scen biblijnych przedstawiają one znaki rodowe Działyńskich,
Zamoyskich i Czartoryskich. Wykonany z piaskowca ołtarz główny jest dziełem Antoniego
Madeyskiego z 1912 r. Jeden z dzwonów
imieniem „Sancta Tita” upamiętnia dziadka
fundatora Tytusa Działyńskiego. SPPwSS
rozpoczęło remont krypty Czartoryskich,
gdzie spoczywają trumny księcia Adama
Konstantego i Elżbiety Czartoryskich, ks.
Wandy, ks. Anieli, ks. Zdzisława i ks. Adama

Lubimy spacerować po lesie – również
z dziećmi, bo to relaksuje, a poza tym
można zawsze pokazać dzieciom coś
ciekawego i przekazać nieco rzetelnej
wiedzy o lesie i o pracy leśników (jeśli taką
wiedzę posiadamy!). Wybierając się na
leśny spacer, zapominamy jednak czasem,
że las, szczególnie ten gospodarczy, jest
miejscem różnych działań związanych m.in.
z produkcją i wyrobem drewna. To zadanie
wypełniają leśnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
Na okładce miesięcznika „Przegląd Leśniczy” z kwietnia br. ukazało się zdjęcie
z takiego właśnie spaceru. Dwaj beztroscy
tatusiowie nie są specjalnie zainteresowani
tym, co robią dzieci – jedno już jest na szczycie stosu drewna, drugie zamierza wspiąć
się na ten stos. Tatusiowie, być może nawet
dumni ze sprawności fizycznej swych pociech, zupełnie nie zdają sobie sprawy, jak
groźna i niebezpieczna dla życia dzieci jest

sytuacja uchwycona na zdjęciu.
Czy możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby doszło do nieszczęścia i kto byłby
temu winien? Z pewnością byliby to leśnicy,
bo np. ułożyli stosy drewna przy drodze,
bo nie ogrodzili ich płotem itd., itp. Warto
jednak mieć na uwadze, że prace w lesie
wykonywane są zgodnie z prawem leśnym
i zasadami BHP. Wchodzący do lasu czyni
to na własną odpowiedzialność i powinien
dostrzec zagrożenia oraz przewidzieć
konsekwencje swych działań. Jako rodzice
musimy sami nauczyć się właściwych zachowań, a także nauczyć ich nasze dzieci.
Żadna tablica informacyjna, ulotka czy płot
nie zastąpią bowiem zdrowego rozsądku
i poczucia odpowiedzialności.
◊ Władysław Chałupka
Fot. W. Kusiak (za zgodą redakcji
„Przeglądu Leśniczego”).
Antoniego. Dwór w Starym Sielcu, siedziba
rodowa Czartoryskich, był miejscem odwiedzanym przez wybitnych artystów. Bywali
tutaj: Wojciech Kossak, Henryk Sienkiewicz,
Władysław Reymont, Julian Fałat, Leon Wyczółkowski. Książę Zdzisław przez 17 lat był
prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych,
bibliofilem, mecenasem sztuki. Syn Zdzisława, Olgierd, w latach 1914/1915 zbudował
w parku, według projektu Rogera Sławskiego, obszerny pięciopoziomowy pałac, który
nie został wykończony i do dzisiaj pozostaje
w stanie surowym. Książę Zdzisław jako
ukochany siostrzeniec hrabiny Cecylii Działyńskiej (1836-1899) zmarłej 24 marca 1899 r.
w Poznaniu, towarzyszący jej w ostatnich
cd. na str. 16

Eryk Sieiński

Patronat nad wystawą objęli:
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski
i Dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński.
Wernisaż 25 września o godzinie 17:00
Ekspozycja czynna będzie podczas wernisażu oraz:
26 września w godz. 11:00-17:00
27 września w godz. 11:00-17:00
29 września w godz. 15:00-17:00
30 września w godz. 15:00-17:00

1 października w godz. 15:00-17:00
2 października w godz. 15:00-17:00
3 października w godz. 11:00-17:00
4 października w godz. 11:00-17:00

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Projektant wielu osiedli,
zespołów domów mieszkalnych oraz innych budynków w Wielkopolsce.
Mieszka w Swarzędzu.
W roku 2012 (wspólnie z architektami
Stefanem Wojciechowskim i Grzegorzem
Ziemiańskim) otrzymał Nagrodę Honorową
Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia
Architektów Polskich za całokształt twórczości.
Rysuje architekturę piórkiem i pastelami.
Wiele prac powstało za granicą, jak cykle
rysunków z Włoch, Francji, Chorwacji,
Grecji i Holandii. Pokazuje też piękno
Wielkopolski. Przedstawiał architekturę
Starego Swarzędza, Wierzenicy i Wierzonki,
obecnie Kórnika i Bnina. W przygotowaniu
jest wystawa prac z podróży do Słowenii.

„Gościnni” i kosmos

Do niedzieli, 13 września w Galerii Miejskiej
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach" czynna była wystawa prac plastycznych pt. „Zwierzęta w kosmosie” zorganizowana przez uczniów z niepełnosprawnościami grupy B ze Szkoły Podstawowej nr 3
w Środzie Wielkopolskiej oraz uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” w Kórniku.
W wernisażu tej ekspozycji, który odbył
się w środę, 2 września, wzięła udział czteroosobowa delegacja uczestników zajęć
z „Gościnnych” – Karina, Hania, Gosia iPaulina, którym towarzyszyły psycholog – pani
Aleksandra oraz opiekunka – pani Ula. Ze SP
nr 3 w Środzie Wielkopolskiej było czworo
uczniów oraz m. in. dyrektorka tej placówki
oświatowej – Kamila Waligóra.
Przybyłych na tę wystawę powitał dyrektor
Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" – Jacek Piotrowski.
Na ekspozycji znajdowało się kilkanaście
prac wykonanych od początku tego roku
przez wszystkich uczestników ŚDS „Gościnni” pod okiem pani Moniki oraz s. Arlety.
Artyści ci swoje prace w średzkiej Galerii

Miejskiej prezentowali po raz pierwszy.
Dyrektor ŚDS „Gościnni” – Anita Wachowiak
informuje, iż cały bieżący rok jest poświęcony w tej placówce kosmosowi. W pracowni
kulinarnej były przygotowywane specjalne
kosmiczne dania – czarna dziura, nieziemskie skały, słoneczna zupa.
Wśród eksponatów na średzką wystawę
znalazły się gwiezdne meteoryty, rakiety,
teleskop, stacja kosmiczna, a nawet makieta
układu słonecznego. Prace zostały wykona-

ne przy użyciu różnych technik – były malowane, wyklejane, odciskane pieczątkami,
sklejane, a nawet wyszywane.
Wystawę odwiedzili wszyscy uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Gościnni”, jednakże z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego wystawę
podziwiali w małych grupach. Na profilu
FB „Gościnnych” można obejrzeć film
z wystawy.
◊ Robert Wrzesiński
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Maja
w „Szansie“

Jak czułaś się w studiu telewizyjnym, czy
poznałaś tam jakieś gwiazdy?
Miałam przyjemność wystąpić w odcinku w
którym w jury zasiedli Cleo Gromee oraz Michał Wiśniewski. Prowadzącym był pan Artur Orzech. Atmosfera w studiu była bardzo
przyjazna i mogliśmy zamienić z gwiazdami
kilka słów oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Miło jest zobaczyć na „szklanym ekranie”
znajomą twarz. 13 września swoim występem w programie „Szansa na Sukces
- Eurowizja Junior 2020” na antenie TVP2
ucieszyła wielu mieszkańców naszej
gminy, ale także innych widzów przed
telewizorami, uczennica klasy VII Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku Maja Biernat.
Talent wokalny szkoli pod okiem swojej
trenerki wokalnej Aleksandry Idkowskiej.
Poprosiliśmy Maję o kilka refleksji zwiazanych z jej szansą na sukces.
Jak trafiłaś do programu „Szansa na
Sukces Eurowizaj Junior”?
Do programu Szansa na Sukces Eurowizja Junior 2020 trafiłam poprzez udział
w casting, który odbył się we Wrocławiu.
Spędziłam tam z rodzicami około 14
godzin czekając na swoje przesłuchanie.
Casting odbył się w styczniu. Zostałam
wyłoniona spośród około tysiąca chętnych,
co jest dla mnie ogromnym sukcesem.

Sukces
Anastazji

Z ogromną radoscią i dumą informujemy, że
nasza uczennica Anastazja Pawlak z grupy
konkursowej w Kórniku,przeszła pozytywnie
badanie predyspozycji i egzamin wstępny
do elitarnej państwowej szkoły baletowej
w Poznaniu. Anastazja jest wspaniałym
przykładem na to, że cieżką pracą,systematycznością i zaangażowaniem można
spełniać najskrytsze marzenia.
Dziękuję, że mogłam uczyć i przygotować
Anastazję do egzaminu.
Gratulujemy serdecznie Rodzicom i oczywiście Anastazji. Drzwi Skarbnicy zawsze stoją
dla Ciebie otworem
◊ Joanna Szczecińska

Czy jesteś zadowolona z występu?
Z występu jestem bardzo zadowolona.
Repertuar był wymagający i musiałam
poświęcić sporo czasu na naukę utworów.
Mam to szczęście że pracuję ze świetną trenerką wokalną Aleksandrą Idkowską. Ona
sama była uczestniczą programu „Szansa na
Sukces” dlatego mogła mi przekazać wiele
cennych wskazówek.

Castingi do Szansy na sukces odbyły się na
terenie całej Polski: we Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie i Warszawie.
Czy miałaś tremę przed występem?
Zawsze przed występami odczuwam tremę.
Natomiast jest to w moim przypadku stres
motywujący, który jest dla mnie mobilizujący.

Czym jest dla Ciebie śpiewanie i czy wiążesz z tą pasją plany na przyszłość?
Śpiewanie jest dla mnie rzeczywiście pasją,
czymś co kocham robić. Na razie nie wiem
jak potoczą się moje losy, ale póki co czerpię z tego ogromną radość i przyjemność.
Uwielbiam scenę i występy. Bardzo chciałabym w przyszłości zajmować się muzyką,
ale czas pokaże.
Gratulujemy i powodzenia!

◊ Pytał: ŁG

Legion w Narodowym Czytaniu
Legion wziął udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu,
5.09.2020, pod Honorowym Patronatem
Pary Prezydenckiej. Organizatorami projektu byli: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu, Wielkopolskie Kuratorium
Oświaty, Poznańskie Centrum Superkom-

puterowo-Sieciowe PCSS, Biblioteka Kórnicka PAN, Zespół Szkół Mechanicznych
im. KEN w Poznaniu, LOMS Poznań.
Kostiumy Halina Buda. Wykonawcy Legionu:
Joanna Brylewska, Jędrzej Hordecki, Wiktor
Klajn, Genofewa Michalak, Maria Michalak,
Iwo Pietryga
◊ Halina Buda

Ślimak, ślimak, pokaż rogi…
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
Pewnie wielu z nas, jako dziecko, wypowiadało te słowa do spotkanego na swojej
drodze ślimaka i ze skupieniem czekało,
aż ślimak owe „rogi” (a tak naprawdę dwie
pary czułków) pokaże. Jednak, chociaż
ślimak może dziecko zaciekawić, to dla
ogrodnika jest raczej nocnym koszmarem…, bo właśnie nocą ślimaki żerują.
W Polsce, zgodnie z szacunkami malakologów (specjalistów zajmujących się
badaniem mięczaków, w tym ślimaków),
żyje około 250 gatunków ślimaków, w tym
60 gatunków wodnych. Do płucodysznych
ślimaków lądowych należą ślimaki posiadające muszlę, m.in. ślimak winniczek,
ślimak ogrodowy czy ślimak gajowy,
oraz ślimaki nagie (ze szczątkową muszlą
wewnętrzną) – m.in. pomrowik plamisty,
ślinik luzytański, ślinik wielki czy pomrów
wielki. To właśnie ślimaki nagie wyrządzają największe szkody w rolnictwie,
zjadają zboża ozime i kwiaty, a w bulwach
ziemniaków czy korzeniach marchwi wydrążają swoje kryjówki. Przeprowadzone
na terenie Arboretum doświadczenia
wskazują, że ślimaki nagie są również
groźne dla roślin drzewiastych w okresie
wschodów i wczesnego ich rozwoju.
W Polsce większość ślimaków nagich to
gatunki obce, o charakterze inwazyjnym,
a jeden z nich – ślinik luzytański – znajduje się na liście 100 najbardziej inwazyjnych gatunków w Europie. Do Polski
najprawdopodobniej przybył z Półwyspu
Iberyjskiego wraz z rozwojem transportu
i przewożonym materiałem roślinnym.
Ślimaki pojawiają się zazwyczaj w okresie
wysokiej wilgotności powietrza i gleby,
a o ich obecności świadczą charakterystyczne uszkodzenia roślin oraz obecność pozostawionego śluzu. Śluz chroni
ślimaka przed promieniowaniem UV,
wyschnięciem, skaleczeniami oraz ma
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwutleniające, a te właściwości już od dawna
wzbudzają zainteresowanie medyków
i kosmetologów.
Ślimaki nagie mają roczny cykl rozwojowy, zimują zagrzebane w ziemi lub
liściach. Osobniki są zazwyczaj obojnacze,
mają jedną gonadę, która jest jednocześnie jądrem i jajnikiem. Ślimaki kopulują
od czerwca do sierpnia, a podczas rytuału
godowego wstrzeliwują tzw. „strzałki miłosne” i wymieniają się plemnikami (spermatoforami). W wyniku zapłodnienia
krzyżowego powstają jaja, które składane
są od lipca do października (1 osobnik
do 400 jaj na rok). Młode wylęgają się
jesienią lub wiosną, zimują zagrzebane
w ziemi lub butwiejących liściach.
Określenie gatunku ślimaka nagiego nie
jest łatwe i wymaga specjalistycznej wie-

Ślinik wielki (Arion rufus L.)
zjadający siewkę cisa pospolitego
(Taxus baccata L.).Foto.
Paweł Horodecki
Śliniki wielkie podczas kopulacji.

Ślinik wielki podczas składania jaj.

Pomrów wielki (Limax maximus L.)
dzy, gdyż ubarwienie i jego wzór zależą
również od warunków środowiskowych
i wieku ślimaka. Pomimo, że nie przemieszczają się błyskawicznie, w ciągu
roku ślimaki mogą pokonać około 5 km.
Sugeruje się, że ślimaki nie wrócą do
naszego ogrodu, jeśli wyniesiemy je na
odległość minimum 20 m. Odstraszą
je również rosnące w ogrodzie rośliny:
bodziszek wspaniały, orlik pospolity,
rozchodnik, nasturcja wielkokwiatowa,
wiesiołek krzewiasty, szałwia lekarska, cebula, czosnek czy macierzanka piaskowa.
W walce ze ślimakami pomoże regularne
koszenie trawy, odchwaszczanie, rozsypywanie drobnych kamyczków czy pyłu
z kominka, jak również przewietrzanie
gleby przez częste grabienie, co sprzyja wysychaniu jaj ślimaków. Zbieranie
i usuwanie ślimaków wydaje się „walką
z wiatrakami”, która może być wsparta
stosowaniem: 1) fizycznych barier (np.
płotki z miedzi), 2) pułapek z przynętą
(piwo lub resztki warzyw), 3) biopreparatów zawierających pasożytniczego
nicienia Phasmarhabditis hermaphrodita i śmiertelną dla ślimaków bakterię
Moraxela osloensis, czy w ostateczności
4) preparatów chemicznych zawierających metaldehyd, metiokarb lub fosforan żelaza. Podczas zbioru ślimaków
należy pamiętać o noszeniu rękawic

Pomrów wielki (Limax maximus L.)
ochronnych, ponieważ mogą one przenosić bakterie wywołujące ostre zatrucia
pokarmowe (Clostridium botulinum) czy
listeriozę (Listeria monocytogenes).
Pamiętajmy jednak, że ślimaki nie tylko
zjadają żywe rośliny, ale wspomagają
również obieg materii w ekosystemie
rozdrabniając gnijące i martwe szczątki
roślin i zwierząt oraz zjadając nasiona
chwastów.
◊ Emilia Pers-Kamczyc
Instytut Dendrologii PAN
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Czy z tej mąki będzie dobry chleb?

Kuchnia Generałowej odc. IV
Generałowa Jadwiga Zamoyska była mistrzynią sprawdzonych receptur. Miała
swój przepis na dobry chleb i przemyślany
sposób na wychowanie młodych dziewcząt.
Kulinaria nie idą w kąt, kiedy przyrządzić
trzeba najważniejsze danie życia: chleb powszedni lub idealną panią domu i kobietę
świadomą obowiązków swego stanu. Jakich
składników tutaj potrzeba? Oprócz osiemnastoletniej panny pełnej zdrowych sił,
najlepszych motywacji i chęci do działania,
w Szkole Domowej Pracy Kobiet niezbędna
była wyprawka, której skład, po dokładnym
przeanalizowaniu, dla biedniejszych panien
mógł być nie lada wyzwaniem. Tak samo
ważnym elementem udanego przepisu
na świetną (i świętą) babkę upieczoną
w chlebowej formie Generałowej była
ponadto dokładna receptura – regulamin wewnętrzny szkoły – realizowana
z największą dbałością przez sumienne
mistrzynie piekarstwa, czyli odpowiednio
przygotowane nauczycielki.

Czy z tej mąki będzie dobry chleb?
Aby rozpocząć naukę w Szkole Domowej
Pracy Kobiet, należało być dziewczęciem
zdrowym i hożym. Zakład Kórnicki nie
stanowił przechowalni dla mdłych mimoz. Choć dziś znajdą pewnie się głosy
wskazujące na dyskryminację kandydatek do nauczania ze względu na ogólny
stan zdrowia czy warunki fizyczne, takie
stawianie sprawy było równie racjonalne,
jak obowiązkowe testy sprawnościowe
dla przyszłych strażaków lub żołnierzy.
Jadwiga Zamoyska dobrze wiedziała, że
za jej czasów prowadzenie domu miało
znamiona sportu wyczynowego. Dlatego
w opracowaniu „Kurs Roczny Gospodarstwa Domowego” można przeczytać:
Zakład Kórnicki przyjmuje na naukę jedynie
osoby, które mają zdrowie i siły niezbędne
do zajęć gospodarskich, nie potrzebują
wyjątkowych warunków i zobowiążą się do
przestrzegania przepisów oraz szanowania
porządku domowego.
Dziewczęta uczyły się wszystkiego, co niezbędne było do życia kobiecie na przełomie
wieków XIX i XX: prania, prasowania, sprzątania, gotowania i piekarstwa. W praktyce
i w teorii, ponieważ na użytek uczennic
powstały z czasem rozmaite podręczniki,
takie jak przywoływane już tutaj „Przepisy
spiżarniane”, „Piekarstwo”, „Mleczarstwo”
czy „Porządki domowe”. Książki te wydawane nakładem Biblioteki Kórnickiej do
dziś są źródłem wielu inspirujących porad,
które niekiedy wymagają jedynie adaptacji
dla potrzeb współczesności. Wychowanki
„Zakładu Jenerałowej” poznawały też
tajniki kroju, szycia, niezbędnego jeszcze
trzy dekady temu, cerowania i zawsze
potrzebnego: prowadzenia domowych

rachunków. Zgodnie z jedną z najistotniejszych tez książki autorstwa Jadwigi Zamoyskiej „O pracy”, właściwy rozwój człowieka
następuje wówczas, kiedy w harmonijny
sposób wypełnia on swoje życie zarówno
pracą fizyczną, intelektualną, jak i duchową
– na tych trzech filarach opierając właściwe
pojmowanie obowiązków swego stanu.
Dlatego w szkole zadaniom o charakterze
fizycznym towarzyszyły te o walorach
duchowych i intelektualnych. Popołudnia
uczennice spędzały na czytaniu, lekcjach
historii Polski, matematyki i religii. Słuchały
także pedagogicznych pogadanek i śpiewały chórem - szkoła nie kształciła bowiem
solistek, ale kobiety, które potrafią z pokorą
wykonać po mistrzowsku swoje nuty we
wspólnej pieśni życia społecznego.
Przy nauce i pracy bierze się pod uwagę
zdolności i siły uczennic. Uczennice same sobie usługują, rzeczy swoje utrzymują według
udzielonych wskazówek, same do wszystkich
zajęć rękę przykładają i od żadnych nauk
i zajęć objętych programem nie mają prawa
się uchylać. W razie potrzeby obowiązane są
zastępować jedna drugą w zajęciach.
Te z dziewcząt, które chciały rozwinąć
zdobyte kompetencje, a po rocznym kursie opanowały umiejętności gospodarcze
w stopniu zadawalającym, mogły kontynuować naukę. Każdy etap edukacji kończył
się otrzymaniem świadectwa.
Wyprawka wprawnej gospodyni
Dobry chleb jest prosty w składzie. By go
przyrządzić korzysta się z tylko z tego, co
niezbędne – nie można jednak przy tym
niczego pominąć. Także wyprawka uczennicy Szkoły Domowej Pracy Kobiet składała
się wyłącznie z rzeczy potrzebnych, których
dokładny spis został przedstawiony w cytowanym wyżej opracowaniu (pisownia
oryginalna):
Spis wyprawki: 1 poduszka, 1 kołdra watowana, 1- 2 koce wełniane, 1 materac 180
cm. długi, 80 cm. szeroki, 1 kapa biała na

łóżko, ¾ m. grubego barchanu lub flan., 2
prześcieradła na łóżko, 2 prześcieradła pod
kołdrę, 3 poszewki, 3 koszule nocne, 4–6
koszul dziennych, 4– 6 par majtek, 4 –6 staniczków, 2 halki kolorowe perkalowe, 2 halki
ciepłe, 2 kaftaniki perkalowe, 2 kaftaniki ciepłe
(bez wycięcia), 6 par pończoch, 12 chustek do
nosa, 6 ręczników, 3 serwety stołowe, 3 serwetki do grzebieni, 8 ścierek do porządków,
12 ścierek toaletowych, 1 worek na brudną
bieliznę, 2 fartuchy kolorowe z bawetami,
2 fartuchy białe, 2 fartuchy bez bawetu, 1
szlafrok albo matinka, 2 suknie ciemne do
pracy, skromnie i przyzwoicie zrobione, bluzki
z rękawami dającemi się podnosić, suknie
świąteczne dowolnie, ale skromnie i przyzwoicie zrobione, kołnierzyki dowolnie, 1 żakiet
letni, 1 żakiet ciepły, 3 pary bucików, 1 para
kaloszy (dowolnie),1 para pantofli nocnych,
3 szczotki do czyszczenia butów (do błota,
czernidła i połysku), 1 szczotka do czyszczenia rzeczy, 1 parasol, nóż, widelec i łyżka
stołowa, nożyk, łyżeczka deserowa, przybory
do szycia, przybory do pisania i nauki kroju.
Ze względu na prostotę życia w Zakładzie
niewskazane było przywożenie klejnotów,
strojnych sukien i wszelkich zbędnych
drobiazgów. Także własne lektury, poza
książką do nabożeństwa i podręcznikami,
nie były dozwolone. Buty dla zdrowia i ze
względów praktycznych należało wybrać na
płaskim obcasie, a suknie do pracy – z kieszeniami. Legendarne czepki, od których
górale nazwali uczennice Generałowej
„Cepcułkami”, nabywało się w Zakładzie
według przyjętego wzoru.
Spis narzucał wprawdzie ścisłe ograniczenia, zgromadzenie wyprawki bywało jednak
wyzwaniem. Trzeba uwzględnić ówczesne
warunki i uzmysłowić sobie trudność,
jaką stanowić mogło zgromadzenie kilku
kompletów odzieży, prześcieradeł, ściereczek i innych niezbędnych akcesoriów.
Wprawdzie wiejskie dziewczęta z okolic
Kórnika, które były pierwszymi uczennicami Szkoły Domowej Pracy Kobiet, za udział
w zajęciach nie płaciły, ale później należało

już przewidzieć w kosztach edukacji także
wydatek związany z możliwością korzystania z dobrodziejstwa nauki.
Opłaty nie były bezwzględne. Ich wysokość pozostawała w ścisłym związku
z możliwościami finansowymi uczennic,
podzielonych pod tym względem na trzy
oddziały. W Kuźnicach dziewczęta z najbogatszych domów uiszczały najwyższe
opłaty, oczekując w zamian wyższego
standardu pomieszczeń sypialnianych
i żywności, mniej zasobne płaciły mniej,
a najuboższe – wcale. W jednym natomiast
była równość. Panny miały jednakowy
program nauczania i taki sam regulamin
obowiązywał wszystkie uczennice.
Pod względem moralnym wszystkie oddziały
równej doznają troskliwości, pod względem
zdrowia jednakowej opieki, pod względem
porządku, czystości, przyzwoitości wszystkie
tym samym podlegają przepisom. Nauki we
wszystkich oddziałach stopniują się do wykształcenia, z jakiem uczennice do Zakładu
przybywają; pracy ręcznej wymaga się od
wszystkich; nie ma różnicy pod względem
jakości pracy, zachodzi ona tylko pod względem czasu, jaki się każdemu rodzajowi pracy
poświęca, a to w zamiarze, ażeby uczennice
mogły nabierać większej wprawy w kierunkach, w których jej na przyszłość więcej
potrzebować będą.
O powodach, dla których „Jenerałowa”
postanowiła podzielić szkołę na trzy oddziały ze względu na stan majątkowy i pochodzenie społeczne wychowanek, warto
będzie wkrótce napisać szerzej, bo bardzo
racjonalne wówczas pobudki, dziś mogą
brzmieć anachronicznie, a niektórych
wręcz oburzać. Kogokolwiek zresztą niepokoiłaby owa społeczna nierówność, ten
powinien pamiętać, że dotyczyła ona jedynie pewnych elementów „dekoracyjnych”.
Wydana przez Zakład Kórnicki broszura nie
pozostawia wątpliwości, co do surowych
zasad ustanowionych przez założycielkę.
Uczennice były zobowiązane m.in. milczeć
przy pracy niemal jak w klasztorze, unikać
poufałości i gasić światło o oznaczonej
godzinie. Opowieść o sensie i dobrych
skutkach tych reguł to temat na kolejny
odcinek „Kuchni Generałowej”. Piękną odpowiedź na pytanie, jak dobrym chlebem
były kobiety „wypieczone” w „Zakładzie
Jenerałowej Zamoyskiej”, znają jednak na
pewno ci wszyscy, którzy w swoich rodzinach mieli wychowanki jej szkoły.
O pieczeniu chleba i Szkole Domowej Pracy
Kobiet posłuchać można w audycji „Kuchnia Generałowej”, realizowanej ze środków
Fundacji Zakłady Kórnickie i we współpracy z Biblioteką Kórnicką, która wyraziła
zgodę na korzystanie podczas realizacji
projektu z podręczników Zakładu wydanych jej nakładem. Audycja publikowana
jest w serwisie You Tube i na platformach
z podcastami.
◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

Karta Seniora już w Kórniku

Drodzy Seniorzy,
Wychodząc naprzeciwko Waszym oczekiwaniom rozpoczynamy dystrybucję Ogólnopolskiej
Karty Seniora w naszej gminie.
Miasto i Gmina Kórnik przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, dlatego dla
naszych mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat karta seniora jest darmowa.
Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora.
Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach,
uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.
Harmonogram wydawania Karty Seniora w gminie Kórnik:
21.09.2020 r. Kórnik, plac Niepodległości (przy ratuszu) w godz. 10.00 – 13.00
22.09.2020 r. Robakowo, przy świetlicy w godz. 9.00 – 12.00
23.09.2020 r. Szczodrzykowo parking przy przedszkolu w godz. 9.00 – 12.00
24.09.2020 r. Kamionki przy OSP w godz. 10.00 – 13.00
28.09.2020 r. Kórnik–Bnin ul. Rynek w godz. 10.00 – 13.00
28.09.2020 r. Szczytniki, świetlica w godz. 16.00 – 18.00
1.10.2020 r. Borówiec przy świetlicy w godz. 10.00 – 13.00
6.10.2020 r. Czmoń przy świetlicy w godz. 9.00 – 11.00
6.10.2020 r. Radzewo przy świetlicy w godz. 13.00 – 15.00
W punktach wydawania kart seniora, można będzie wypełnić wniosek i otrzymać kartę.
Wniosek można również pobrać na stronie internetowej www.kornik.pl.
Wnioski będzie można składać w późniejszym terminie w Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, przy czym karta będzie wydawana w terminie 14 dni od złożenia
wniosku.
Lista wszystkich punktów (już niemal 2 tysiące) honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora
znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Niemal każdego dnia dołączają do
nas nowe firmy, które deklarują współpracę z Głosem Seniora i tym samym wprowadzają
rabaty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).
Zachęcamy również wszystkie firmy działające na terenie naszej gminy do przystąpienia
do grona Partnerów, honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora.
Ogólnopolską Kartę Seniora posiada już ponad 300 tys. Seniorów. Zainteresowanie
jest ogromne z uwagi na korzyści, które uzyskują Seniorzy, mogący nabywać produkty
i usługi ze zniżką.
Co zyskują firmy przyjazne seniorom?
Firmy, które są partnerami Programu OKS stają się rozpoznawalne wśród seniorów, a dodatkowo mogą oferować im dowolne rabaty, zniżki oraz oferty specjalne.
Stowarzyszenie MANKO, jako organizator Ogólnopolskiej Karty Seniora, pomaga firmom
partnerskim w promowaniu ich marki poprzez m.in. zamieszczanie reklam w ogólnopolskim
magazynie „Głos Seniora” oraz jego lokalnych edycjach, a także umieszczanie informacji
o oferowanej zniżce na naszej stronie internetowej. To od firmy partnerskiej zależy,
w jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania chce
z nami podejmować.
Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy – znajdujący się poniżej
– i odeśle go na adres Stowarzyszenia MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków lub
drogą mailową: marketing@manko.pl.
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„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie na czas….
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 8 września 2020, w wieku 80 lat, zmarła

śp. Stefania Staśkiewicz
emerytowana pracownica Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie, mama naszej koleżanki Doroty Staśkiewicz.
Pani Stefka (jak nazywały Ją dzieci ich rodzice) w latach 1968-1989 pracowała na stanowisku pomocy nauczyciela w grupach maluchów
i współuczestniczyła w wychowaniu wielu pokoleń dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola.
Dorocie Staśkiewicz oraz rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.
Dyrekcja, pracownicy i dzieci Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani Lidii Muckus-Grochowicz
z powodu śmierci

Ojca

składają

żona i córka z rodziną

„Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

śp. Wojciecha
Wołodkiewicza

Ks. Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, organiście, rodzinie, znajomym, sąsiadom za mszę i komunię św.
oraz kwaity i wspólną modlitwę
składa
Rodzina

Wszystkim, którzy w trudnych dla nas chwilach
podtrzymywali nas na duchu, wspierali modlitwą,
a także tym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego syna

śp. Bartłomieja Nowaka
Rodzice

cd. ze str. 10
chwilach życia, odziedziczył majątek Granowo (2122 ha) i willę z ogrodem w Poznaniu.
W tym samym roku, dzięki spadkowi po
cioci Cecylii, wykupił niemiecki majątek Bartoszewice. Przy drodze naprzeciwko swojego pałacu postawił figurę Matki Boskiej
z Dzieciątkiem sygnowaną „P 1899”, aby
pamięć po hrabinie Cecylii ciągle była żywa.
Na cmentarzu przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Domaradzicach-Borku,
znajduje się mogiła Marii z Działyńskich

śp. Andrzeja Kuberackiego
dla Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku
składa

Dyrekcja oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kamionkach

Serdecznie dziękujemy

Serdeczne podziękowanie za uczestnictwo w ceremonii
pogrzebowej

Serdeczne podziękowanie za uczestnictwo w ceremonii
pogrzebowej

śp. Andrzeja Kuberackiego
Ks. Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, ks. Maciejowi
Michalskiemu, panu organiście Grzegorzowi Świerglowi,firmie
pogrzebowej Monika Orlewicz, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, druhnom i druhom OSP Kórnik, znajomym za modlitwę,
ofiarowane intencje mszalne, złożone kwiaty, znicze,
kondolencje
składa
żona i córka z rodziną

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Druha

śp. Andrzeja Kuberackiego
Najbliższym zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Zawsze zostanie w naszej pamięci!
Druhny i Druhowie z OSP Kórnik

i Adama Grudzińskich. W 1858 r. pobrali
się i byli właścicielami majątków Dżązgowo,
Wysławiec i Sokolniki w pow. średzkim oraz
Dubin w pow. rawickim. Nagrobek jest
w kiepskim stanie i wymaga odnowienia.
Z trudem można odczytać napis: „Tu spoczywa Zygmunt hrabia Z Grudny Grudziński
ur. 28 czerwca 1824 um. 18 stycznia 1908
r. oraz małżonka Maria z hrabiów Działyńskich ur. 2 października 1832 zmarła
1 sierpnia 1911. Wieczny odpoczynek Racz
dać im Panie”.

Wyjazd do Jutrosina był też okazją do
odwiedzenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, które w dniu 16 sierpnia odbywało
swój turniej strzelecki żniwny. Kontakty
bractw kurkowych w Kórniku-Bninie i Jutrosinie są ożywione i trwają już ponad 20
lat. Gospodarze spotkania zaprosili nas na
kwiatowe poletka doświadczalne Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego Sp. z o.o.
W. Legutko.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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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 ze zm.) 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
29 września 2020 r. do 21 października
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 października
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 4
listopada 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 części
obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie
ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej,
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 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr X/109/2019 z dnia
26 czerwca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bnin w rejonie ulic: Śremskiej, Lipowej i Błażejewskiej, gmina Kórnik, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 28 września 2020 r. do 20
października 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 13 października
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 4 listopada 2020 r.
Informuję o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik.

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

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

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód
od ul. Cichej, 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 ze zm.) oraz uchwały Miasta i
Gminy Kórnik nr XLVII/631/2018 z dnia 30
maja 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu zlokalizowanego w obrębie
geodezyjnym Szczytniki, położonego na
zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 28 września 2020 r. do 20 października 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 14 października 2020
r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczytnikach (Szczytniki, ul. Wspólna 16,
62-023 Gądki) 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 4
listopada 2020 r.
Informuję o możliwości zapoznania się
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie
Miasta i Gminy Kórnik.

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.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik ze zmianą obejmującą grunty
wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i
Długą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39,
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą
grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną
i Długą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września
2020 r. do 20 października 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania
obszaru objętego ww. uchwałą.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czołowie (Czołowo
7, 62-035 Kórnik) o godz. 16:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. Uwagi należy składać na
piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r.
Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3
wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi i wnioski do wyłożonego projektu
zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać
się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Jak pomagać innym
Większość z Was uważa, że żeby
pomóc innym trzeba mieć pieniądze.
To nie jest prawdą. Wystarczą tylko dobre
chęci. Nie daje się ludziom pieniędzy. Jak
to powiedział jeden z hinduskich mędrców:
ludziom daje się wędkę, a nie rybę. Form
pomocy jest naprawdę dużo, zależy to od
Twojej inwencji; od licytacji zbędnych Tobie rzeczy przez sprzedaż starych książek,
pieniędzy, serwetek itp. Ja dwa razy w roku
za uzyskane pieniądze funduję biednym
paczki żywnościowe (Gwiazdka, Wielkanoc).
Według mnie wystarczy osobę starszą,
chorą czy biedną wyprowadzić na spacer
po pięknym Kórnickim parku albo przejść
się promenadą, a sami doznacie szczęścia i
radości, że potraficie coś dla innych zrobić.
Pomoc kierujcie zawsze do ludzi sprawdzonych, do tych którzy faktycznie są schorowani, a nie do tych którzy uważają, że im się
należy pomoc.
Każdy z Nas ma swoich znajomych, którzy
mogą coś bezinteresownie załatwić.
Na koniec mądrości:
1. Każdy z Nas lubi coś dostawać (ja też).
2. Nie licz nigdy na podziękowanie.
Musimy też wiedzieć, że będą na nas donosić, pisać anonimy itp. Ja tego doświadczyłem.
◊ Jan Nowaczyk
Zbieracz nakrętek
W związku z zaistniałą sytuacją
chcemy bardzo podziękować panu
J. Nowaczykowi za wspólne zbieranie nakrętek, panom M. Małeckiemu i F. Grześkowiakowi i innym za wsparcie zbiórki. Dziękuję
też sponsorowi który wspomagał przez trzy
lata korzystanie przez Adasia z basenu.
Nakrętki proszę kierować do Stowarzyszenia „Klaudynka”, którego Adaś jest
podopiecznym.
Dziękujemy serdecznie.
◊ Adaś z babcią i rodzicami
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Przygarnij
przyjaciela
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie
poszukuje nowych domów dla swoich
czworonożnych podopiecznych.
Pluto
Nr schr. 228/0620
Przyjazny, wesoły pies, potrzebujący codziennych długich spacerów, zabawy i kontaktu z człowiekiem. Pluto uwielbia bieganie
na otwartej przestrzeni, uczy się chodzenia
na smyczy.

Saba
Nr schr. 487/0919
Wesoła, wszędobylska suczka uwielbiająca
ruch, zabawy i spacery. Saba przychodzi
na zawołanie i chodzi na smyczy. Przy
pierwszym spotkaniu z nowymi ludźmi jest
bardzo nieśmiała, boi się i nie chce podejść,
jednak gdy tylko kogoś pozna lepiej – nie
odstępuje na krok, przytula się.
Dla Saby szukamy domu z dorosłymi opiekunami, ponieważ suczka bardzo boi się
dzieci. Jest też zazdrosna o uwagę opiekuna, dlatego mimo, że chętnie bawi się z innymi psami – powinna być jedynym psem
w domu. Saba toleruje obecność kotów.

Żabol
Nr schr. 178/0320
Uroczy starszy pies, stateczny, spokojny,
nie narzucający się, ale bardzo lubiący
kontakt z człowiekiem. Żabol toleruje
obecność innych zwierząt, potrafi chodzić
na smyczy i reaguje na imię. Zachowuje
czystość.
Wszystkie psy ze Schroniska są zaszczepione, odrobaczone, oznakowane i wysterylizowane.

Kolarstwo

Kolejny medal Mistrzostw Polski
Julii Przymusińskiej
Trwa świetna passa młodej kolarki UKS
TFP Jedynka Kórnik. Podczas rozegranych
w Koźminku k/Kalisza finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa
Polski juniorów młodszych) w kolarstwie
szosowym piętnastoletnia Julia zdobyła
swój kolejny medal z mistrzowskiej imprezy.
Tym razem jest to brązowy krążek w jeździe
indywidualnej na czas, ulegając jedynie
Malwinie Mul z Azali Brzóza Królewska
i Annie Długaś z KTK Kalisz. Warto dodać, że
Julia wśród swoich rówieśników okazała się
zdecydowanie najlepsza. Podczas jazdy indywidualnej na czas inny reprezentant UKS
Jedynka Dawid Wika-Czarnowski zajął jede-

naste miejsce, ale wśród rówieśników tak jak
i Julia uzyskał najlepszy czas co dobrze rokuje przed przyszłorocznymi mistrzostwami
kraju. O dużym pechu w wyścigu ze startu
wspólnego może mówić brat Julii Mateusz
Przymusiński, który idealnie rozprowadzony
przez kolegów z drużyny na 200 metrów
przed metą znajdował się na doskonałej
drugiej pozycji. Niestety jeden z najlepszych
sprinterów w Polsce został przewrócony
w ferworze walki przez zawodnika CCC
Copernicus. Tym samym szanse na zwycięstwo Mateusza zostały rozwiane w ułamku
sekundy... Podczas mistrzostw rozegrano
również finał Pucharu Polski dla wszystkich
kategorii wiekowych. W wyścigu na czas
drugie miejsce wśród juniorek wywalczyła

powracająca do zdrowia po upadku na
Mistrzostwach Europy Tamara Szalińska,
a w wyścigu ze startu wspólnego minęła
linię mety jako czwarta. Na bardzo wysokim poziomie stał kobiecy wyścig seniorek
w którym zwyciężyła świeżo upieczona medalistka Mistrzostw Europy Marta Jaskulska
z CCC Polkowice, a kórniczanka Nikol Płosaj
zajęła w tym wyścigu trzecie miejsce. Kolejną
imprezą w tym samym czasie w Koźminku
były Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Najlepszy wynik dla Kórnika uzyskali
Stanisław Zimny i Franciszek Cierpikowski,
którzy w wyścigu dwójkami na czas wywalczyli siódmy wynik dnia.
◊ PM

Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Zwierząt w Skałowie,
tel. 783 552 272.

Julia na starcie czasówki

Radzevia u progu nowego sezonu
Dopiero 2 września oficjalnie udało nam się
zakończyć i podsumować sezon 2019/2020.
Wówczas to odbyło się spotkanie, na którym
wręczono dyplomy, statuetki i upominki rzeczowe wszystkim tym, którzy brali aktywny
udział w życiu Klubu w minionym sezonie.
Wręczenia medali doczekały się w końcu juniorki młodsze, które zajęły 3 miejsce w Polskiej Lidze Unihokeja, ale ze względu na
pandemię na dekorację trzeba było trochę
poczekać. Medale oraz pamiątkowe koszulki
dziewczęta otrzymały z rąk pani prezes. Miniony sezon to już historia, choć na pewno
nieraz z uśmiechem na twarzy będziemy
do niego wracać. Przed nami kolejny rok
unihokejowych zmagań. Do dotychczasowych grup dziewcząt, chłopców oraz dzieci
dołączy kolejna – dzieci jeszcze młodszych
(6-8 lat). Planujemy starty na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Powiększył
się także sztab trenerski w Radzevii. W tym
sezonie treningi będą prowadzone przez
trójkę szkoleniowców. Chętnych do rozpoczęcia przygody z unihokejem prosimy
o kontakt: radzevia.radzewo@interia.pl
◊ KN

Dekoracja juniorek młodszych
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni pracownika na stanowisku magazynier-sprzedawca,
oferty składać na adres sekretariat@gskornik.pl lub osobiście w siedzibie firmy ul. Średzka 17
Zatrudnię osobę z doświadczeniem budowy domów z drewna.
Tel. 602 152 790
Praca na stanowisku specjalista
magazynowy w Robakowie - szczegóły www.clippergroup.pl (zakładka
kariera)
Stolarnia w Kamionkach zatrudni
pomocnika stolarza - obsługa piły
taśmowej. Umowa na czas nieokreślony. Tel.784 659 564
Zatrudnimy na nowo otwartej
stacji paliw Mikstol w Mościenicy.
Umowa o prace. Tel. 534 842 779
Przyjmę pracownika do ociepleń
budynków. Tel. 504 555 135

INNE
Sprzedam tanio piecyk gitarowy
z gitarą z pickupem, używany.
Tel. 602 742 550
Poszukujemy domów i mieszkań do zakupu. Tel. 505110269,
505921833
Biuro Nieruchomości Mężyńscy poszukuje ofert sprzedaży
nieruchomości. Gwarantujemy
szybką i sprawną transakcję.
Tel. 505110269, 505921833

Kupię garaż w Kórniku.
Tel. 724 133 999
Odkupię płyty OSB, mogą
być pocięte kawałki, używane.
Tel. 609 153 947
Sprzedam telewizor PHILIPS,
400 zł. Tel. 728 297 124
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m2, przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343

Sprzedam tornister szkolny niebieski (z piórnikiem i workiem) firmy
Hama, cena 70 zł. Tel. 512 303 888
Sprzedam rowerek dziewczęcy
Mexler – Pinki, koła 16 cali, cena 90
zł (do negocjacji). Tel. 512 303 888
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Biuro matrymonialno-towarzyskie
zaprasza Panie i Panów w różnym wieku. Po więcej informacji
- tel. 505 006 319

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi powierzchnię
magazynową 216 m2 na ul. Średzkiej
17. Tel. 663 977 343

Sprzedam tokarkę uniwersalną
i wiertarkę słupową. Tel. 501 437
274

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

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

Kupię działkę pod warsztat samochodowy od 1 do 2 tys. m2.
Tel. 501 220 440

Oddam w wynajem mieszkanie
obywatelom Ukrainy 5 osób w Kórniku. Tel. 501 645 939

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

Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939

Kórnik. Na działalność gospodarczą pomieszczenie magazynowe
o pow. 61 m2 plus część biurowa
28 m2 z zapleczem socjalnym, wynajmę razem, lub oddzielnie. Magazyn posiada bramy garażowe. Do
dyspozycji parking. Tel. 691 793 249
Sprzedaż gęsi hodowanych
ekologicznie, zielonka, okopowe,
owies. Waga ok. 6 kg. Od 15.10.br.
Tel. 535 741 690

Montaż i serwis klimatyzacji Kórnik
i okolice. Tel. 536 045 414

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

Sprzedam wózek dla lalki (z lalką) w dobrym stanie, cena 40 zł
(do negocjacji). Tel. 512 303 888

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

Sprzedam stojak do transportu
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59.
Tel. 501 645 939
Montaż rolet zewnętrznych materiałowych, moskitery. Tel. 501
645 939
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Wynajmę pokój pracowniczy,
3 os., 500 zł/osoby, w Bninie.
Tel. 507 555 135
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439

Oddam za darmo uszkodzone
palety. Tel. 602 626 107
Angielski i hiszpański na każdym
poziomie. Zapraszam na lekcje online. Whatsapp: 0044 7599657650,
e-mail: aleksandra.sloma@wp.pl
Sprzedam nawigację samochodową, cena 50 zł. Tel. 609 153 947
Sprzedam baloty słomy, 9 zł/szt.
Tel. 691 783 400
Sprzedam rower damski nowy,
cena 500 zł. Tel. 513 697 520

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

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

Sprzedam grzejnik płytowy
z podłączeniem V 100x60x10,5 cm.
Tel. 609 666 689
Protezy zębowe – na NFZ bez
kolejki. Ortodonta - prywatnie
aparaty. Borówiec, Szkolna 1c.
Tel. 692 756 100

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

Sprzedaż ziemniaków z domu
15 kg i 5 kg, Bnin-Kórnik, Błażejewska 43.
Oddam akwarium 500 l. Wyniesienie i transport po stronie odbiorcy.
Biernatki. Tel. 608 518 789
Angielski indywidualnie. Program
szkolny lub rozszerzony, wieloletnie
doświadczenie. Tel. 609 520 503
Sprzedam stare stoły żeliwne od maszyn krawieckich.
Tel. 796 233 660
Pedicure dla seniorów kochaj
swoje stopy przystępne ceny, wizyty
domowe. Tel. 532 253 951
Sprzedaż dyni, różnych gatunków.
Biernatki, ul. Główna 35
Kupię mieszkanie do remontu
w Kórniku. Tel . 66 66 77 003
Sprzedam kilka 5 litrowych butli
do wina. Tel. 506 158 969

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.
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prosimy dostarczać
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NAKŁAD: 4300 egz.

...

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

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

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

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

...

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie zgłoszeń interwencji nie cierpiących zwłoki tel. 661 518 075
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 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 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
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GRAJ W PIŁKĘ
W KOTWICY
KÓRNIK

SZKÓŁKA PIŁKARSKA „KOTWICA” KÓRNIK
PROWADZI NABÓR NA ZAJĘCIA SPORTOWE
DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK.
NABÓR OD ROCZNIKA 2015 I MŁODSI
DO ROCZNIKA 2016

ZAJĘCIA
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
OGÓLNOROZWOJOWE DLA
DLA DZIECI
DZIECI
UDZIAŁ
UDZIAŁ W
W ROZGRYWKACH
ROZGRYWKACH II TURNIEJACH
TURNIEJACH SPORTOWYCH
SPORTOWYCH
WSPANIAŁA
WSPANIAŁA ATMOSFERA
ATMOSFERA
WYKWALIKOWANA
WYKWALIKOWANA KADRA
KADRA Z
Z LICENCJAMI
LICENCJAMI UEFA
UEFA
ZAJĘCIA
ZAJĘCIA NA
NA DOSKONALE
DOSKONALE PRZYGOTOWANYCH
PRZYGOTOWANYCH BOISKACH
BOISKACH
KLUB
KLUB PATRONACKI
PATRONACKI LECHA
LECHA POZNAŃ
POZNAŃ

Dariusz Śmigielski –
koordynator grup młodzieżowych

+48 500 176 873

kotwica.kornik@wielkopolskizpn.pl
www.kotwicakornik.pl

