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Informacje

burmistrza
Nowe stacje paliw
17 września w urzędzie Miasta i Gminy
gościł Mikołaj Powidzki reprezentujący
firmę Mikstol. Przedstawił on plan budowy
kolejnych dwóch stacji paliw na terenie
naszej gminy oraz ofertę karty paliwowej
dla jednostek OSP.
W sprawie organizacji
transportu
18 września wiceburmistrz Bronisław Dominiak uczestniczył w kolejnym spotkaniu
dotyczącym powstania związku gmin i powiatów zajmującego się organizacją transportu autobusowego (PKS). Omówiono założenia statutu, który w najbliższym czasie
będzie przedstawiony wojewodzie. Podpisaniem porozumienia zainteresowane są
22 jednostki samorządu terytorialnego.
Spotkanie z przedstawicielami
PLR Zdrowie
21 września z burmistrzem Przemysławem Pacholskim i Sebastianem Wlazłym
spotkały się Krystyna Straszewska i Elżbieta Wawrzyniak-Deierling z Przychodni
Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” z Kórnika.
Rozmawiano na temat działalności przychodni w bieżącej sytuacji epidemicznej,
oferty badań diagnostycznych oraz dalszej
współpracy w zakresie wynajmu pomieszczeń ośrodka zdrowia.
Spotkanie seniorów
23 września burmistrz Przemysław Pacholski był gościem spotkania seniorów
„Ogień w sercu - czyli senioralne powitanie
jesieni” zorganizowanym przez Kórnicki
Ośrodek Kultury i stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka” na Prowencie.
Obok atrakcji kulinarnych miał miejsce
koncert zespołów Magnolie i Senioritki.

Rywalizacja szkół
25 września na kórnickich Błoniach, na
obiektach KCRiS „Oaza” odbyły się „Wielkie
Zawody Sprawnościowe Szkół Podstawowych”. Zawodniczki i zawodnicy klas
IV-VIII ze SP nr 1 Kórnik, SP nr 2 Kórnik-Bnin, SP z Kamionek oraz SP Radzewo

rywalizowali na wymagającym torze
pełnym wymyślnych przeszkód. Głównym
organizatorem zawodów z tego cyklu jest
Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych,
Terenowych i Ekstremalnych z siedzibą
w Olsztynie, przy wsparciu Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Kórnickie zawody
współorganizowała Szkoła Podstawowa
nr 1 oraz KCRiS „Oaza”. Zawody otworzył
burmistrz Przemysław Pacholski.
Pamiętają o pomordowanych
25 września burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył w uroczystości patriotycznej przy pomniku upamiętniającym
ofiary stalinizmu, zamordowane w latach
1945-1947 i potajemnie pochowane

w lesie w Gądkach. Uroczystości zostały
zorganizowane na terenie leśnictwa Drapałka przez Nadleśnictwo Babki w szóstą
rocznicę odsłonięcia pomnika-głazu upamiętniającego ofiary stalinizmu. W tym
roku z inicjatywy Nadleśnictwa Babki obok
głazu wzniesiono drewniany krzyż, którego poświęcenia dokonał proboszcz parafii
pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie
ks. Piotr Piec.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kombatantów, harcerzy, Nadleśnictwa,
stowarzyszeń z gminy Kórnik, fundator
pomnika pan Adam Smorawiński oraz
dzieci ze szkół w Robakowie i Szczodrzykowie. Wartę przy pomniku pełnili kórniccy
harcerze i leśnicy.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Modlitwę za pomordowanych w lasach
na Drapałce odmówił ks. proboszcz
parafii MB Królowej Rodzin w Borówcu
ks. Waldemar Twardowski.
Wernisaż wystawy
w „Klaudynówce”
Także 25 września wiceburmistrz Bronisław Dominiak, przewodniczący RMiG
Adam Lewandowski oraz radny Jarosław Janowski wzięli udział w wernisażu

wystawy rysunków Eryka Sieińskiego
„Piękno Architektury Kórnika i Bnina”,
która prezentowana jest do 4 października
w „Klaudynówce”.
Spotkanie zespołu kryzysowego
29 września odbyło się spotkanie działającego przy burmistrzu zespołu kryzysowego ds. koronowirusa. Przeanalizowano
procedury na wypadek pojawienia się
przypadków zakażeń w placówkach podległych samorządowi.

Sprzęt dla dwóch jednostek OSP
Starostwo Powiatowe w Poznaniu przekazało Gminie Kórnik 2 zestawy pomp
zanurzeniowych do wody - wartość dwóch
zestawów wynosi 7.900,00 zł brutto.
Sprzęty zostały przeznaczone dla dwóch
jednostek: Ochotnicza Straż Pożarna
w Kórniku oraz OSP Kamionki, które są
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
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Inwestycje

Budowa placu zabaw w Żernikach
Zakończono także budowę placu zabaw w Żernikach, którego wykonawcą była firma HIKHIK.PL. Roboty odebrano w dniu 23 września.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 58 559,09 zł.

◊ red.

Uczniowie najlepsi w powiecie

Reprezentacje kórnickich szkół zdobyły
tytuł „Najbardziej Usportowionej Gminy
w Powiecie Poznańskim” w ramach Mistrzostw Szkół Powiatu Poznańskiego.
Dzięki sukcesom sportowym uczniów
zgromadziliśmy 1665,5 pkt. wyprzedzając
gminę Swarzędz (1523 pkt.) i Tarnowo
Podgórne (1464 pkt.).
W rozegranych w ramach mistrzostw
Igrzyskach Dzieci, reprezentanci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 z Kórnika uplasowali się
na trzecim miejscu, a na miejscu piątym

rywalizację zakończyła Szkoła Podstawowa
z Kamionek. W ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej (dawniej gimnazjów) w pierwszej
dziesiątce uplasowały się: Szkoła Podstawowa nr 1 z Kórnika (miejsce szóste)
i Szkoła Podstawowa z Robakowa (miejsce siódme). Uczniowie Zespołu Szkół w
Kórniku zdobyli trzecie miejsce w ramach
Liceliady.
W sumie do rywalizacji stanęły 134 reprezentacje szkół z 17 gmin naszego powiatu.

Łucznicze połowinki

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS zakupiło na potrzeby przewozów
osób z niepełnosprawnościami specjalistycznie wyposażony pojazd marki Mercedes Sprinter 313 (rok produkcji 2012).
Samochód wyposażony jest w wygodny
i obszerny podnośnik – windę dla wózków inwalidzkich, system ich mocowania,
wysuwany stopień wejściowy i inne zabezpieczenia i udogodnienia. Auto jest w pełni
klimatyzowane.
Na regularne trasy dowozów dzieci z niepełnosprawnościami wyruszyło we wtorek
29 września po potwierdzeniu krajowej
homologacji.
◊ ŁG

◊ ŁG

Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dziećmierowie
Dnia 28 września dokonano odbioru końcowego inwestycji związanej z budową placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie.
Inwestycja kosztowała 39 613,13 zł, jej Wykonawcą była firma Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny.
◊ Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

Przetargi
Do dnia 30 września br. rozstrzygnięto kolejne przetargi, dzieki czemu realizowane bedą
następujące inwestycje i zakupy:
Budowa parkingu w Szczodrzykowie
– termin realizacji 30 listopada 2020
– cena brutto 514 924,74 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w zakresie budowy
chodnika na odcinku od ul. Wspólnej do
zjazdu na ul. Księżycową włącznie – I etap
– termin realizacji 30 listopada 2020
– cena brutto 112 785,82 zł
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia
budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie
– termin realizacji 28 października 2020
- cena brutto 199 730,20 zł
◊ SK
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Szanowni Państwo,
w grudniu miną 2 lata od niezwykle ważnego dla mieszkańców naszej małej
społeczności wydarzenia, a mianowicie
otwarcia zjazdu z ronda w Mościenicy do
naszej wsi. Radość dla mieszkańców była
ogromna, ponieważ zjazd ten jest dużym
ułatwieniem komunikacyjnym dla tej części
wsi i czekaliśmy na niego z niecierpliwością.
Niestety po pierwszej fazie zachwytu przyszła pora na troski i zmartwienia. Mimo
odbioru drogi przez urzędników i dopuszczeniu jej do użytkowania zabrakło w tym
wszystkim jednego, niezwykle ważnego
elementu, a mianowicie oznaczenia, że
wjeżdżamy na teren zabudowany. Brak
ten powoduje, że zjeżdżający z ronda mogą

2 października 2020 r.
poruszać się po drodze wewnątrz wsi z
prędkością dopuszczalną na terenach niezabudowanych. Bezpośrednio przy zjeździe
z ronda znajdują się plac zabaw oraz przystanek autobusu szkolnego, co sprawia, że
drogą tą każdego dnia maszerują dzieci narażone na zagrożenie ze strony pędzących
nią samochodów.
Na zebraniach wiejskich mieszkańcy zastanawiali się wielokrotnie czy musi wydarzyć
się tragedia we wsi, aby urzędnicy dostrzegli
potrzebę oznakowania tego wjazdu stosowną tablicą, a także zwracali się z prośbą
o zmianę tego stanu rzeczy. Niestety bezskutecznie.
◊ Zatroskani
mieszkańcy Mościenicy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Prezesa

św. Andrzeja Kujawy
z Mieczewa

Żonie, dzieciom i całej rodzinie serdeczne wyrazy współczucia
składają:
Zarząd, Członkowie Rady Nadzorczej i pracownicy
Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kórniku

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że w okresie od 8 do
13 października 2020 roku będą prowadzone prace związane z remontem
przejazdu kolejowego w Koninku na
ulicy Telewizyjnej. W związku z powyższym nastąpi zmiana tras przejazdów
autobusów linii nr 511 i 512:
Linia nr 511:
Franowo - ... - Jaryszki, Składowa - Koninko, Magazynowa - trasa S11 - Borówiec,
Poznańska - Borówiec, Szkolna - Borówiec, Główna - Kamionki, Poznańska
- Kamionki, Mostowa - Szczytniki, Jeziorna - Szczytniki, Mostowa - Szczytniki/
Pętla
Uwaga: autobusy nie będą wjeżdżać na
przystanek Kamionki/Klonowa
Linia nr 512:
Franowo - ... Koninko/Węzeł - Koninko,
Magazynowa - trasa S11 - Koninko, Radiowa - Koninko, Pisarska - Szczytniki,
Mostowa - Szczytniki, Jeziorna - Kamionki, Mostowa - ... - Borówiec/Szkoła

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 L/696/2018 z dnia 26
września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie geodezyjnym
Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej

i ulicy Świętego Mikołaja, gmina Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 października
2020 r. do 3 listopada 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 19 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 w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl)
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 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

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
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy
Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja,
gm. Kórnik

Oświadczenie
PLR „Zdrowie“
Szanowni Państwo,
pandemia COVID-19 spowodowała, że
nasze życie diametralnie się zmieniło. Zostaliśmy zmuszeni nie tylko do poddania się
ograniczeniom, stosowania dodatkowych
środków zabezpieczających, ale również
do zmiany sposobu bieżącego funkcjonowania – zarówno na polu prywatnym, jak
i instytucjonalnym.
W Przychodni Lekarzy Rodzinnych ZDROWIE
w Kórniku również to zauważamy i odczuwamy. Jako placówka Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ), zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Konsultanta krajowego
w dziedzinie medycyny rodzinnej, udzielamy
świadczeń przede wszystkim w formie teleporad. W ten sposób realizowane świadczenia mają na celu utrzymanie ciągłości
działań placówki w pełnym możliwym wymiarze i neutralizowanie ryzyka zarażenia
się pacjentów oraz personelu medycznego.

Szukają
właściciela
Komisariat Policji w Kórniku prowadzi
czynności dążące do ustalenia właściciela
znalezionej w dni 18 sierpnia 2020 w m.
Jaryszki przy ul. Składowej zagęszczarki
marki Wacker Neuson BS 60 2 Plus. Właściciela zagęczszarki prosimy o kontakt
z Komisariatem Policji w Kóniku, osobiście
lub telefonicznie. Za okazaną pomoc z góry
dziękuje.
◊ KP Kórnik

Na podstawie informacji zebranych w trakcie konsultacji telefonicznej lekarz podejmuje decyzję, czy osoba zgłaszająca
dolegliwości wymaga wizyty w gabinecie
lekarskim. W przypadku zaistnienia potrzeby bezpośredniej interwencji lekarskiej
pacjent zapraszany jest do przychodni. Jeśli
lekarz stwierdzi, że istnieje konieczność
przeprowadzenia dodatkowych badań,
wówczas na miejscu wykonujemy EKG, USG
oraz badania laboratoryjne. Jednocześnie
informujemy, że z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego realizujemy bilanse,
szczepienia ochronne dzieci i dorosłych.
Jest również czynna i udziela świadczeń
poradnia ginekologiczno-położnicza na NFZ.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów zarejestrowanych w PLR ZDROWIE
udostępniliśmy 3 numery telefonu, pod
którymi pacjenci mogą kontaktować się
z przychodnią (618 170 043, 618 170 059,
618 170 254). Dodatkowo w zakresie recept,
zwolnień i skierowań położyliśmy nacisk
na realizację i udostępnienie świadczeń
w formie elektronicznej, aby wszyscy podopieczni placówki uzyskali do nich dostęp.
Zachęcamy do korzystania z tej możliwości
(recepty@plrzdrowie.pl oraz 513 877 146).
Wszystkie niezbędne numery kontaktowe oraz adresy mailowe znajdują się na
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stronie internetowej PLR ZDROWIE: www.
plrzdrowie.pl.
Na co dzień PLR Zdrowie opiekuje się 13. tysiącami pacjentów. Państwa zdrowie i życie
jest dla nas bezsprzecznie najważniejsze!
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby
wszystkich Państwa należycie obsłużyć.
Jednak potrzebujemy w tym zakresie dobrej
współpracy ze strony pacjentów. Dlatego
uprzejmie prosimy, aby każda osoba, która
chce zarejestrować się w przychodni, wcześniej przygotowała niezbędne dokumenty
(np. w celu podania numeru PESEL), listę
leków, jeśli nie były dotąd odnotowane
w kartotece, oraz przyrząd do pisania wraz
z kartką papieru.
Wspomniane działania znacznie skrócą
czas rozmowy telefonicznej i dadzą szansę
innym pacjentom na skontaktowanie się
z przychodnią. Awansem dziękujemy za
wysłuchanie naszego apelu i okazaną wyrozumiałość. Liczymy na to, że powyższe
informacje pomogą usprawnić komunikację
i podniosą efektywność obsługi pacjentów.
Z wyrazami szacunku
◊ Kierownik Przychodni
Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
Krystyna Straszewska

Szanowni Przedsiębiorcy, Właściciele firm usługowych, sklepów,
Miasto i Gmina Kórnik przystąpiło do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Seniorzy
z terenu naszej gminy otrzymują Kartę Seniora, która upoważnia ich do korzystania
ze zniżek na terenie całego kraju w punktach honorujących Kartę Seniora.
W ciągu pierwszego tygodnia do zainteresowanych mieszkańców naszej gminy
trafiło ponad 800 kart, a wnioski ciągle napływają!
Zachęcamy wszystkich Państwa do przystąpienia do programu OKS.
Informację o punktach z terenu naszej gminy, które przystąpiły do programu i honorują Kartę Seniora będziemy na bieżąco publikować na łamach „Kórniczanina”, na
stronie Internetowej oraz w mediach społecznościowych gminy.
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 stronie internetowej. To od firmy
partnerskiej zależy, w jakim zakresie chce współtworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora
i jakie działania chce wspólnie podejmować.
Jak firma może zgłosić się do programu Ogólnopolska Karta Seniora?
Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/ – i odeśle
go na adres Stowarzyszenia MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków lub drogą
mailową: marketing@manko.pl.
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100 dni
na rowerze

„Rower zdrower“

Aktywni w Gołuchowie

Pod hasłem „Możesz wszystko jeśli pokonasz lęk” Rafał Buczyński, Warszawianin
z Czerniakowa) przemierza Polskę w ramach wyzwania „100 dni na rowerze”. Pan
Rafał – sam dotknięty chorobą nowotworową – chce w ten sposób wesprzeć na
duchu osoby z problemami zdrowotnymi
i udowodnić, że dla niego nawet chłoniak
nie jest wystarczającym argumentem, by
zrezygnować z aktywności fizycznej i pasji.
To już drugie wyzwanie, jakie postawił
przed sobą pan Rafał. Wcześniej przejechał
ponad tysiąc kilometrów, co relacjonował
w mediach społecznościowych. Tym razem
od 60 dnia swoich „100 dni na rowerze”,
był gościem Hotelu „Rodan” i stąd wybierał
się codziennie na wyprawy po okolicy. Przy
okazji opisywał swoje przygody, ciekawe
miejsca, przeszkody i dobrych ludzi, którzy
pomagali mu je pokonać.
Pan Rafał prowadzi też, poprzez stronę
pomagam.pl, zbiórkę funduszy na terapię
CAR-T, która może mu pomóc pokonać
największą przeszkodę w realizacji swoich
kolejnych planów i wyzwań - chłoniaka.
Więcej na temat wyczynów pana Rafała
Buczyńskiego przeczytacie Państwo na jego
stronie na portalu społecznościowym.
◊ ŁG

W dniu 18-20 września odbyła się trzydniowa wycieczka integracyjno- krajoznawcza
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego Koła Gminnego w Kórniku
pod nazwą „Aktywni z gminy Kórnik”. Celem
wycieczki było poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie poprzez zapoznanie
się z ekspozycjami gatunków roślin, zwierząt
i grzybów zagrożonych wyginięciem w środowisku przyrodniczym Polski, kształtowanie pozytywnych wartości dla środowiska,
budzenie szacunku do przyrody, ale także
czynny wypoczynek na łonie natury i promocja stowarzyszenia i gminy Kórnik oraz
dobra, wspólna zabawa.

W sobotę, 19 września, KGW „Borówiec.
ONe” realizowało pierwszą edycję projektu
„Rower zdrower”. Nasza „żółta ekipa” wybrała się wraz z wieloma sympatykami na
ciekawą wycieczkę rowerową, której celem
było poznanie i wykorzystanie plenerowych
siłowni „zewnętrznych” w Skrzynkach, Kórniku, Bninie i Mościenicy.
Po dotarciu do każdej siłowni zadaniem
uczestników było wykonanie minimum
10 „powtórzeń” na każdym urządzeniu, co
nie było trudne i okazało się fajną zabawą.

Pierwszego dnia, w piątek, odbył się grill
integracyjny i biesiada pod świerkami.
W sobotę zwiedzaliśmy gołuchowski zamek,
tak bardzo związany historycznie z Kórnikiem. Później odbyliśmy spacer poprzez
park do pokazowej zagrody zwierząt, gdzie
podziwialiśmy żubry, koniki polskie, daniele
i dziki. Wędrowaliśmy też brzegiem Jeziora
Gołuchowskiego, podziwiając atrakcji Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. Ten
dzień zakończyliśmy również biesiadą przy
grillu i muzyce z płyt szelakowych odgrywanej na zabytkowym patefonie. W niedzielę
po spacerze po gołuchowski lesie podsumowaliśmy wycieczkę i wróciliśmy do domów.
◊ Jacek Schmitt

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje, że 11 października br. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 15:00 prowadzone będą prace konserwacyjne instalacji
przeciwpożarowej w tunelu tramwajowym na ul. Piaśnickiej. W związku z powyższym
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy do pętli Franowo.
Uruchomiona zostanie linia autobusowa „za tramwaj” T1:
Linia „za tramwaj” T1:
FRANOWO – Szwajcarska – Kurlandzka – Piaśnicka – Chartowo – Bobrzańska – Kurlandzka – Szwajcarska - FRANOWO
W związku z powyższym autobusy linii nr 431, 432, 501 i 560 nie będą wjeżdżać na
przystanek Szwedzka. Przesiadka na autobus „za tramwaj” będzie możliwa na przystanku Szwajcarska Centrum Handlowe.
Dodatkowo zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów linii nr 512, które skierowane
będą przez przystanek Piaśnicka umożliwiając dojazd w rejon przystanku tramwajowego os. Lecha:
Linia nr 512:
FRANOWO – Szwajcarska – Kurlandzka – Chartowo – Piaśnicka – Kurlandzka - …
- BORÓWIEC/DĘBOWA

Grupa „Rower zdrower” objechała przy
okazji Jezioro Kórnickie oraz poznała jego
ciekawe zakątki.
W gminie Kórnik dużo jest siłowni „zewnętrznych” wybudowanych dla mieszkańców. Niestety większość z tych atrakcyjnych
sportowo miejsc stoi pusta lub jest używana sporadycznie, głównie przez dzieci,
a przecież mogą i powinni z nich korzystać
wszyscy i często. Może to być fajny przerywnik w ciągu dnia lub sposób na spędzenie
kilkudziesięciu minut na świeżym powietrzu

Wyprzedzaj bezpiecznie

Obecnie około 64% Polaków jest aktywnych fizycznie. W tej grupie 31% korzysta
z roweru. Ostatnie miesiące 2020 roku,
mimo pandemii COVID-19 pokazują,
że jazda na rowerze staje się coraz
bardziej popularna.
Już badania holenderskie z lat 70tych XX wieku wskazują, że ilość
i jakość dróg rowerowych wpływa
na trwałe nawyki korzystania
z roweru jako środka komunikacji
i rekreacji. Brak odpowiedniej infrastruktury w Polsce powoduje,
że wielu użytkowników rowerów
korzysta z pasa jezdni, jednakże
tam dochodzi często do konfliktów
z kierowcami samochodów, co jest
szczególnie niebezpieczne. Wyniki
badań i obserwacji wskazują, że
w około 30% przypadków kierowcy mijają rowerzystów w mniejszej odległości niż 1 metr.
W 2018 r. o 12 proc. (do 4,7 tys.)
wzrosła liczba wypadków z udziałem rowerzystów, o 11 proc. liczba
rannych (do 4,3 tys.) i aż o 30 proc.
(do 286) liczba zabitych w ich
następstwie.
Od początku 2020 roku do 31 lipca br.
rowerzyści uczestniczyli w 2075 wypadkach, w których zginęło 127 osób, a 1891

zostało rannych, jednak wzrosła liczba
zabitych o 4.
W Polsce, wypadki w których biorą udział
rowerzyści, powodują głównie kierowcy

samochodów, którzy przede wszystkim
nie ustępują pierwszeństwa przejazdu
i nieprawidłowo wyprzedzają.
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z sąsiadką lub znajomymi. Ćwiczmy dla
siebie i dla zabawy.
Mamy nadzieję, że będzie to ciekawy pomysł
na spędzenie wolnego czasu. Podążajcie
naszym śladem. Zapraszamy na kolejne
edycje projektu.
Projekt dofinansowano ze środków Fundacji
Zakłady Kórnickie.
◊ KGW Borówiec.ONe:
Małgorzata Klary-Janowska
Fotorelacja: Jarosław Janowski

Rowerzyści nie są bez winy!
Najczęstszymi przyczynami wypadków
powodowanych przez rowerzystów są:
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
oraz nieprawidłowe wykonywanie
manewru skrętu.
Mając powyższe na uwadze, Koło
Gospodyń Wiejskich „Borówiec.
ONe” prowadzi na drogach gminy
Kórnik kampanię „Wyprzedzaj
bezpiecznie”.
W wybranych lokalizacjach w gminie zawieszono żółte banery informujące o zachowaniu minimalnej
odległości podczas wyprzedzania
rowerzystów. 1 metr to minimum,
lepiej jeżeli będą to 2 a nawet 3
metry! To nasz mały, ale i wielki apel
do kierowców, a także nas samych
do przestrzegania prostej zasady
jaką jest bezpieczne wyprzedzanie.
Apelujemy też do rowerzystów:
- przestrzegajcie przepisów,
- bądźcie widoczni,
- noście kaski i odblaski!
Pamiętajmy! Wszyscy jesteśmy
uczestnikami ruchu drogowego.
Szanujmy się i bądźmy dla siebie wyrozumiali!
				
◊ Jarosław Janowski
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Wrzesień w Przedszkolu Misia Uszatka

Tegoroczny powrót do przedszkola
otoczony był wieloma emocjami oraz
obawami. Wszyscy, zarówno pracownicy, jak i rodzice, a nawet przedszkolaki,
zastanawiali się, jak to będzie…
Pragniemy, aby w nowej rzeczywistości
dzieci traciły możliwie jak najmniej, dlatego
staramy się, zachowując bezpieczeństwo
sanitarne, zapewnić im radosny i harmonijny rozwój.
Wrzesień przyniósł wiele ciekawych wydarzeń. We wtorek, 15 września, dzieci
przyszły ubrane do przedszkola w piękne
groszki, kropki i kropeczki. Tego dnia świętowaliśmy Dzień Kropki, zatem i przedszkole
powitało dzieci kropkami: małymi, dużymi
i wielkimi, w przeróżnych kolorach. Każda
grupa obchodziła ten dzień nieco inaczej,
wszyscy jednak poznali historię małej
Vashti – dziewczynki, która dzięki kropce
i wspaniałej postawie nauczycielki uwierzyła
w siebie. Przedszkolaki próbowały odnaleźć
własne talenty i umiejętności. Były tańce
oraz kropkowe wyzwania, np. stworzenie
obrazu z wykorzystaniem techniki malarskiej zwanej puentylizmem, polegającej na

Sprzątali świat

18 września Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Tytusa Działyńskiego w Kórniku włączyła się
w „27. Akcję Sprzątania Świata” pod hasłem
„Plastik-Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”.
Klasy 0-3 wyruszyły z mapą na wyznaczony
teren w Kórniku, aby posprzątać śmieci,
które niefrasobliwi ludzie zostawili w przypadkowych miejscach.
Dzieci z zaangażowaniem sprzątały, rywalizując o jak największą ilość zebranych śmieci. Pogoda nam dopisała i humory również.

malowaniu kropkami.
W minionym miesiącu obchodziliśmy także
inny, bardzo ważny dla społeczności przedszkolnej dzień – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Było wiele atrakcji i niespodzianek:
konkursy, ciekawe zabawy oraz tańce
z „Super Przedszkolakiem”– autoportretem
narysowanym przez dzieci na balonie.
Pamiętaliśmy także o budowaniu w dzieciach postaw proekologicznych, dlatego,
podobnie jak w minionych latach, przystąMieszkańcy Kórnika, których spotkaliśmy
po drodze, dopingowali dzieci - przekazując
wyrazy uznania i sympatii.
Ważne jest dla nas - nauczycieli - aby dzieci
już od najmłodszych lat dbały o naszą Ziemię, bo wierzymy, że w przyszłości również
nie będą przechodzili obojętnie wobec
problemów zanieczyszczenia środowiska.
Dziękujemy Rodzicom, za wyrażenie zgody
i poparcie dla akcji.
Worki i rękawiczki zapewnił nam Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku - za co również serdecznie dziękujemy.

U Seniorów w Borówcu

piliśmy do akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci,
zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki oraz
worki na śmieci, z uśmiechami na buziach,
pomagały porządkować okolicę w pobliżu
przedszkola.
We wtorek, 29 września, obchodziliśmy
w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania – tego dnia czekała na
dzieci czytelnicza niespodzianka.
◊ J.W.

Warsztaty

◊ Marta Serediuk

Obecny czas nie jest zbyt przyjazny seniorom, wielu z nas musiało znacznie
ograniczyć swoje kontakty towarzyskie,
więcej czasu przebywać w domu z uwagi na
bezpieczeństwo swoje i bliskich. Rozmowy
telefoniczne, nawet długie, nie zastąpią
przecież pogawędek przy kawie i smacznym
ciasteczku.
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów SENIOR z Borówca każdej
wiosny, od wielu już lat, wyjeżdżali na jednodniową wycieczkę. W tym roku miał to
być wyjazd do Gniezna, Biskupina, Wenecji
i Żnina. Niestety ze względów na bezpieczeństwo uczestników, nie mógł się on
odbyć w planowanym terminie. Ciągle jednak nie tracimy nadziei na miłe spędzenie
czasu i poszerzenie wiedzy historycznej.
Latem niektórym z nas udało się pojechać
nad morze do pensjonatu Alfa w Rewalu,
gdzie co roku wspólnie wypoczywaliśmy.
Byliśmy tam jako indywidualni wczasowicze, nie było więc mowy o wspólnych zabawach przy ognisku czy śpiewaniu piosenek.
We wrześniu udało się nam jednak wyjechać na tydzień w góry, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Grupa była mniej liczna, w autokarze
siedzieliśmy w maseczkach, zachowując
odpowiednie odstępy, robiliśmy też częste przerwy na wietrzenie autobusu. Cało
i zdrowo dotarliśmy do Karpacza. Tam
zatrzymaliśmy się w pensjonacie U PIECUCHA, gdzie bywaliśmy już w poprzednich
latach. Byliśmy jedyną grupą, więc nie
trudno było zachować zasady bezpieczeństwa. Z okien mieliśmy widok na najwyższy
szczyt Karkonoszy, czyli Śnieżkę. Na szczyt
tej góry wybraliśmy się następnego dnia.
Nie wspinaliśmy się jednak na wysokość
1603 metrów, lecz pojechaliśmy do cze-

Pasowanie
Poszukując ciekawych rozwiązań w nauczaniu biologii zaproponowaliśmy naszym
uczniom udział w warsztatach praktycznych
z anatomii i fizjologii ssaków. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów z firmy
IQuest. Uczniowie wysłuchali wykładów
dotyczących budowy i funkcjonowania oka
oraz serca. Po „dawce teorii” przystąpili do
ćwiczeń praktycznych. Przy użyciu skalpeli,
nożyczek i wszystkiego co niezbędne,
samodzielnie wykonywali sekcje naturalnych organów pochodzenia zwierzęcego.
Zapewne dla wielu ośmioklasistów udział
w ćwiczeniach był również podpowiedzią
w podejmowaniu decyzji wyboru przyszłej
szkoły, przyszłego zawodu.
◊ Aneta Starosta

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa
uroczystość, która w Przedszkolu w Kamionkach odbyła się 21 września. W uroczystości
udział brały trzy grupy. Występy rozpoczęły
dzieci z grupy „Wędrujące Żuczki”, następnie swoje przedstawienie odegrały dzieci
z grupy „Żwawe Rybki”, a pokaz zakończyły
przedszkolaki z „Kicających Zajączków”. Mali
artyści zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Dla większości
był to pierwszy, bardzo ważny występ. Po
części artystycznej nastąpił akt pasowania,
czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką przez panią
dyrektor Agnieszkę Askutję oraz panią wicedyrektor Małgorzatę Nowak-Płaczek. Dla
przedszkolaków było to wielkie przeżycie,
a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

skiego Pecu, stamtąd kolejką gondolową
wjechaliśmy na górę. Ze szczytu Śnieżki
oglądaliśmy panoramę Karkonoszy. Zeszliśmy do Domu Śląskiego na kawę i z Małej
Kopy już polskim wyciągiem krzesełkowym
zjechaliśmy do Karpacza. Dzielni piechurzy pokonali ten dystans pieszo, idąc
malowniczymi szlakami prowadzącymi
przez Strzechę Akademicką, Samotnię do
Białego Jaru..
Z historią Karpacza i ciekawymi miejscami
zapoznawaliśmy się, podróżując po mieście kolejką Karpacz Expres. Kupując bilet
na ten pojazd, mogliśmy podróżować nim
przez cały dzień. Jeżeli ktoś wolał chodzić,
mógł zwiedzać miasto na piechotę, ale była
to wędrówka raz w górę, raz w dół. W niedzielny poranek wybraliśmy się do Suchej,
miejscowości położonej za Jelenią Górą,
gdzie znajduje się zamek Czocha. Ogromna budowla z dziedzińcami, krużgankami,
salami tortur i komnatami obecnie jest
własnością Agencji Mienia Wojskowego.
W latach pięćdziesiątych na terenie obiektu
mieścił się dom wypoczynkowy dla potrzeb

wojska. Zamek został zbudowany w XIII
wieku, początkowo był własnością króla
czeskiego Wacława, później należał do
władców piastowskich, a następnie do
potężnego rodu niemieckiego Gütschow.
We wnętrzach zamku zachowało się oryginalne wyposażenie, chociaż po wojnie
wiele rzeczy padło łupem szabrowników.
Zwiedzając zamek, podziwialiśmy to
wszystko, co udało się uratować.
Będąc w Karpaczu, ulegliśmy też pokusie
skosztowania kawy w hotelu Gołębiewski,
do którego mieliśmy bardzo blisko. Ostatni
dzień pobytu wykorzystaliśmy na zakupy
góralskiego rękodzieła, oscypków czy
innych różności. Wracaliśmy do domów
z odchudzonymi portfelami, ale pełni
wrażeń, wypoczęci i zadowoleni.
Teraz przygotowujemy się do październikowych obchodów piętnastolecia naszego
stowarzyszenia i mamy nadzieję, że tym
razem nie trzeba będzie po raz kolejny
przekładać terminu.
◊ Barbara Fluder
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Trening pod chmurką

Dziś nie trzeba już nikogo przekonywać,
jak ważny jest ruch, rekreacja i ćwiczenia.
Jednocześnie coraz częściej mówi się
o potrzebie częstszego kontaktu z naturą. A gdyby tak połączyć jedno z drugim?
Rozwiązanie nasuwa się samo: trening
w plenerze!

Wokół Poznania nie brak terenów zielonych, które doskonale nadają się dla
miłośników ruchu na świeżym powietrzu.
Dotychczas na potrzeby biegaczy oraz fanów nordic walking i ćwiczeń na ścieżkach
zdrowia wytyczono kilkanaście tras, które
doskonale nadają się zarówno na jednorazowy wypad, jak i do regularnych ćwiczeń.
Wędrując z kijkami
Aktywna trójka, czyli 55 km znakowanych
tras na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego, to propozycja dla fanów wędrówek z kijkami, biegania i… biegówek.
A co po drodze? Przede wszystkim piękne
krajobrazy: wzgórza, lasy i jeziora, śródleśne polany i wiekowe aleje drzew, no
i legendarna Studnia Napoleona z wodą
o smaku szampana! Po drugiej stronie
Poznania, w malowniczej scenerii Parku
Krajobrazowego Promno wytyczono Pobiedziskie Szlaki Nordic Walking. Trzy pętle
o łącznej długości ponad 20 km prowadzą
wśród pól i dorodnych lasów liściastych
z kilkoma śródleśnymi jeziorami i licznymi
oczkami wodnymi. Najpiękniej jest wczesną wiosną, kiedy dno lasu pokrywają
rozległe kwietne dywany.
Lasy Puszczy Noteckiej i dolina Wełny na
terenie gminy Oborniki to idealne miejsca
na spacery z kijami. Wiedzą to doskonale
członkowie Stowarzyszenia Włóczykije.
Organizacja zainicjowała powstanie systemu tras nordic walking, które pozwalają
dotrzeć m.in. do punktu widokowego nad
Wełną, miejsca pamięci narodowej – Grobów Rożnowickich i Muzeum Młynarstwa
w Jaraczu. Cztery obornickie trasy liczą
łącznie 36 km, a niemal identyczną długość ma najnowszy system nordic walking,
stworzony w Zielątkowie na terenie gminy
Suchy Las. „Z kijami na zielątkowskie lasy”
można ruszyć, korzystając z pięciu oznakowanych tras.
Wspólne treningi
Miłośnicy treningów w plenerze zapewne
doskonale znają trasę Biegu o Koronę
Księżnej Dąbrówki – 10-kilometrową,
oznakowaną pętlę wśród lasów palędzko-zakrzewskich. W każdy sobotni poranek
wykorzystują ją również uczestnicy parkrun Dąbrówka – pięciokilometrowego
biegu z pomiarem czasu. Do rodziny parkrun należy też bieg w Swarzędzu. Trasa
parkrun Jezioro Swarzędzkie prowadzi
po ścieżce spacerowo-rowerowej wzdłuż
wschodniego brzegu, ale biegacze często

okrążają całe jezioro. Po drodze można
sobie zaserwować dodatkowy zestaw
ćwiczeń korzystając z urządzeń ścieżki
zdrowia. W Murowanej Goślinie na treningi często wybierana jest licząca 5 km
pętla, fragment trasy Murowanej Dychy,
a w Puszczy Zielonce – podobnej długości trasa imprezy Dziewicza Góra Biega!
W Buku w każdy poniedziałek można potrenować z Bukowskim Klubem Biegacza
w ramach cyklu Biegam bo lubię.
Miłośnicy nordic walking z Puszczykowa
wędrują z kijkami w każdy poniedziałek

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

Trening na trasie Aktywnej Trójki
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)
Trasa Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki
(Fot. Archiwum GOSiR w Dopiewie)

Oznakowanie tras
nordic walking w Zielątkowie
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Suchy
i środę, startując z ulicy Kościelnej. W Śremie regularne spacery z instruktorem organizują członkowie grupy #śremchodzi.
Można ich spotkać m.in. na „Tajemniczym
bagienku” i „Niezapomnianej przebieżce”,
czyli ścieżkach biegowych w Parku im.
Włodzimierza Puchalskiego w centrum
miasta.
W zdrowym ciele zdrowy duch
Kto chciałby połączyć spacer z kompleksowym treningiem całego ciała, może
wybrać się na ścieżkę zdrowia Kórnickiego
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza-Błonie”,
wyposażoną w odpowiednie urządzenia
i tablice instruktażowe. Trasa o długości
3,8 km przebiega w obrębie Zwierzyńca
– lasu doświadczalnego na zachodnim

brzegu Jeziora Kórnickiego. W pobliskim
Borówcu na rowerzystów i spacerowiczów
czeka oznakowana i niedawno odnowiona
pętla Borówieckiego Ringu Rekreacyjnego
o długości 11,5 km. Mini-ścieżka zdrowia
znalazła się także na trasie biegowej na
południowym pograniczu poligonu Biedrusko. Parking i miejsce na piknik na
starcie, znakowana trasa w formie pętli,
dwa warianty długości, a przede wszystkim – malownicze otoczenie z sędziwymi
dębami i śladami bobrów: ścieżka biegowa
Łysy Młyn ma wszystko to, o czym marzą
fani treningu w pięknych okolicznościach
przyrody.
◊ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna

Kompostownik – oręże w walce z plastikiem
Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”
Chyba każdy z nas słyszał o „wyspach
śmieci” dryfujących po oceanach lub
o plażach, których powierzchnię zamiast piasku pokrywają plastikowe
butelki. Ten odrażający widok wywiera
ogromne wrażenie na osobach, które
miały okazję obserwować ów tragiczny
w skutkach efekt nadmiernego zużycia
plastiku opakowaniowego przez naszą
cywilizację. Plastik stał się wszechobecny
na Ziemi ze względu na łatwą produkcję
i niezwykle szerokie zastosowanie. Z tych
samych powodów zastąpiono nim wiele
materiałów pochodzenia naturalnego,
lecz droższych bądź mniej uniwersalnych – począwszy od drewnianych okien,
a na papierowych torebkach na żywność
skończywszy.
Tworzywa sztuczne produkowane na
bazie ropy naftowej rozkładają się naprawdę długo, np. zwyczajnym „papierkom” po cukierkach zajmie to ok. 450 lat.
Jednocześnie w procesie degradacji uwalniane są mikroskopijne fragmenty tych
tworzyw. Drobiny plastiku unoszą się
w powietrzu wraz z miejskim pyłem, odrywają się od sztucznych włókien naszych
ubrań podczas prania, od opon samochodowych ścieranych przy hamowaniu,
umieszczamy je również w kosmetykach
takich jak peelingi. To właśnie one są
niewidzialnym wrogiem środowiska.
I nie chodzi tu wyłącznie o odległe morza
i oceany, ale również o glebę w polskich
przydomowych ogródkach!
Mikroplastik, bo tak nazywamy kawałki
plastiku o długości mniejszej niż 5 milimetrów, jest niebezpieczny. Nie wiemy
jednak wiele o istocie jego oddziaływania
na środowisko, bowiem badania nad nim
rozpoczęto stosunkowo niedawno. Do
tej pory udało się ustalić, że zalega on
w układach pokarmowych organizmów
mezofauny glebowej, m.in. dżdżownic,
ograniczając ich wzrost, a nawet powodując śmierć. Ci mali specjaliści w dziedzinie spulchniania gleby nieświadomie
pomagają mikroplastikowym drobinkom
dokładnie zmieszać się z otoczeniem,
a wówczas usunięcie ich staje się niemożliwe. Co więcej, w bieżącym roku
na łamach czasopisma „Nature Nanotechnology” naukowcy z Uniwersytetu
Massachusetts w Amherst w USA i Uniwersytetu w Shandong w Chinach poinformowali, że udało im się potwierdzić
wchłanianie przez rośliny nanoplastiku
– drobin mniejszych niż 1 mikrometr,
pochodzących z dalszego rozkładu mikroplastiku. Nanoplastik, akumulując się
w tkankach rzodkiewnika (Arabidopsis
thaliana (L.) Heynh.), zredukował wzrost
jego pędów i korzeni.

Przydomowy kompostownik.
Fot. Iwona Mośkowiak
Co w praktyce oznacza to dla naszej codzienności? Im więcej plastiku wyprodukujemy, tym więcej będziemy go… zjadać.
Gleba, którą użytkujemy, staje się nim
coraz bardziej „przesiąknięta”, w miarę
jak uwalniamy go wraz ze ściekami, odpadami i dymem. A przecież na tej glebie
zakładamy pola uprawne, sady. Również
na tej samej glebie mieszkamy i pielęgnujemy prywatne ogrody. O tym, że w ciągu
tygodnia do naszego ciała trafia tyle
plastiku, ile waży karta kredytowa (ok. 5
gramów) mówi się już od jakiegoś czasu,
ale do tej pory brano pod uwagę przede
wszystkim cząsteczki pochodzące z wody,
a także z ryb i owoców morza. Tymczasem
okazuje się, że możemy przyjmować je
również wraz z pokarmem produkowanym na lądzie. Ponadto warzywa i owoce,
które samodzielnie wyhodujemy na działce, wcale nie muszą być wolne od owej
syntetycznej „zarazy”. Odkładający się
w nich mikroplastik nie tylko ograniczy ich
rozwój, lecz także może mieć negatywny
wpływ na nasze zdrowie. Zespół austriackich uczonych pod przewodnictwem
dr. Philippa Schwabla potwierdził już, że
cząsteczki tworzyw sztucznych dostają
się do naszych jelit. Aby stwierdzić, jakie
mogą być tego konsekwencje, konieczne
są kolejne badania.
Do walki z plastikową „pandemią” może
się włączyć każdy, bez wyjątku. Wymaga
to jednak przestrzegania kilku ważnych zasad. Najważniejszą z nich jest
ograniczenie wykorzystywania tworzyw
sztucznych, zwłaszcza w formie opakowań, które zastąpić można torbami
wielorazowego użytku bądź papierowymi. Wybierajmy produkty, które nie są
owijane folią, zgrzewane. Kupujmy herbatę liściastą, ponieważ torebki również
zawierają tworzywa sztuczne, a w trakcie

parzenia uwalniają je do napoju. Jak
zaś ochronić prywatne ogródki? Wbrew
pozorom, to proste – stwórzmy własny
kompostownik. To najlepszy sposób,
by utrzymać kontrolę nad przedostawaniem się mikroplastiku do gleby, na
której prowadzimy uprawę. Zrezygnujmy
z kompostu kupowanego w sklepach.
Nie tylko jest on pakowany do foliowych
worków, lecz także zawiera mikroplastik,
ponieważ pochodzi z kuchennych resztek
organicznych, do których (pomimo filtracji) trafiają fragmenty opakowań. Nie
dodawajmy do kompostownika naklejek
umieszczanych na skórkach owoców
i warzyw, torebek z herbatą, zawartości
worków od odkurzacza, papieru drukowanego ani włókien tekstylnych. Niech
znajdą się tam wyłącznie resztki czysto
organiczne. Stosowanie tego naturalnego
nawozu poprawi kondycję niezbędnych
w ogrodzie dżdżownic, a my będziemy
cieszyć się prawdziwie zdrowymi plonami
ziemi. Efekt ten dodatkowo wspomoże
zastąpienie plastikowych donic i narzędzi przez te ceramiczne, drewniane lub
metalowe.
Od naszych codziennych wyborów zależy
bardzo wiele. Niepotrzebne plastikowe
przedmioty i opakowania możemy wycofać z użycia jedynie wspólnymi siłami.
Wszyscy marzymy o życiu w świecie
pełnym naturalnej harmonii. Niestety,
zachwialiśmy ją, eksploatując Ziemię.
Nie odzyskamy jej, jeśli sami się o to nie
postaramy. W przywróceniu tej harmonii
ogromną rolę może odegrać niepozorny
kompostownik.
◊ Joanna Kijowska-Oberc
Iwona Mośkowiak
Instytut Dendrologii PAN
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Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

Co dziesięć lat do drzwi użytkowników
gospodarstw rolnych puka rachmistrz, by
przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad
bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa,
m.in. użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej,
wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby
pracujących i czasu poświęcanego na pracę
w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas
ostatniego spisu – w roku 2010 – na elektronicznym formularzu.
W zmieniającym się świecie ulepszeniu
podlegają także metody zbierania danych
statystycznych. Coraz częściej powtarzalne
i mozolne działania człowieka (zapisywanie
ręczne pozyskiwanych w spisie informacji
na formularzu papierowym) może zastąpić
komputer i odpowiednie oprogramowanie,
które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo
przekazywanych danych, pozwalają na ich
zbieranie od wielkiej liczby uczestników badań jednocześnie, obniżają koszty, skracają
czas od zebrania do udostępnienia informacji
w formie baz danych i opracowań statystycznych, ale także mają istotny pozytywny
wpływ na środowisko. Oczywiście zmienia
się także polskie rolnictwo. Tutaj też widać
automatyzację – coraz częściej rolników zastępują zaawansowane maszyny wyposażone w komputery do zbierania i analizowania
danych z gospodarstwa, wspierając rolników
w podejmowaniu decyzji. Coraz więcej czynności sterowanych jest przez specjalistyczne
oprogramowanie, a informacje o produkcji
rolniczej zapisywane są w bazach danych.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy
uczestniczyli w spisie 10 lat temu, pamiętają
zapewne, że poza osobistym kontaktem
z rachmistrzem spisowym w gospodarstwie
rolnym badanie przeprowadzane było także
w formie wywiadu telefonicznego, gdy ankieter dzwonił do rolników i zadawał pytania,
a odpowiedzi zapisywał na komputerze. Już
wtedy dostępna była także forma samospisu
przez Internet, czyli taka, gdzie to użytkownik
gospodarstwa rolnego, sam poprzez stronę
internetową, dokonywał zapisu danych na
formularzu badania.
Minęło 10 lat, podczas których udoskonalono
metodę samospisu, większość badań gospodarczych przedsiębiorstw realizowanych
przez statystykę publiczną wykorzystuje tzw.
portal sprawozdawczy GUS. Zatem także badania rolnicze mogą i powinny iść z duchem
czasu. W tym roku dodatkowo, pandemia
koronawirusa COVID-19 może sprawić, że
bezpośredni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas jego wizyty w gospodarstwie
rolnym nie będzie już możliwy. W tej sytuacji
podstawowymi formami udziału w spisie
rolnym jest samospis przez Internet i wywiad
telefoniczny.
Co zatem zrobić, by zrealizować obowiązek

nałożony ustawą na użytkowników gospodarstw rolnych?
Rolnicy posiadający dostęp do komputera
(ale może być też smartfon lub tablet) z dostępem do Internetu powinni wybrać metodę
samospisu przez Internet, która posiada szereg zalet: użytkownik gospodarstwa rolnego
może wziąć udział w badaniu w wygodnym
dla siebie momencie (wcześnie rano, w przerwie na kawę lub nawet w nocy), można
przerwać wypełnianie formularza i wrócić
do niego w ciągu 14 dni, można cofnąć się do
pytań, na które już odpowiedzieliśmy i poprawić dane, jeśli mamy wątpliwości lub pamięć
nas zawodzi. Możemy dopytać domowników
lub współpracowników bez presji czasu (jeśli
aplikacja wykryje brak aktywności, to po 30
minutach po prostu nas wyloguje, zapisując
udzielone już odpowiedzi). Pytania opatrzone
są wyjaśnieniami, definicjami i dodatkowymi
informacjami, np. stanu na jaki dzień lub
jakiego okresu dotyczą. Dane przesyłane są
bezpośrednio na serwer, a więc pozostają zupełnie bezpieczne. Samospisu przez Internet
można dokonać do 30 listopada br.
Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim
należy:
- wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Aplikacja
spisowa dostępna na wspomnianej stronie
działa w przeglądarkach: Google Chrome,
FireFox, Safari, Microsoft Edge17+, Opera,
- zaakceptować tzw. ciasteczka (cookies),
- włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce
internetowej (domyślnie przeglądarka ma już
takie ustawienia),
- wskazać czy prowadzi się gospodarstwo
jako osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja – od tego zależy bowiem sposób
logowania. Użytkownik gospodarstwa
indywidualnego może się zalogować podając swój PESEL oraz jeden z numerów
identyfikacyjnych wykorzystywanych w systemach administracji publicznej (numer
gospodarstwa rolnego wydrukowany w liście
informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR),
przy tym użytkownik sam decyduje, który
z numerów identyfikacyjnych wykorzysta do
logowania w aplikacji samospisu. Można też
skorzystać z usługi krajowego węzła identyfikacji elektronicznej i zalogować się poprzez:
Profil Zaufany, e-dowód lub konta niektórych
banków. Ważne by wybrać najwygodniejszą
dla nas formę logowania już za pierwszym
razem, bowiem jeśli przerwiemy wypełnianie
formularza, ponowne logowanie odbędzie
się tą samą drogą. Firmy lub organizacje
wykorzystują do logowania w aplikacji spisowej swój identyfikator i hasło z portalu
sprawozdawczego GUS.
Interfejs aplikacji jest przejrzysty, intuicyjny
i jednolity dla całego formularza. Znajdziemy
w nim wszystkie niezbędne informacje oraz
wskaźnik postępu samospisywania się. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje

błędy, które będzie należało poprawić, aby
przejść do kolejnych pytań i ostrzeżenia,
gdy np. pominiemy pytanie obowiązkowe.
Wyświetlone ostrzeżenia pozwalają nam na
kontynuację pracy na formularzu spisowym,
ale zasygnalizują konieczność zwrócenia
uwagi na pominięte części. Jeśli formularz
zostanie wypełniony poprawnie, użytkownik
na koniec otrzyma potwierdzenie, że samospis został zakończony.
Co zrobić gdy nie możemy wypełnić formularza przez Internet w całości lub części?
Na tych spośród użytkowników gospodarstw
rolnych, którzy z różnych względów nie mogą
lub nie chcą samodzielnie wypełnić formularza spisowego na stronie spisrolny.gov.
pl oraz dla tych, którzy napotkają trudności
w odpowiedzi na pytania formularza już rozpoczętego, czekają rachmistrze telefoniczni
– dostępni pod numerem telefonu infolinii
22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od
8:00 do 20:00). Nie tylko udzielą oni wszystkich informacji dotyczących Powszechnego
Spisu Rolnego 2020, ale – jeśli wybierzemy
kanał „spisz się przez telefon” – przeprowadzą wywiad telefoniczny, a odpowiedzi na
pytania spisowe zapiszą w formularzu elektronicznym. W ten sposób także obowiązek
spisowy zostanie zrealizowany.
Co się stanie jeśli użytkownik gospodarstwa
rolnego nie weźmie udziału w spisie poprzez
samospis przez Internet lub telefon?
Od 16 września do 30 listopada br. Powszechny Spis Rolny 2020 prowadzić będą
rachmistrze telefoniczni, którzy dzwonić
będą do użytkowników gospodarstw rolnych
w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. Sposób realizacji badania będzie
podobny jak w przypadku samospisu przez
telefon, z wykorzystaniem infolinii, jednak
w tym przypadku kontakt z gospodarstwem
rolnym inicjować będzie rachmistrz. Jeśli rolnik nie zrealizował badania przez Internet do
chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpoczął
wypełniania formularza spisowego lub jeśli
od rozpoczęcia pracy z formularzem upłynęło 14 dni – nie może odmówić rachmistrzowi
odpowiedzi na pytania spisowe. Udział w spisie jest obowiązkowy, rolnik ma prawo wyboru formy swojego udziału w badaniu, ale
jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem
telefonicznym lub terenowym. Ustawa o powszechnym spisie rolnym 2020 przewiduje
także udział w badaniu rachmistrzów terenowych, zbierających dane poprzez wywiady
bezpośrednie z użytkownikami gospodarstw
rolnych. Powinni oni rozpocząć pracę
1 października br., jednak uruchomienie tego
kanału zbierania danych będzie zależało od
sytuacji epidemicznej kraju lub jego części.
Rachmistrze terenowi podejmą swą pracę
tylko, jeśli będzie to całkowicie bezpieczne.
W przeciwnym razie dołączą oni do grupy
rachmistrzów telefonicznych i zrealizują
badanie przez telefon.

Od wolontariuszki do pani prezes...
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka” pomimo przeszkód
związanych z pandemią koronawirusa Covid-19 podejmuje działania służące swoim
członkom.
Podczas walnego zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 21 lutego, wybrano
nową prezes - Jadwigę Woźniak (dotychczas
członek Zarządu), natomiast rezygnująca
z tej funkcji Karolina Świątek pozostała w
składzie Zarządu.
Pani Jadwiga nawiązała współpracę z „Klaudynką” jako wolontariuszka pod koniec
2012 roku, będąc uczennicą Gimnazjum nr
1 w Kórniku. Zachęciła ją do tego ówczesna
prezes - Anetta Szarzyńska.
Jadwiga Woźniak przyznaje, iż po pierwszym
spotkaniu jako wolontariuszka uznała, że nie
wróci, bo nie czuje się dobrze w tym miejscu. Jednak została. Na początku stawiała
pierwsze nieśmiałe kroki. Potem powstała
zgrana paczka wolontariuszek, które były zaangażowane w wiele zadań i chciały działać.
Pani Jadwiga jest związana z gminą Kórnik.
Przez większość życia mieszka w samym
Kórniku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Radzewie, Gimnazjum nr 1 w Kórniku,
kórnickiego Liceum Ogólnokształcącego.
Wspomina, iż jako wolontariuszka uczestniczyła w „klaudynkowych” półkoloniach.
Właśnie to wolontariackie zaangażowanie
i udział w szkoleniach wpłynęły na wybór
kierunku studiów. Studiuje pedagogikę
- edukację elementarną i terapię pedagogiczną na UAM.
Po sześciu latach pani Jadwiga została
członkiem „Klaudynki”. Przez rok, wchodząc
w skład Zarządu, była odpowiedzialna za
wycieczki, wyjazdy „kladynkowe” oraz pomagała w innych projektach.
Po rezygnacji Karoliny Świątek, nieśmiało
zgłosiła swoją kandydaturę. Podkreśla, że
została wybrana jeszcze przed pandemią,
gdy zebranie sprawozdawcze mogło odbyć
się w normalnych warunkach.
Nie wiedziała, że będzie prezesem w czasie

Dla seniorów
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.
W pierwszym tygodniu wydawania na
terenie gminy Kórnik do mieszkańcw
trafiło ponad 800 kart!
Karty odebrać będzie można także:

pandemii... Nie mogła spotykać się innymi
osobami z „Klaudynki”. Nie odbyły się półkolonie, zajęcia sobotnie, nie zorganizowano
wyjazdów. Punkty rehabilitacji były zamknięte przez kilka tygodni.
Pani Jadwiga zaznacza, iż Stowarzyszenie
musi pozyskać większe środki, by nadrobić
powstałe zaległości.
Przedstawia bieżące działania:
- Teraz „Klaudynka” skupia się na rehabilitacji, integracji sensorycznej, hipoterapii.
Próbowaliśmy wprowadzić system zgodny
z obostrzeniami, ale sytuacja jest zmienna
i dynamiczna i nie wiadomo, co będziemy
mogli zrobić. Są ograniczenia, szukamy
rozwiązań.
W trzy soboty po kierunkiem pedagogów
były przeprowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne. Zostały dofinansowane turnusy
rehabilitacyjne.
Jadwiga Woźniak informuje, że cały czas
prężnie działa wolontariat, w większości
uczniowie klas 7 i 8, przyszły też nowe
osoby. Nadal bardzo potrzeba nowych wolontariuszy. Wolontariusze szukają nowych
rozwiązań, które pomogą funkcjonować
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 tych miejscach 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.

„Klaudynce”. Reklamują zbiórkę nakrętek
(28 tys. sztuk potrzeba na sfinansowanie
jednego zabiegu rehabilitacyjnego) w mediach społecznościowych i działania „Klaudynki”. Wolontariusze zachęcają uczniów do
zaangażowania się w wolontariat. Chodzą
do szkół i mówią o „Klaudynce”, rozwieszają
plakaty. Co roku biorą udział w szkoleniach.
Uczyli się udzielania pierwszej pomocy, jak
radzić sobie w trudnej sytuacji z podopiecznym. Pani Jadwiga dziękuje wolontariuszom
za ich pracę.
Podkreśla, iż jako prezes cały czas wdraża się
w swoje obowiązki i prosi o pomoc. Apeluje
o nawiązanie współpracy przez osoby, które
kiedyś były związane z „Klaudynką”.
Stwierdza, iż zainteresowanie działalnością
Kórnickiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” jest duże. Przybywa
też nowych członków.
Prezes Jadwiga Woźniak swoje dyżury pełni
w poniedziałki od 16.30 do 18.30 w siedzibie
Stowarzyszenia „Klaudynka” przy ulicy 20
Października 69.
◊ Robert Wrzesiński
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Upamiętniono ofiary stalinizmu

Uroczystość upamiętnienia „Polaków
pomordowanych w lasach (na Drapałce)
w okresie stalinowskim”.
Dnia 25 września w piątek o godzinie 12:00
po raz szósty odbyło się uroczyste złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu upamiętniającym ofiary zamordowane w lasach
koło Gądek. Czy rozumiemy, dlaczego po
zakończeniu II wojny światowej Polacy
nadal walczyli między sobą, w wyniku czego
zginęły dziesiątki tysięcy ludzi? Czy zdajemy
sobie sprawę, jakie motywacje towarzyszyły
dramatycznej, domowej wojnie pomiędzy
komunistycznym aparatem nowej władzy
wspieranym przez Armię Czerwoną, a podziemiem antykomunistycznym, „leśnymi”,
których dziś nazywa się „żołnierzami wyklętymi”? Czy pamięta się dzisiaj, że ofiarami
tej wojny były też tysiące cywilów? Dnia 26
września 2014 r. w piątek, na tzw. „Łączce”
przy drodze z Gądek do leśniczówki Drapałka I odsłonięto pomnik upamiętniający
więźniów politycznych straconych w latach
stalinowskich. Projektantem pomnika był
Roman Kosmala – artysta rzeźbiarz, a jego
współfundatorem Adam Smorawiński. Była
to wspólna inicjatywa leśniczego Włodzimierza Wrzeszcza, nadleśniczego Mieczysława
Kasprzaka i redakcji Głosu Wielkopolskiego.

Dlaczego 26 września?
O egzekucjach skazanych więźniów politycznych w lesie Drapałka I wiadomo z notatek
ks. Hieronima Lewandowskiego - kapelana
więziennego przy ul. Młyńskiej w Poznaniu.
Władysław Rachel z Sucharzewa w pow.
mogileńskim, sołtys, mąż zaufania wsi, ojciec
pięciorga dzieci – w Boże Ciało prowadził
księdza pod baldachimem. Skazany za to,
że dwakroć przyjął „bandę” z lasu na noc
i ugościł ich. Doniósł o tym sąsiad. Za współpracę z „bandą” na podstawie Małego Kodeksu
Karnego otrzymał wyrok śmierci. Egzekucja
miała miejsce w Gądkach, po prawej stronie 26
września 1946 r. Młynarek kazał mu uklęknąć,
stracił mu nakrycie głowy. Zacząłem odmawiać
„Pod Twoją Obronę”. Młynarek z rewolwerem
w ręku czekał. Gdy Rachel powiedział „Amen”
Młynarek strzelił.
Śladów pochówków ofiar tych egzekucji nie
znaleziono, widocznie ciała były zabierane
z miejsca egzekucji.
Uroczystość zorganizowało Nadleśnictwo
Babki na czele z nadleśniczym Robertem
Okinczycem. Przybyli: dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Jan Bachnacki, burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik Przemysław Pacholski, Magdalena
Matelska-Bogajczyk – kierownik Wydziału

Promocji Miasta, Kultury i Sportu w Kórniku, Adam Smorawiński – współfundator
pomnika, delegacje harcerzy i młodzieży
szkolnej ze Szkoły Podstawowej z Robakowa i Kórnika. Przybyły poczty sztandarowe:
Związku Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego Okręg Wielkopolska, Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im.
ks. Szczepana Janasika, 5 Drużyny Harcerskiej im. Józefa Poniatowskiego z Poznania,
Hufca Harcerskiego im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
W maju 2020 r. Tomasz Grześkowiak
z Borówca zorganizował rajd rowerowy do
miejsc pamięci w lesie Drapałka I z udziałem
ks. Waldemara Twardowskiego – proboszcza parafii w Borówcu, który zaproponował ustawienie krzyża przy pomniku.
Poświęcenia tego krzyża dokonał podczas
uroczystości ks. Piotr Piec proboszcz parafii
Robakowo..
Po krótkim historycznym wystąpieniu Kazimierza Krawiarza na temat historii tego
upamiętnienia w rytmie werbli Orkiestry
Harcerskiej im. Józefa Poniatowskiego
z Kórnika, przybyłe delegacje złożyły kwiaty
i zapalono znicze przed pomnikiem.
		 ◊ Kazimierz Krawiarz
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Ugniatanie francuskiego chleba

Kuchnia Generałowej, odc. V

Chleb francuski wymaga nieco innego
postępowania niż tradycyjne razowe
pieczywo, a dziewczyna żyjąca w arystokratycznej rodzinie - odmiennych
warunków niż ta, której życie toczy się
w gospodarstwie wiejskim. Dlatego
Szkoła Domowej Pracy Kobiet podzielona
była na trzy oddziały. Z punktu widzenia
współczesności narażam właśnie Jadwigę
Zamoyską na surowy osąd społeczny
i podejrzenia o nierówne traktowanie
wychowanek. Konieczne będzie więc
krótkie przedstawienie motywacji, która
towarzyszyła Generałowej podczas podejmowania decyzji o strukturze Zakładu
Kórnickiego. Przepis na chleb francuski
i precyzyjny opis jego wyrabiania znaleźć
będzie można w kolejnej odsłonie podcastu „Kuchnia Generałowej”. Poniżej natomiast wyjaśnienie pobudek do podziału
szkoły na trzy oddziały.
Zgodnie z poglądami założycielki Szkoły
Domowej Pracy Kobiet każda z dziewcząt
powinna w równym stopniu rozwijać się
poprzez pracę duchową, umysłową i fizyczną. Pracy ręcznej wymagano zatem
od każdej z uczennic, różnice dotyczyły
jedynie ilości czasu poświęconego na
każdy z rodzajów pracy.
„Klasowa nierówność” polegała także na
sposobie odżywiania i przestrzeni, w której mieszkały uczennice różnych stanów.
Ta pozorna niesprawiedliwość społeczna
miała głęboką motywację praktyczną
i wychowawczą. Uczennice po pobycie
w szkole wracały do środowisk, z których
pochodzą. Przestrzeganie tej reguły było
gwarancją zachowania odporności na
zbytki i zabezpieczeniem przed rozwinięciem potrzeb życiowych ponad późniejsze
możliwości.
Tej różnicy trzymamy się z zasady. Ona
pomaga do wyrobienia roztropności, we
właściwem ocenianiu stosunkowej wartości
rzeczy; ona uczy niczego wbrew prawdzie
i rozumowi nie lekceważyć, niczego nie przeceniać; ona pomaga do zdobycia odporności przeciw tak powszechnej skłonności do
życia i używania ponad mienie.
Zakład Kórnicki miał być bowiem nie tylko
miejscem, w którym zdobywa się określone umiejętności, ale także szkołą życia.
Sztuczne poniekąd warunki egzystencji,
pozostawały odwzorowaniem rzeczywistości, w której przyjdzie funkcjonować
wychowankom:
[…] rozmaitość i nierówność warunków
bytu są w życiu nieuniknione, źle by się
Zakład uczennicom swoim przysłużył, gdyby im dawał przywyknienia stawiające je
w sprzeczności z późniejszem otoczeniem
rodzinnem. O ile podobna, pragniemy,
ażeby uczennice utrzymywały się u nas na

stopie mniej więcej takiej, jaka je czeka za
powrotem do rodzicielskich domów.
Dziewczęta uczyły się w szkole zresztą nie
tylko gospodarstwa domowego, ale i gospodarności. Generałowa podkreślała:
Pragniemy, ażeby uczennice nasze wpoiły
sobie w sumienie, że rozchód powinien być
z dochodem w zgodzie.
Jej celem było wychowanie niezależnych
kobiet, które zamiast opierać się na zasobach rodzicielskiego portfela i oczekiwać
szczególnych łask i przywilejów, potrafią
własną dzielnością drogi życia sobie torować. Dziewczęta miały umieć roztropnie
oceniać swoje położenie życiowe, dlatego
według wskazówek Jadwigi Zamoyskiej
[…] na tejże zasadzie stosowania się do
środków, jakiemi kto chce i może rozporządzać, nie widzimy powodu, ażeby uczennice
zamożniejsze, przywykłe do większego
dostatku i posiadające odpowiednie fundusze, zmuszać do warunków, których im
przezorność nie nakazuje. Nie widzimy też
korzyści w obostrzaniu dla nich trybu życia
i tak w Zakładzie stosunkowo ostrego.
Co do rygoru, był on w istocie duży i sumiennie przestrzegany. Łamanie reguł
regulaminu wiązało się z wydaleniem
ze szkoły i „Jenerałowa” nie robiła tutaj
wyjątków. Za nieposzanowanie zapisów
dotyczących sposobu odbywania przechadzek usunęła ze szkoły córkę bliskiej
przyjaciółki i współpracownicy zarazem.
Dla przykładu kilka zapisów broszury
„Przepisy dla uczennic I – go i II – go Oddziału” wydanej przez Zakład Kórnicki:
Uczennice są obowiązane:
1. Przestrzegać milczenia rano do śniadania, podczas pracy od 9 - tej do 12 - tej przed
południem, od końca rekreacyi do 6 - tej po
południu, z wyjątkiem chwili przeznaczonej
na podwieczorek, wreszcie wieczorem po
pacierzu;
2. Wychodzić na przechadzki nie inaczej
jak pod opieką naznaczonej do tego osoby;
3. Rekreacye przepędzać wspólnie, unikając
poufałości względem towarzyszek, odosob-

nień i zażyłości we dwójkę;
[…]
5. Na sypialni trzymać się każda swej przedziałki i do innych nie wchodzić;
6. Utrzymywać rzeczy w szafach i na półkach wedle udzielonych wskazówek;
7. Wszelkie jedzenie przechowywać wyłącznie w spiżarni lub jadalni;
8. Bieliznę pod rachunkiem do prania oddawać i z prania odbierać, co potrzebuje
naprawy na bok odkładać i w przeznaczonych na to godzinach naprawiać;
9. Bieżące osobiste wydatki ściśle zapisywać
i na żądanie przedstawiać rachunkowe
książeczki;
Uczennicom nie wolno bez upoważnienia:
1. Opóźniać ani przyspieszać godziny wstawania i udawania się na spoczynek;
2. W ciągu dnia na sypialnię chodzić;
3. Światła przy łóżku trzymać;
4. Odwiedzać kogokolwiek w sypialniach lub
sypialnych pokojach;
5. Chodzić do wydziałów pracy, w których
nie mają wyraźnego zajęcia;
6. Gości przyjmować ani po Zakładzie
oprowadzać;
7. Żadnych książek ani dzienników sprowadzać ani pożyczać;
8. Żadnych podarunków, jałmużn, wynagrodzeń udzielać;
9. Pożyczać niczego od nikogo;
10. Cudzych rzeczy używać, kupować ani
własnych sprzedawać;
11. Żadnych listów odbierać ani wysyłać.
Uwaga I. Wszystkie listy do uczennic i od
nich podlegają kontroli, z wyjątkiem tych,
które przychodzą od rodziców lub na ich
ręce odchodzą.
Uwaga II. Poza obręb Zakładu uczennice
wydalać się mogą tylko w Niedziele, Święta,
dnie wycieczek i to wyłącznie pod opieką
rodziców.
Uwaga III. W Zakładzie uczennicom wolno
przyjmować odwiedziny również tylko w niedziele, Święta, dnie wycieczek i to wyłącznie
pod opieką rodziców lub osób wyraźnie
upoważnionych do tego przez rodziców.

Kórnik w rysunkach architekta

W przyzamkowej „Klaudynówce” trwa
ciekawa wystawa rysunków Eryka Sieińskiego zatytułowana „Piękno architektury Kórnika i Bnina”. Autor - architekt
z olbrzymim doświadczeniem – piórkiem
szkicuje i koloruje pastelami fragmenty
miejskich krajobrazów w kraju
i za granicą.

To nie pierwsza wystawa pana Eryka.
Wcześniej m.in. w Swarzędzu, gdzie
mieszka, prezentował swoje prace
z twórczych wypraw do Włoch, Francji,
Chorwacji, Grecji czy Holandii, lub podróży po Wielkopolsce. Tym razem za
namową swojego przyjaciela i współpracownika Stefana Wojciechowskiego
przygotował kilkadziesiąt rysunków
architektury Kórnika i Bnina.
To właśnie pan Stefan przedstawił autora wystawy uczestnikom wernisażu,
który odbył się 25 września. Opowiedział
o jego bogatym dorobku zawodowym,
a także o tym, jak ważny w kształceniu
i pracy architektów był, i mimo nowinek
technicznych nadal pozostaje, rysunek.
Głos zabrał także wiceburmistrz Bronisław Dominiak wspominając współpracę
Za pomocą tych surowych metod
ugniatane i formowane były zarówno
kobiety, których życie przypominać
miało raczej razowy chleb powszedni,
jak i te, które z racji arystokratycznego
pochodzenia mógł czekać los wykwintny
jak francuskie bułeczki. O tym, że w późniejszych latach historia zweryfikowała
niejednokrotnie ten podział, należałoby
snuć zupełnie inną opowieść. Z punktu
widzenia sytuacji społecznej, w jakiej Zamoyska tworzyła szkołę, jej przekonania
w tej sprawie były nader racjonalne. Tak
jak rozważne jest wyrabianie francuskiego chleba, w sposób do tego odpowiedni
i gwarantujący właściwy efekt, odmienny
nieco od przygotowywania klasycznego
razowca.
Szczegółowy opis, jak upiec chleb francuski oraz kolejną odsłonę rozmowy z dr
Edytą Batkiewicz-Szymanowską z PAN
Biblioteki Kórnickiej, tym razem na temat
innych niż poruszone w artykule aspektów Szkoły Domowej Pracy Kobiet, usłyszeć można w V odcinku audycji „Kuchnia
Generałowej”.
Podcast realizowany jest ze środków
Fundacji Zakłady Kórnickie, we współpracy z Biblioteką Kórnicką, która wyraziła
zgodę na wykorzystanie przy jego realizacji podręczników wydanych na użytek
Zakładu Kórnickiego.
◊ Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie

z Erykiem Sieińskim w sądzie konkursowym podczas konkursu architektonicznego na projekt hali sportowej i basenu
w Kórniku.
Wystawa trwać będzie do 4 października.
Będzie ją można odwiedzić 2 października w godz. 15:00-17:00 oraz 3 i 4 października w godz. 11:00-17:00.

Kolarstwo

Kolejny tytuł mistrzowski dla TFP Kórnik
W Godzieszach Wielkich pod Kaliszem
odbyły się Mistrzostwa Polski w wyścigach
dwójkami i drużynowo na czas. Kolejny
sukces osiągnęła drużyna UKS TFP Jedynka
Kórnik, która po raz kolejny obroniła tytuł
mistrzowski w wyścigu drużynowym na
czas w kategorii do lat 23. Zawodniczki TFP
jadące w trzyosobowym składzie Karolina
Lipiejko, Wiktoria Polak i Joanna Golec
(czwarta Tamara Szalińska się rozchorowała) wywalczyły jeszcze srebrny medal wśród
seniorek. Złoto tym razem przypadło Pacificowi Toruń. W wyścigu drużynowym wśród
młodzik świetnie zaprezentował się zespół
UKS Mróz Jedynka Kórnik zajmując czwarte
miejsce. Kórniczanie jechali w składzie Stanisław Zimny, Franciszek Cierpikowski, Franciszek Mumot i Julian Gabrusewicz. Dzień
wcześniej rozegrano wyścigi dwójkami na
czas. Tutaj kolejną niespodziankę sprawiła
młodziutka zawodniczka UKS TFP Jedynka
Kórnik Julia Przymusińska, która wraz z Emilią Jurgą zdobyły brązowy medal w jeździe
dwójkami w kategorii juniorka młodsza.
W/w sukces to już szósty medal Mistrzostw
Polski Julii w tym roku, a drugi Emilii. O
sporym pechu mogą mówić juniorzy młodsi
grupy UKS Mróz Jedynka Kórnik. Mateusz
Przymusiński i Dawid Wika-Czarnowski zajęli
najbardziej nielubiane dla sportowców miejsce tuż za podium, a do medalu zabrakło

Patronami wystawy są Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski
oraz Dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej
prof. Tomasz Jasiński.
Zapraszamy!
◊ ŁG
zaledwie 5 sek. Wśród młodziczek (13-14 lat)
startowała dwójka dziewcząt UKS Jedynka,
Michalina Oleszak, i Ada Wierzbińska.
Kórniczanki zajęły bardzo dobre 8 miejsce,
a Michalina okazała się najmłodszą uczestniczką mistrzostw. W wyścigu Młodzików
dwójka Zimny i Cierpikowski uplasowała
się na 11 miejscu, a Gabrusewicz i Lucjan
Nowicki uzyskali 18 czas dnia. Kolejny medal
w wyścigu dwójkami zdobyły zawodniczki
TFP w kategorii do lat 23. Karolina Lipiejko
i Wiktoria Polak wywalczyły srebrny medal,
ulegając zaledwie o 9 sek. Pacificowi Toruń.
Dwa zwycięstwa kolarzy w Niemczech
W ostatni weekend zawodniczki i zawodnicy
UKS TFP Jedynka Kórnik startowali w Niemczech w wyścigu ulicznym o wielką nagrodę
Buchholz. Począwszy od najmłodszych w
wyścigu do lat 10 zwyciężyła najmłodsza
w ekipie Nikol Kurek, a w połączonej rywalizacji z chłopcami zajęła 3 miejsce. W
kolejnym wyścigu kategoria kobiet amator
na pierwszym miejscu podium stanęła inna
zawodniczka TFP Kórnik Julia Przymusińska,
a Emilia Jurga wywalczyła 4 miejsce. W wyścigu dla młodzików Stasiu Zimny był 14, a
Franek Cierpikowski 15. Wśród juniorów
młodszych Dawid Wika Czarnowski minął
linię mety na 3 miejscu, Bartosz Golec na
5, a Mateusz Przymusiński 14.. W wyścigu
głównym kobiet open dwukrotna zwyciężczyni tego wyścigu (2018-2019) Nikol Płosaj
tym razem finiszowała na 4 miejscu, a Karolina Lipiejko na 16.
◊ PM
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Unihokeistki spotkały się z burmistrzem
O unihokeju i nie tylko o unihokeju miały
okazję porozmawiać zawodniczki UKS
Radzevia Radzewo z Burmistrzem Miasta
i Gminy Kórnik – p. Przemysławem Pacholskim i kierowniczką Wydziału Promocji
Gminy, Kultury i Sportu – p. Magdaleną
Matelską-Bogajczyk. Do spotkania doszło
17 września w sali Rady Miejskiej w Bninie.
Zaproszenie dla dziewcząt wraz z trene-

Na ryby...

Na łowisku Dół Ryński w Czmońcu 20
września br. odbyły się zawody wędkarskie
dla dzieci i juniorów oraz ich opiekunów z
koła PZW Kórnik. W zawodach udział brało
dwunastu młodych wędkarzy, którzy rywalizowali w wyciągnięciu jak największej ryby.
Najbardziej wytrawnym łowcą okazał się
Olaf Skopek, który zapisał na swoim koncie
450-gramowego leszcza.
Wśród juniorów starszych najlepszy okazał
się Jakub Biernat, drugi był Michał Gubański,
a trzecie miejsce zajął Jakub Gruszczyński.
Wśród juniorów młodszych mistrzem został
Olaf Skopek, drugie miejsce zajął Adam
Golinski, a Błażej Żurkowski uplasował się
jako trzeci.
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami
i medalami ufundowanymi przez prezesa
koła PZW Kórnik. Otrzymali także upominki
zakupione z dotacji Ochrony Środowiska
Gminy Kórnik, które w imieniu kierownika
Referatu Ochrony Środowiska Sławomira
Zakrzewskiego wręczył prezes koła Mirosław Grewling. Posiłek i zaplecze zagwarantowało koło.
Zarząd PZW bardzo dziękuje za dotację na
tak szczytny cel, jakim jest wpajanie młodym
ludziom nawyku dbania o naszą przyrodę,
czystość i porządek. Dziękujemy.
◊ MG

rem było wielkim wyróżnieniem, a przede
wszystkim docenieniem ich ogromnego
sukcesu, jakim było 3. miejsce w końcowej
klasyfikacji Mistrzostw Polski w unihokeju
w sezonie 2019/2020. Pan Burmistrz pogratulował całemu zespołowi znakomitego
wyniku, a dziewczęta opowiedziały trochę
o sporcie, któremu poświęcają tak wiele
czasu. W dalszej części spotkania rozmowa

Karate

zeszła na inne ciekawe tematy. Pan Burmistrz, odpowiadając na pytania dziewcząt,
opowiadał m.in. o specyfice swojej pracy,
o trudnym czasie pandemii, czy o wyborach
na Białą Damę. Dziewczęta wyszły ze spotkania bardzo zadowolone i zmotywowane
do dalszych treningów- Pan Burmistrz
otrzymał zaproszenie na jeden z nich!
◊ Karol Niemier

W dniach 9–12 września 2020 r. w Szczecinie
miało miejsce największe w tym roku wydarzenie karate w Polsce.
Docelowo miały odbyć się Mistrzostwa
Świata w Karate WUKF – bardzo prestiżowe
zawody, w których zwykle startuje blisko
2500 zawodników z wielu krajów (około
50 reprezentacji). Niestety ze względu na
pandemię rozgrywki nie odbyły się w takiej
formie. Ogromna determinacja organizatorów i trenerów doprowadziła do tego, iż
turniej przemianowano na Puchar Świata
w Karate WUKF.
Do Szczecina przyjechało 13 reprezentacji
i pomimo obostrzeń wystartowało blisko
500 zawodników.
Oczywiście nie zabrakło tam również RAVENA. Nasz zawodnik Gabriel Cholewa, który
jeszcze przed pandemią zaliczył bardzo
udane starty w zawodach kwalifikacyjnych
do kadry narodowej, mógł, z orłem na piersi, reprezentować biało-czerwone barwy
w tym turnieju.
Gabriel Cholewa uczestniczył w obozie
przygotowawczym do w/w Pucharu oraz
przez całe lato trenował do startu. Warto
podkreślić, iż treningi odbywały się wyłącznie na zewnątrz na przyszkolnym Orliku.
„Pomimo tak niekorzystnych warunków musieliśmy trenować i łapać formę na turniej”
– powiedział trener Jacek Kruk. „Zrobiliśmy,
co tylko możliwe, aby forma Gabriela była
optymalna do rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Udało się – Gabriel zaliczył
bardzo udane walki, z których pierwsze trzy

wygrał przed czasem. Walki w konkurencji
Gabriela odbywają się do 4 małych punktów
bądź do dwóch dużych, jeśli zastosuje się
bardziej skomplikowane techniki. Pierwsze
walki trwały zaledwie kilkanaście sekund,
gdyż Gabriel zastosował trudne techniki
i przez to uzyskiwał IPPON duży punkt”.
W finale Gabriel zmierzył się z Rumunem,
którego team uważany jest za bardzo
mocną ekipę. Walka była emocjonująca
i do samego końca bardzo zacięta. Niestety
nie udało się wygrać tego starcia i Gabriel
zakończył swój start na bardzo dobrym
drugim miejscu.
Do srebrnego medalu Gabryś dołożył
jeszcze brązowy w drużynie z kolegami
z reprezentacji w kumite rotation.
Po raz kolejny RAVEN udowodnił że, nasi

Sukces kajakarzy

Młodzi mieszkańcy gminy Kórnik są autorami wspaniałego sukcesu: Tymoteusz
Sobczyk, mieszkaniec Kamionek, obecnie
uczeń III LO w Poznaniu, a wcześniej uczeń
Szkół Podstawowych w Szczodrzykowie
i Kamionkach oraz Wiktor Mazanka, mieszaniec Borówca, obecnie uczeń XVII LO
w Poznaniu, a wcześniej uczeń Szkół Podstawowych w Szczodrzykowie i Kamionkach,
starowali w Mistrzostwach Polski Juniorów
i Juniorów Młodszych w Kajakarstwie Klasycznym. Zawody odbyły się na przełomie
lipca i sierpnia 2020 na Torze Regatowym
Malta w Poznaniu. Tymoteusz i Wiktor,
w konkurencji K2, zdobyli II miejsce, tytuł
Wicemistrzów Polski i medal srebrny, na
dystansie 500 m oraz III miejsce i medal
brązowy na dystansie 1000 m.
To wspaniałe osiągnięcie tych młodych
zawodników, którzy przez 6 lat trenowali
w barwach Kórnickiego Klubu Sportowego
UKS2, w sekcji kajakowej prowadzonej przez
trenera Krzysztofa Ziółkowskiego, a obecnie
są zawodnikami KS Stomil Poznań.
◊ KS

zawodnicy potrafią rywalizować na wysokim poziomie sportowym, gdzie zajmują
czołowe miejsca w swoich kategoriach
wiekowych.
Trener Ravena Jacek Kruk, który jest również
trenerem kadry narodowej w Karate WUKF
w kumite, stwierdził, iż jest bardzo zadowolony ze startów swojego podopiecznego,
a uzyskany wynik sportowy dobrze rokuje
na przyszłość.
Jeśli interesujecie się karate, chcecie spróbować swoich sił – zapraszamy na treningi.
Szczegółowe informacje znajdziecie na
stronie internetowej www.karateraven.pl
oraz pod nr tel. 509 890 888.
◊ Raven
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnię do pracy w tartaku.
Tel. 510 662 790

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

Poszukuję dorywczo osoby do
opieki nad 2,5 letnim synkiem.
Tel. 506 046 747

Sprzedam komplet mebli skórzanych 2 fotele, sofa 3 os. w dobrym
stanie, ciemny brąz. Tel. 693 823 705

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

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

Podejmę pracę jako kierowca
z dobrym autem os. Cadillac –
dorywczo – przywiozę, odwiozę.
Tel. 503 582 788

Terminy od zaraz, remonty, ocieplenia. Atrakcyjne ceny.
Tel. 669 013 418

Potrzebna osoba do pracy w ogrodzie, przycinanie drzewek, pielenie
itp. – dorywczo. Tel. 503 582 788
Firma spedycyjna przyjmie do
pracy doświadczonego spedytora
ze znajomością rynku. Miejsce pracy
Kórnik. praca@sanmar.pl
Przyjmę do pracy do ociepleń
budynków. Tel. 507 555 135

INNE
Sprzedam drewno kominkowe
opałowe. Tel. 692 241 023
Serwis kotłów gazowych firmy TERMET. Montaż, naprawa, przeglądy.
Tel. 502 047 864
Sprzedam drewno opałowe, 50 zł
metr przestrzenny. Tel. 509 599 866
Meble – sypialnia: łóżko (2 osob.) +
szafa + komoda + stolik RTV sprzedam. Tel. 515 65 88 80
Buda dla psa (duża i mała), ocieplane sprzedam. Tel. 515 65 88 80
Szukam niedrogiej kawalerki,
Kórnik lub okolice. Tel. 726 132 971
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398

Poszukuję partnerki lub partnera
do prowadzenia działalności gosp.,
posiadam pomieszczenia wraz
z mieszkaniem – oczekuję inicjatywy
i pomysłowości. Może być działalność internetowa. Tel. 503 582 788
Sprzedam nowy stół spawalniczy
3x1,5 m i prawie nową betoniarkę
małą. Tel. 503 582 788
Sprzedam kolekcję ok. 500 kaset
magnetofonowych lata 80. Tel. 503
582 788

Rower damski koła 26, nowy.
Tel. 513 697 520
Sprzedaż drewna kominkowego
i sosnowego. Pocięte i porąbane.
Transport gratis. Tel. 661 099 768

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

Sprzedam opel zafira 2,0, 2013
rok, 7-osobowy, cena 32.500 zł.
Tel. 606 576 661

Pedicure dla seniorów kochaj
swoje stopy przystępne ceny, wizyty
domowe. Tel. 532 253 951

Kupię stare stoły żeliwne od maszyn krawieckich. Tel. 796 233 660
Sprzedam mieszkanie w Rogalinie
o powierzchni 56,8 m2, z garażem,
piwnicą, działką zagospodarowaną
o pow. 300 m2. Stan idealny do zamieszkania. Tel. 608 551 320

Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
komody, garderoby, meble biurowe
i łazienkowe. Tel. 723 882 617
Nową sofę rozkładaną tanio
sprzedam. Tel. 696 779 221
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

Montaż rolet zewnętrznych
materiałowych, moskitery.
Tel. 501 645 939

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

Kupię mieszkanie do remontu
w Kórniku. Tel. 66 66 77 003

Sesje coachingowe, szkolenia
zamknięte (kompetencje kupieckie,
kompetencje miękkie) więcej na str.:
najtkowska.com. Tel. 602 759 200

Sprzedam baloty słomy, 9 zł/szt.
Tel. 691 783 400

Sprzedam mieszkanie w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003

Wynajmę garaż na Staszica 19, od
zaraz. Tel. 724 133 999

Biuro matrymonialno-towarzyskie
zaprasza Panie i Panów w różnym wieku. Po więcej informacji tel. 505 006 319

Sprzedaż dyni różnych gatunków.
Biernatki, ul. Główna 35.

Zapraszamy na kawę, herbatę,
lemoniadę, gorącą czekoladę i słodkości. Torty na zamówienie. Caffe
Galleria, ul. Wojska Polskiego 23,
Kórnik. Tel. 533 130 867

Likwidacja poligrafii. Wyprzedaż
papieru, farb, maszyn. Tel. 503
582 788

Zalega ci stary samochód, motor, lata 50-90. Chętnie kupię.
Tel. 697 107 102
Sprzedam quad bashan 250.
Tel. 721 369 379
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231

Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439
Protezy zębowe – na NFZ bez
kolejki. Ortodonta - prywatnie
aparaty. Borówiec, Szkolna 1c.
Tel. 692 756 100

Korepetycje z chemii udziela osoba z tytułem doktora.
Tel. 790 285 872
Wynajmę pokój w Bninie, 500 zł
z mediami. Tel. 509 320 774

Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124

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.
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NAKŁAD: 4300 egz.

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

...

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

...

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie zgłoszeń interwencji nie cierpiących zwłoki tel. 661 518 075
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 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,
618 170 254, recepty 513 877 146
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27,
tel. 511 988 999 i 61 278 79 99
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
W przypadku konieczności 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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