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Informacje

burmistrza
Szanowni Mieszkańcy gminy Kórnik,
dziękuję za dotychczasową postawę w tak
trudnym dla nas czasie i nieustannie
apeluję o zrozumienie sytuacji oraz przestrzeganie obowiązujących ograniczeń.
Informacje o liczbie zakażonych koronawirusem są podawane w formie komunikatów Wojewody Wielkopolskiego,
które publikowane są na stronie Urzędu
Wojewódzkiego oraz na naszej stronie
internetowej i udostępniane w mediach
społecznościowych gminy.
Urząd Miasta i Gminy nie otrzymuje
informacji na temat ilości osób chorych
na COVID-19 z terenu naszej gminy. Nie
powielamy informacji, które pojawiają
się w mediach społecznościowych, a nie
zostały potwierdzone przez Stacje Sanitarno–Epidemiologiczne oraz służby
Wojewody.

W uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu Policji w Kórniku informujemy,
że według stanu na 2 kwietnia br. w całej gminie objętych kwarantanną były
52 osoby (36 gospodarstw domowych).
Trzy dni później objętych kwarantanną było 31 osób (21gospodarstw
domowych). Na dzień 8 kwietnia kwarantanną objętych było 40 osób (21
gospodarstw domowych).
Kwarantanna odbywa się na podstawie
decyzji administracyjnej wydanej przez
odpowiednie służby.
Pozostajemy w stałym kontakcie
i współpracujemy z wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za nadzór i pomoc osobom objętym kwarantanną.
Jednocześnie proszę, żeby te informacje
nie posłużyły do spekulacji sąsiedzkich,

na temat tego kto jest w kwarantannie
i z jakiego powodu. Unikajmy dyskusji na
portalach społecznościowych o osobach
objętych kwarantanną, a szczególnie
unikajmy wszechobecnego hejtu i powielania niesprawdzonych informacji.
Obecna sytuacja nie jest łatwa dla nas
wszystkich, ale w szczególności dotyka
osoby objęte kwarantanną. Pamiętajmy, że w określonych sytuacjach każdy
z nas może zostać nią objęty. Dlatego
apeluję o zrozumienie, wzajemną pomoc
i wsparcie, choćby dobrym słowem, osób
które mogą nie radzić sobie z zaistniałą
sytuacją.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Uwaga!
Ograniczenia
Przypominamy, że do odwołania obowiązują szczególne ograniczenia określone
przez rząd.
Ograniczenia w przemieszczaniu się:
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania
się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych
pieszych powinna wynosić co najmniej
2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także
zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19
(dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które
nie powinny wychodzić z domu),
• załatwiania spraw niezbędnych do życia
codziennego (do czego zalicza się np.,
niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw,
wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
• wykonywania czynności związanych
z realizacją zadań określonych w ustawie
– Prawo łowieckie i ustawie o ochronie
zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów
i usług z nimi związanych.
Wprowadzono obowiązek utrzymania co
najmniej 2-metrowej odległości między
pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki
(do 13 roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego i ich opiekunowie.
Zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich
bez opieki dorosłego
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób
do 18 roku życia poza domem bez opieki
dorosłego
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które
nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą
wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność
rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś
dorosłego usprawiedliwia ich obecność na
ulicy i tylko w określonych przypadkach:
• dojazdu do i z pracy,
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
• czy też załatwiania spraw niezbędnych
do życia codziennego.
Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
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Ograniczenie dotyczy: przebywania na
terenach zielonych, pełniących funkcje
publiczne. Zakaz dotyczy więc parków,
zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy
ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje
również plaże.
Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.
Komunikacja publiczna
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, tramwaju
lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co
drugie miejsce siedzące pozostało puste.
Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70,
to na jego pokładzie może znajdować się
maksymalnie 35 osób.
W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może
być zajęta.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
Zakaz zgromadzeń i imprez
Ograniczenie dotyczy: organizowania
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy
zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie
dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić
dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom.
Liczba klientów w sklepie, na targu
i poczcie
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie
sklepu, na targu i poczcie
Na czym polega?
• Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak
i wielkopowierzchniowego), a także do
każdego lokalu usługowego może wejść
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
wszystkich kas lub punktów płatniczych
pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli
w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15
klientów.
Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy
i punkty usługowe mogą przyjmować
i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65
roku życia. W pozostałych godzinach
sklepy i lokale usługowe są dostępne dla
wszystkich. W tym dla osób powyżej 65.
roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać
także tych, dla których nabycie leku lub
środka spożywczego specjalnego przezna-

czenia jest konieczne ze względu na nagłe
zagrożenie życia lub zdrowia.
• Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba
okienek pocztowych pomnożona przez 2.
Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas
w jednym momencie na jej terenie może
przebywać 10 osób.

100 tys. zł
dla szpitala

Pomoc dla przedsiębiorców
Miasto i Gmina Kórnik wprowadza
„Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców” w związku z epidemią koronawirusa (SARS CoV-02).

Gastronomia
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi
na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości
wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
Obowiązuje do: odwołania.
Kwarantanna
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub
potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
• przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa
sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od
27.03.2020),
• mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis
wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób
nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14
dni. Przez ten czas:
• w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do
lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi
osobami w domu – one również muszą
zostać poddane kwarantannie,
• w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel,
duszności), należy koniecznie zgłosić to
telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie
ma możliwości spędzenia jej w domu, to
wojewodowie mają przeznaczone lokale
na kwarantannę i tam ta osoba będzie
mogła się udać.
Na podstawie informacji ze strony https://
www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Miasto i Gmina Kórnik zgodnie z decyzja
burmistrza Przemysława Pacholskiego
przekaże 100 tys. złotych na potrzeby Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu
im. Józefa Strusia w Poznaniu, który obecnie
został przekształcony w jednoprofilowy
Szpital Zakaźny.
Pieniądze przesunięto rezygnując z realizacji
systemu roweru miejskiego.
◊ red

Współpraca
SM i Policji
1 kwietnia Wojewoda Wielkopolski wydał
władzom Miasta i Gminy Kórnik polecenie
przekazania Straży Miejskiej do dyspozycji
Komendanta Komisariatu Policji w Kórniku,
w celu realizacji zadań wyłącznie związanych
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. Ponieważ dotychczasowa
współpraca pomiędzy jednostkami była bardzo ścisła burmistrz wraz z komendantami
SM i Policji uznali, że nie ma powodu, aby ją
zmieniać. Jednocześnie ustalono, że Straż
Miejska ma reagować na wszelkie polecenia
Komendanta Komisariatu Policji w Kórniku.
Do dnia 7 kwietnia w związku z łamaniem
przepisów mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, na terenie naszej
gminy nałożono 4 mandaty i skierowano
jeden wniosek do sądu.
Apelujemy o przestrzeganie zasad i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.
Na terenie Gminy Kórnik z nieodpłatnej
pomocy prawnej można skorzystać w Filii
w Kórniku przy ul. Błażejewskiej 63 pod nr
telefonu: 797 523 252 lub 61 8190-495 oraz
mailowo: pppkornik@powiat.poznan.pl.
◊ red

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wprowadza pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości,
ograniczyć uciążliwości wynikające ze
szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej
znalazły się firmy, których funkcjonowanie
zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 433
ze zm.), m.in.:
- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom
siedzącym przy stołach oraz gościom
dokonującym własnego wyboru potraw
z wystawionego menu, spożywanych na
miejscu, a także związanych z konsumpcją
i podawaniem napojów;
- związaną z organizacją, promocją lub
zarządzaniem imprezami, takimi jak
wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na
zarządzaniu i dostarczaniu pracowników
do obsługi terenów i obiektów, w których
te imprezy mają miejsce;
- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów
tanecznych, basenów, siłowni, klubów
fitness, miejsc spotkań;
- związaną z prowadzeniem obiektów
noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
- bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
lub prowadzący handel detaliczny:
- wyrobami tekstylnymi;
- wyrobami odzieżowymi;
- obuwiem i wyrobami skórzanymi;
- meblami i sprzętem oświetleniowym;
- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub
sprzętem gospodarstwa domowego;
- artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne,
fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety
rehabilitacyjne, które zostały dotknięte
konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać
się o:
- odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od
3 do 6 miesięcy;
- rozłożenie na raty należności bieżącej
lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami

za zwłokę;
z tytułu podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:
- Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
- Formularz informacji przy ubieganiu się
o pomoc de minimis.
- Sprawozdania finansowe za okres 3
ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie
przychodów, rozchodów lub PIT-y).
- Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020
roku i następne lub inne dokumenty
obrazujące utratę płynności finansowej.
- Oświadczenie o stanie majątkowym (dla
osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.
Dz. U. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24
grudnia 2013 r.).
Wniosek podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca
może złożyć:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę
podawczą ePUAP.
- lub drogą mailową: podatki@kornik.pl.
- jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Ważne! Ze względu na rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego i ograniczenia sposobu
przemieszczania się nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik.
Dodatkowo pragniemy podkreślić, że
każdy złożony wniosek będzie traktowany
indywidualnie.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski
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Jak się leczyć w czasie pandemi?

W czasie kryzysu, jaki nam zafundował koronawirus szczególne wyzwania stoją przed
lekarzami i służbami medycznymi. Nie będę
pisał o sytuacji na SOR-ach i oddziałach
zakaźnych, bo o tym donoszą codziennie
media ogólnopolskie.
Wyzwania jednak dotyczą także całej służby
zdrowia, bo musi ona działać w specjalnych
warunkach.

Przychodnie lekarzy rodzinnych są zmuszone sytuacją i przepisami do zmiany formy
przyjęć pacjentów. Wstępne konsultacje
odbywają się przez telefon. Jeśli lekarz
uzna, że konieczna jest wizyta w placówce,
umawia pacjenta. W określonych sytuacjach
możliwa jest też wizyta domowa.
Musimy zrozumieć, że placówki lokalne nie
są zaopatrzone w dziesiątki linii telefonicznych. Do niektórych więc dodzwonić się
trudno. Wszystko zależy od ilości dzwoniących pacjentów i długości każdej rozmowy.
W kórnickim PLR Zdrowie uruchomiono
dodatkową, trzecią linię. Pod koniec marca
średnio dokonywało się tylko w tej placówce
około 150️ konsultacji pacjentów dorosłych,
nie licząc konsultacji dzieci, przedłużania
recept i innych działań. Każdy pacjent
musi zostać wstępnie wypytany o sytuację,
trzeba odnaleźć kartotekę, ustalić godzinę
konsultacji z lekarzem. To trwa. Licząc (bardzo optymistycznie) 4 minuty na pacjenta,
mamy, przy działających bez żadnej przerwy
trzech liniach, obsłużonych 45 pacjentów
w godzinę…
Trzeba cierpliwie dzwonić, by się zarejestrować, czasami kilka godzin słysząc sygnał
zajętej linii.
Ale my, pacjenci musimy też być dobrze
przygotowani do rozmowy, by nie blokować linii.️ Jeśli musisz dzwonić do lekarza,
przygotuj sobie swój PESEL, numer NIP
firmy potrzebny do zwolnienia, numer
telefonu, pod który ma zadzwonić lekarz,
mów konkretnie co ci jest, jakie masz

WODKOM
dezynfekuje
Pracownicy WODKOM Kórnik przeprowadzają dezynfekcję przystanków komunikacji
miejskiej na terenie całej gminy za pomocą
specjalistycznego środka. W pierwszej
kolejności zdezynfekowane są wiaty na najbardziej uczęszczanych trasach (w kierunku
Poznania). Sukcesywnie odkażone będą
kolejne miejsca.
◊ red

objawy… nie blokuj linii.
Lekarz oddzwania o umówionej porze, przeprowadza telefoniczny wywiad z pacjentem
i decyduje, czy konieczna jest wizyta w przychodni. Do przychodni zapraszani są tylko
ci, którzy zostali zakwalifikowani do takiej
wizyty. W niektórych przypadkach, w razie
konieczności, odbywają się też wizyty domowe. Ale o tym decyduje lekarz po konsultacji
telefonicznej.
Jeśli chodzi o przedłużanie recept w PLR
Zdrowie, można dzwonić pod czwarty numer telefonu 513 877 146 i pisać e-maile
recepty@plrzdrowie.pl. Dzięki elektronicznym receptom wystarczy, że otrzymamy
z przychodni specjalny numer, który razem
z naszym PESELEM wystarczy aptekarzowi
do realizacji naszego zamówienia.

Kontakt z lokalnymi przychodniami:
PLR Zdrowie: telefony: 61 8170 043,
61 8170 059, 61 8170 254
Dodatkowo w sprawie recept: 513 877
146 i recepty@plrzdrowie.pl
Plrzdrowie.pl
Przychodnia w Bninie, ul. Armii Krajowej 1, tel. 618170 050
C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27,
tel. 511 988 999 i 61 278 79 99
Centrum Medyczne KORMED
http://www.kormed.com.pl/, tel. 61
281 12 56

Informacje ze strony NFZ:

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

Wykaz placówek w całym kraju, które prowadzą teleporady medyczne dostępny jest
na stronie:
https://www.nfz.gov.pl

Centrum Medyczne Kamionki, Platanowa 18, 661 203 203 kontakt@
cmkamionki.pl, https://cmkamionki.pl/

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń
pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia
NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.
Czy mogę wezwać karetkę?
Tak, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
Należy pamiętać o przekazywaniu pełnych
i prawdziwych informacji o swoim stanie
zdrowia i nie zatajać informacji o takich
objawach, jak gorączka, kaszel, ból głowy,
osłabienie, duszność. Ratownicy muszą też
wiedzieć, czy pacjent w ostatnim czasie przebywał za granicą lub miał kontakt z osobą
zakażoną. Wszystkie te informacje powinny
być przekazane już podczas rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego.
◊ ŁG

Przychodnia Dom Zdrowia, Borówiec,
ul Szkolna 1C, tel. 504 21 02 02
Pogotowie ratunkowe, tel. 999 lub 112
Bezpłatna infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa 800 190 590
Centrum wsparcia dla osób w kryzysie
psychicznym 24h/7
800 70 22 22
Telefoniczne porady stomatologiczne
Centrum ELLMED w Kórniku
TELEFONY
stacj. 61 817 01 75
kom. 881 308 500
kom. 660 510 710
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Jak pracuje Kupuj u lokalnych wytwórców
UMiG Kórnik?
W związku z zagrożeniem epidemicznym
koronawirusem SARS-CoV-2 od 16 marca
2020 r. do 25 marca 2020 r. ulega zmianie
organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Dostęp do pomieszczeń dla
interesantów będzie ograniczony.
Nie oznacza to jednak, że Urząd nie będzie
pracował.
Proszę o załatwianie spraw wyłącznie
w formie telefonicznej, korespondencyjnej
pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
W przypadku korespondencji tradycyjnej
prosimy kierować ją na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik.
W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować
przez ePUAP oraz na adresy mailowe:
kornik@kornik.pl lub bom@kornik.pl.
Natomiast wydawanie dokumentów
z rejestru stanu cywilnego realizowane
będzie na dotychczasowych zasadach
po uprzednim telefonicznym umówieniu
wizyty.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art.
58 KPA istnieje możliwość przywrócenia
terminu do dokonania czynności, której
nie dokonano w terminie bez swojej winy.
Nie mam żadnych wątpliwości, że obecna
sytuacja jest taką okolicznością.
Dla przypomnienia podajemy numery telefonów Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik:
Kancelaria Ogólna, tel. 61 8 170 411,
Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, tel. 61 8 972 603,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 61 8 972 618,
Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
tel. 61 8 170 411 w. 616,
Gospodarka Odpadami, tel. 61 8 170 411
w. 590,
Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej, tel. 61 8 972 612,
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej,
tel. 61 830 10 14,
Wydział Planowania Przestrzennego,
tel. 61 8 170 411 w. 592,
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
tel. 61 8972 614,
Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu,
tel. 61 8 170 411 w. 681,
Wydział Spraw Obywatelskich, tel.
61 8 170 411 w. 608, w. 660, (USC) w. 609,
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej,
tel. 61 89 72 617.
◊ UMiG Kórnik

Ze względu na zamknięcie targowiska
w Kórniku oraz inne ograniczenia zwiazane z dostępem do obiektów handlowych
przedstawiamy oferty lokalnych ogródków,
gospodarstw i nie tylko.
JAJKA, WARZYWA od pani Mileny.
Ziemniaki 15 kg - 20 zł
Cebula 5 kg - 10 zł
Jajka 10 sztuk - 7 zł
Jajka 30 sztuk - 20 zł
Dowóz do domu. Zamówienia telefonicznie
665-710-364, 667-753-982 lub wiadomość.
ZIEMNIAKI od państwa Kozłowskich.
Worki 5 kg i 15 kg
Sprzedaż z domu, ul. Błażejewska 43
Kórnik-Bnin.
JAJKA, WARZYWA od pana Marka.
Jajka wiejskie
Marchewka
Cebula
Włoszczyzna
Ziemniaki
Dowóz do domu. Zamówienia telefonicznie
721 731 124.

WARZYWA od pani Maryli.
Cebula
Marchewka
Kapusta
Pomidory
Ziemniaki
Itp.
Sprzedaż z domu, ul. Konarska 8.
ŚWIEŻE PIECZYWO Restauracja LOFT46.
Chleb pszenny z czarnuszką i popiołem
z palonego siana
Bułka pszenna duża
Croissant
Chałka z kruszonką
Dowóz do domu lub odbiór osobisty. Zamówienia telefonicznie (codziennie do godziny
22:00): 692 384 501.
Warzywa i owoce z dostawą do klientów
indywidualnych Hurtownia Owoców i Warzyw „Gacek”.
Zamówienia od poniedziałku do piątku od
10:00 do 16:30 telefonicznie 501 250 291
lub 8 190 767 lub mailowo
zamowienia@hurtowniagacek.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertami sprzedaży na stronie
Targowisko Kórnik na Facebook’u.
Zgłoszenia od lokalnych handlarzy prosimy wysyłać
na adres email: kultura@kornik.pl lub na nr 61 8-170-411 wew. 611.

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi TFP
Dziećmierowo za współfinansowanie zakupu termometrów bezdotykowych i gogli medycznych dla
Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Dzięki wspaniałomyślności Dyrektora Generalnego TFP p. Andrzeja Tylendy
podstacja Pogotowia Ratunkowego w Kórniku, oraz
kilka szpitali w naszym regionie, otrzymało przyłbice
ochronne dla personelu. Środki ochrony osobistej,
tak potrzebne medykom w tym trudnym okresie walki
z pandemią, są na wagę złota.
Dlatego nasza wdzięczność za okazane serce, zrozumienie i solidarność z chorymi pozostanie długo w naszej
pamięci.
◊ Zarząd KTPS

◊ opr. SK
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Zawodowcy

Od czarcich mioteł do nowych odmian

„Murarz domy buduje | Krawiec szyje ubrania | Ale gdzieżby co uszył | Gdyby
nie miał mieszkania?” - budowlańców i krawców z wiersza Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą na temat tyflologa czy zduna. Pospolity czy rzadki – każdy
zawód ma swoją specyfikę, którą warto odkryć. Pora zatem na podróż szlakiem
profesji wokół Poznania.
Ponad sto lat temu na terenie Lubonia
powstały wielkie zakłady przemysłowe.
Losy dwóch związanych z nimi grup – fabrykantów i robotników – przybliżają wycieczki
Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej. Uczestnicy podobnych spacerów
Swarzędzkim Szlakiem Meblowym zgłębiają

noskórych. Barwne życie pisarza-podróżnika prezentuje Muzeum-Pracownia Literacka
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Warto
poznać również losy polskich misjonarzy,
odwiedzając Muzeum im. Ojca Mariana
Żelazka w Chludowie.

W tak pięknych okolicznościach przyrody
Adam Wodziczko zasłynął jako inicjator
powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego. Słynnego przyrodnika przedstawia
wystawa w muzeum parku w Jeziorach.
Pracę biologa i leśnika przybliża Ośrodek
Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku oraz
Leśna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej
w Dąbrówce Leśnej, a wiedzę z zakresu
ogrodnictwa i dendrologii – arboreta
w Kórniku i Zielonce. Wizyta w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie to okazja, by poznać całą grupę zawodów: od rolnika przez
melioranta po weterynarza. Ofertę muzeum
uzupełniają jego oddziały, między innymi
Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu i Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.
Zawody z przeszłości
Szczególnie ciekawe jest spotkanie z zawodami, które miały już swoje pięć minut
w historii. Park Dzieje w Murowanej Goślinie
oferuje ekscytujące pokazy sokolnicze, a powozownie w Kórniku i Rogalinie pomagają
zapoznać się z profesją stangreta. W tym
ostatnim zrekonstruowano gabinet Edwarda Bernarda Raczyńskiego, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie.
Dużą część społeczności Śremu stanowili
dawniej pracownicy Odlewni Żeliwa. Dziś
o dawnych tradycjach przypomina Pomnik
Odlewnika oraz wykonana na miejscu
rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Tradycje
starych zawodów podtrzymuje też Kuźnia
na Piaskach w Kórniku, gdzie odbywają się
pokazy tego rzadko już spotykanego fachu.
Obok powstał Kórnicki Wehikuł Czasu,
a w nim pamiątki przypominające codzienną
pracę rzemieślników: szewca, powroźnika,
stolarza, zduna i fryzjera. Prawdziwą perełką
tego miejsca jest ekspozycja pokazująca pracę położnych w izbie porodowej, działającej
przed laty w kórnickim ratuszu.

Muzeum Wag i Miar w Sadach
(fot. Piotr Basiński)

tajemnice Swarzędza – miasta meblarzy,
a gwoździem programu są wizyty w czynnym zakładzie stolarskim.
Prywatne kolekcje
Ciekawych wrażeń dostarczają zbiory
prywatnych kolekcjonerów. Muzeum Wag
i Miar Juliusza Gustowskiego w Sadach
prezentuje przegląd najróżniejszych wag
i przyrządów metrologicznych. W Rogalinku
działa Dawna Introligatornia, Drukarstwo
i Zbiory Regionalne Alojzego Szabelskiego,
gdzie można zgłębić tajniki druku i oprawy książek. Podobne miejsce powstaje
w Puszczykowie, gdzie Mikołaj Rybczyński
gromadzi stare maszyny drukarskie. Miłośnicy motoryzacji czekają na uruchomienie
Muzeum Sztuki Inżynierskiej Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie. Właściciel już teraz udostępnia kolekcję zabytkowych samochodów
i motocykli, opowiadając o pracy mechanika
pojazdów zabytkowych. Jedną z najbardziej
niezwykłych profesji przedstawia Muzeum
Tyflologiczne w Owińskach, które specjalizuje się w tyflokartografii – mapach dla osób
z wadami wzroku.
Traperska Osada w Bolechówku i Wioska
Indiańska w Łopuchówku – to miejsca, gdzie
można wcielić się w łowców futer i Czerwo-

9

◊ Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Turystyczne PLOTki”: w ramach
cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT)
przybliżamy nasze atrakcje i ofertę
naszych sąsiadów, by zachęcić do
samodzielnego 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.
Meble miejskie w Swarzędzu
(fot. Jakub Pindych)

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Człowiek od zarania dziejów zwykł przypisywać pojawianie się zjawisk przyrodniczych odbiegających od naturalnego
porządku rzeczy wpływom pochodzącym
spoza materialnego świata. Ich obecność
wiązano zarówno z działaniem sił boskich, wtedy stawały się często obiektami
czci, jak i nieczystych, wówczas raczej ich
unikano, traktując jako zaburzenie doskonałej harmonii. Chociaż czarcie miotły,
jak wskazuje nazwa, należą do tej drugiej kategorii, to jednak ich odmienność
została spożytkowana przez człowieka,
umożliwiając uzyskanie wielu karłowych
odmian drzew i krzewów charakteryzujących się unikatowym pokrojem.
Czarcie miotły to lokalne gęste skupienia pędów, które wyraźnie odróżniają
się od normalnie rozgałęziających się
części drzew. Dzięki temu łatwo można
je dostrzec, chociaż należy wykluczyć
pomyłkę z dużymi gniazdami ptaków lub
jemiołą. W okolicach Kórnika najłatwiej
je znaleźć w lasach sosnowych, gdzie
wyraźnie kontrastują z ażurowymi koronami sosen. Stosunkowo częste są też
na modrzewiach, świerkach i brzozach,
ale rozwinąć się mogą również na innych
gatunkach drzew lub krzewów.
Z punktu widzenia fitopatologii (nauka
o chorobach roślin) czarcie miotły są
organoidowymi galasami, czyli rodzajem
narośli, w których dobrze rozpoznawalne są organy roślinne. Przyczyną tej
aberracji mogą być infekcje (grzybowe,
bakteryjne bądź wirusowe) lub mutacje
w merystemie wierzchołkowym pędów.
W aktywnym pąku (merystem wierzchołkowy okryty zawiązkami liści) zachodzą
liczne podziały komórkowe, powstałe
w ich wyniku komórki różnicują się we
wszystkie rodzaje tkanek składających
się na budowę pierwotną pędów. Mutacja
lub infekcja zapoczątkowująca powstanie
czarciej miotły prowadzi do zahamowania
rozwoju pędu i jednoczesnego uaktywnienia wszystkich pąków, które się na nim
znajdują. Normalnie tylko niektóre pąki
boczne są aktywne, a większość z nich
pozostaje w stanie uśpienia (tzw. pąki
śpiące). Ten stan wywoływany jest przez
hormony roślinne nazywane auksynami,
które są produkowane w pąkach wierzchołkowych (na szczytach pędów) i które
hamują aktywność pąków położonych
poniżej (tzw. zjawisko dominacji wierzchołkowej). Przekonać się o tym możemy,
usuwając lub uszkadzając pąk wierzchołkowy, wtedy niektóre pąki śpiące się budzą. W naturze umożliwia to regenerację
rośliny, ponieważ taki pąk boczny może
przejąć rolę pąka wierzchołkowego pędu
lub nawet całej rośliny. Zjawisko to wy-

Świerk pospolity,
Arboretum Kórnickie
(fot. P. Kosiński)

Modrzew europejski „Kórnik”,
Arboretum Kórnickie
(fot. K. Nowak)

Świerk pospolity „Procumbens”
Świerk kłujący „Thuem”

Arboretum Kórnickie
(fot. P. Kosiński)

korzystywane jest także w ogrodnictwie,
gdyż umożliwia formowanie roślin. W tym
przypadku ich przycinanie nie tylko służy
nadawaniu im odpowiedniego kształtu,
ale również powoduje rozkrzewianie
i zagęszczanie się odgałęzień.
Pędy w czarcich miotłach mają nierzadko
zaburzony geotropizm (reakcja organów
lub całych organizmów na siłę ciążenia)
i zamiast kierować się w górę, rosną
w różnych kierunkach. Czarcie miotły
mogą przybierać rozmaite kształty: kuliste, stożkowate, kolumnowe, w formie
„kołnierza” wokół pni. Występują na
pojedynczych gałęziach lub nieraz na
wierzchołku drzewa; w tym drugim przypadku mają też inną nazwę – „piorunowy
krzak”, która prawdopodobnie wiąże się
z przeświadczeniem, że ich powstanie jest
skutkiem wyładowania atmosferycznego
podczas burzy.
Pędy pobrane z czarcich mioteł o charakterze mutagennym zachowują swój

swoisty sposób wzrostu, co wykorzystywane jest przez hodowców i szkółkarzy do otrzymywania nowych odmian
o oryginalnym pokroju. Zwykle są one
szczepione na niezmodyfikowanych podkładkach, ale mogą też być ukorzeniane.
Jeżeli mutacja zapoczątkowana w pąku
wierzchołkowym obejmie organy generatywne, czyli kwiaty, może być też dziedziczona w różnym stopniu przez nasiona,
a wówczas każdy z okazów powstałych
z tych nasion może mieć odrębny, niepowtarzalny wygląd.
Na fotografiach zamieszczono przykład
czarciej miotły, wybrane odmiany uprawne, które pochodzą od czarcich mioteł,
w tym kultywar modrzewia europejskiego
‘Kórnik’.
◊ Piotr Kosiński
Instytut Dendrologii PAN
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Tłumacz świętej księgi
Z cyklu
„W kręgu kórnickiego Zamku”
Poniższym tekstem chcielibyśmy zaprosić
Czytelników do odkrywania nieco mniej
znanej historii naszego miasta. Historii,
która wiążę się z naszym Kórnikiem w sposób mniej lub bardziej bezpośredni. Niech
Kórnik będzie spoiwem łączącym wszystkie
te opowieści. Cykl zapoczątkuje tekst Grzegorza Kubackiego, pracownika zamkowej
Biblioteki Kórnickiej, oraz Abdelhamida Driry
– absolwenta i doktoranta paryskiej Sorbony.
Autorzy poznali się we Francji w listopadzie
2016 r. w trakcie stypendium Grzegorza,
a efektem ich aktywnej współpracy jest między innymi ten tekst.
Pierwszą z postaci, którą chcielibyśmy
Państwu przybliżyć jest Wojciech Kazimirski. Stypendysta Tytusa Działyńskiego. Orientalista. Poliglota. Dyplomata.
Kazimirski bardziej znany jest obecnie
we Francji oraz w świecie arabskim niż
w Polsce.
Nasz bohater przyszedł na świat w 1808
r., we wsi Korczów w województwie lubelskim. Jego ojciec był pisarzem w majątku
Zamoyskich, w okolicy Lublina. Młody
Wojciech był dzieckiem zdolnym i inteligentnym. Maturę uzyskał w 1823 r.,
w wieku 15 lat. Obecnie może to dziwić,
ale w Rosji do 2007 r. maturę zdać można
było w wieku lat 16. Biorąc pod uwagę, że
Wojciech poszedł od razu do klasy drugiej
oraz fakt, że Lublin był wówczas w zaborze
rosyjskim, było to w pełni uzasadnione.
Przyjaźń na lata
Kolejny etap edukacji to studia prawnicze
oraz filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończone dyplomem obojga
praw, który do dziś można zobaczyć
w zbiorach naszej biblioteki. Po studiach
Wojciech nie odnajduje się jednak w karierze prawniczej. Rozpoczyna pracę bibliotekarza u jednego z generałów oraz kształci
się w językach orientalnych u profesora
Chiariniego.
Właśnie na tym etapie życia splatają się
- około 1829 r. - ścieżki życiowe pochodzącego z Kórnika szlachcica, Tytusa Działyńskiego, oraz młodego prawnika spod Lublina. Tytus oferuje Kazimirskiemu wsparcie.
Pozwala mu zamieszkać w poznańskim
Pałacu Działyńskich na czas jego choroby.
Prawdopodobnie był to rodzaj jesiennej
infekcji dróg oddechowych. Co ciekawe,
leczył się wówczas Kazimirski u innego
stypendysty Działyńskich – doktora Karola
Marcinkowskiego. Gdy stan pacjenta uległ
poprawie, zawitał on również i spędził
pewien okres czasu na Zamku w Kórniku,

Popiersie z nagrobka
Wojciecha Bibersteina-Kazimirskiego.
Fot. A. Drira

Wypiski z języka perskiego
dla Jadwigi Działyńskiej
(późniejszej generałowej Zamoyskiej).
Fot. A. Drira

gdzie podejmować się miał szeregu prac
związanych z pomocą przy bibliotecznych
zbiorach. Co najważniejsze, przyjaźń nawiązana wówczas oraz dobre kontakty
z rodziną Działyńskich przetrwały ponad
czterdzieści lat.
Kazimirski opuszcza Kórnik w listopadzie
1829 r. i rozpoczyna studia języków orientalnych w Berlinie. Uczy się tam Talmudu,
hebrajskiego, perskiego oraz arabskiego.
Poziom naukowy zajęć ocenia jednak jako
niesatysfakcjonujący. Część stypendium
wydaje na prywatne lekcje, które dają mu
więcej niż zajęcia na uczelni. W porozumieniu z Tytusem planuje wyjazd do Paryża.
Na przeszkodzie staje jednak powstanie
listopadowe. O udziale członków rodziny
Działyńskich w tymże wydarzeniu napisano już wiele. Po powrocie Kazimirski
rozpoczyna działalność polityczną razem
z Joachimem Lelewelem.
Z wizytą u szacha
Po upadku powstania trafia do Paryża,
gdzie kontynuuje swoje nauki. Oprócz
języków orientalnych w szkole językowej

u słynnego profesora Silvestra de Sacy,
mając bazę w postaci znajomości łaciny,
błyskawicznie uczy się również między
innymi języka włoskiego. Efektem tego
jest tłumaczenie XVII wiecznej relacji
o Królestwie Polskim autorstwa Kardynała
Valentiego zachowane do dziś w zbiorach
Zamku. Kazimirski uczęszcza również
na zebrania polonijnego Towarzystwa
Historyczno-Literackiego oraz otrzymuje
stypendia polonijnych organizacji. W tym
okresie działa aktywnie w Towarzystwie
Azjatyckim. Publikuje między innymi tłumaczenie na francuski tureckiego wydania
„Dokładnej historii Chanatu Krymskiego”.
Jednak to nie to dzieło, podobnie jak i nie
słownik francusko-polski, zapewniło mu
sławę.
Pod koniec lat trzydziestych XIX w., Kazimirski podejmuje się przetłumaczenia
świetej księgi muzułmanów, odpowiednika Biblii dla Mahometan, Koranu. Początkowo zadanie jego miało tylko polegać na
pobieżnym przejrzeniu wcześniejszego
tłumaczenia. Stypendysta Tytusa stwierdził jednak, że jakość przekładu pozostawiała wiele do życzenia, i pomimo jedynie
trzymiesięcznej nauki arabskiego, plus
dłuższej perskiego i innych języków, podjął
się tłumaczenia całości. Pierwsza edycja
tego dzieła wychodzi drukiem w 1840 r.
Pod koniec roku 1839 król Ludwik Filip
nadaje Kazimirskiemu tytuł Drogmana
– tłumacza oraz wysyła z misją dyplomatyczną z ramienia francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Persji i na
Bliski Wschód. Kazimirski udaje się tam
przez Konstantynopol oraz Morze Czarne,
Azerbejdżan i Kaukaz. Odwiedza Teheran
oraz Esfahan, o którym mówi się do dziś,
że kto widział Esfahan, widział pół świata.
Dyplomata został bardzo pozytywnie
przyjęty przez Szacha Mohameda Kadżara
oraz uhonorowany najwyższym wówczas
perskim odznaczeniem narodowym.
Co ciekawe, Kazimirski zmienia w tym
czasie nazwisko na herbowe Biberstein –
Kazimirski mogłoby się Persom kojarzyć
negatywnie z Rosją. Zamiast swojskiego
Wojciecha, zaczyna również używać
łacińskiej wersji swojego imienia – Adalbert-Albert.
Po powrocie dalej pracuje nad udoskonaleniem tłumaczeń Koranu. Za życia orientalisty wychodzi aż 20 wydań. Łącznie do
2014 r. powstało 50 kolejnych edycji, które
stały się na ponad 150 lat podstawową
pozycją w domu każdego muzułmanina
w świecie francuskojęzycznym. Również
jeden z autorów tekstu, Francuz z tunezyjskimi korzeniami, rozwijał swoją religijność

w oparciu o tłumaczenia stypendysty
Tytusa Działyńskiego. Oprócz Koranu Kazimirski wydaje również drukiem słownik
francusko-arabski, który na kilkadziesiąt
lat pozostanie podstawowym w większości
szkół języków orientalnych. W tym okresie
próbuje również zdobyć etat profesora
literatury słowiańskiej w College de France, zwolniony przez Adama Mickiewicza,
który został usunięty, gdy myśli jego
bardziej niż literaturą owładnięte zostały
sekciarstwem uprawianym przez Andrzeja
Towiańskiego (filozofa, mesjanistę, który
miał wielki wpływ na znaczną część środowiska emigrantów polskich w Paryżu).
Kawaler Legii Honorowej
W okresie wojny krymskiej Kazimirski,
będąc cały czas na etacie francuskiego
MSZ, pełni zapewne funkcję nieformalnego łącznika z emigracją polską. Wiemy
o jego kontaktach z generałem Władysławem Zamoyskim, mężem Jadwigi, oraz
z Leonardem Niedźwieckim – sekretarzem
generała. Warto tu wspomnieć jeszcze
kilkoma zdaniami o kontaktach tłumacza
z Jadwigą. Krótko przed zamążpójściem
panny Działyńskiej, udziela jej Kazimirski
korespondencyjnych lekcji języka perskiego. Dwudziestoletniej wówczas Jadwidze
imponowała zapewne znajomość ze
znanym orientalistą. On sam, który nigdy
nie założył rodziny, również czerpał przyjemność z tej wymiany korespondencji,
gdzie podsyłano sobie co smaczniejsze
kawałki perskiej literatury i na niej omawiano zasady gramatyki i słownictwa. Już
po wybuchu wojny krymskiej to właśnie
Wojciech Kazimirski tłumaczył Jadwidze
układy sił politycznych i realia tej wojny
oraz opowiadał o Turcji, którą znał z własnych doświadczeń.
Końcówka życia orientalisty, to praca dla
francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To również wydania kolejnych
tłumaczeń dzieł literatury perskiej, z których najpopularniejsze to wydane w 1876
r. przez Jana Działyńskiego Gulistan to jest
ogród różany Sadiego z Shirazu. Doradzał
również Kazimirski książętom Czartoryskim oraz Bibliotece Jagiellońskiej w sprawach zakupów rękopisów orientalnych,
głównie perskich. Za swoją działalność
dyplomatyczną został także wyróżniony
najwyższym odznaczeniem francuskim –
Legią Honorową.
Wojciech Kazimirski herbu Biberstein
umarł w 1887 r. Pogrzeb z honorami
państwowymi zorganizował francuski
MSZ. Grób orientalisty znajduje się na
podparyskim cmentarzu w Montrouge.

◊ Abdelhamid Drira,
Uniwersytet Paryż IV-Sorbona
Grzegorz Kubacki,
Biblioteka Kórnicka PAN

Internetowe zbiory
„HrabiegoTytusa”
Ma już ponad 30 000 fanów na Facebooku i stałych czytelników. Popularnonaukowy
portal historyczny Tytus.edu.pl powstał jako jeden z projektów Fundacji Zakłady Kórnickie mających uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod
jego patronatem Fundacja zrealizowała konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych z całej Wielkopolski poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu i Polskiemu
Sejmowi Dzielnicowemu. Dziś zasięg portalu oraz zakres tematów poruszanych na
jego łamach przekroczyły granice Wielkopolski, a odbiorcy treści to nie tylko ucząca
się młodzież. Z redaktorem naczelnym portalu historycznego „Tytus”, Romanem
Sidorskim, rozmawia Danuta Podolak.
Człowiek bez dostępu do wody może przeżyć kilka dni, bez pożywienia kilka tygodni.
Jak długo da się przetrwać bez biblioteki?
To pytanie, które nurtuje obecnie nie tylko nałogowych czytelników odciętych od
dostępu do zbiorów bibliotecznych, ale
i studentów szukających źródeł do pisanych zdalnie referatów. Czy antidotum na
związane z koronawirusem ograniczenia
mogą być treści znalezione w sieci?
Nie tylko mogą, ale po prostu są antidotum. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby
ta nasza narodowa kwarantanna, gdyby
Internetu nie było! Jeszcze 30, a pewnie
i 20 lat temu praca zdalna, podobnie jak
nauka, byłaby prawie niemożliwa, do oglądania mielibyśmy tylko powtórki w telewizji - żadnych „Netflixów” itp. - a z rodziną
i znajomymi rozmawialibyśmy tylko przez
telefon - jeden przypadający na wszystkich
domowników i z wysoką ceną za minutę
połączenia! No i do czytania mielibyśmy
wyłącznie prasę i tylko te książki, które
stałyby na półkach naszych własnych
biblioteczek.
Dziś do dyspozycji mamy niezliczone
wprost serwisy internetowe na każdy temat, ogromne zasoby bibliotek i archiwów
cyfrowych, np. uruchomionej niedawno
Platformy Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej,
księgarnie internetowe z e-bookami i audiobookami, oferującymi także dostawę
papierowego wydania do domu, no i oczywiście całą gamę usług z muzyką i wideo
na żądanie, tzw. VOD. Również kontakt
z bliskimi jest znacznie prostszy, tańszy
i przybiera różne formy. Można wspólnie
oglądać równocześnie ten sam film i na
bieżąco go komentować albo grać w gry
fabularne, tzw. RPG, nawet jeśli jesteśmy
w różnych miastach.
Rzecz jasna, Internet zaspakaja indywidualne potrzeby w różnym stopniu.
Kto nie lubi e-booków i nie może sobie
pozwolić na kupowanie wielu książek
papierowych, a czyta ich dużo, zapewne
zatęskni rzeczywiście za biblioteką. Kto
pracuje naukowo, również może nie
znaleźć w sieci potrzebnych mu specjalistycznych publikacji. Wreszcie, osoby
z jakiegokolwiek powodu wykluczone
cyfrowo lub korzystające z Internetu tylko

w niewielkim stopniu, zapewne w ogóle
nie skorzystają z istniejącego bogactwa
możliwości i byłoby dobrze, gdybyśmy
wszyscy o tym pamiętali – w szczególności
zaś np. ludzie odpowiedzialni za organizację edukacji w tym trudnym okresie.
Szukając wiarygodnych materiałów, na
przykład historycznych, nie można się
chyba obejść bez zaufanego przewodnika?
Dlaczego warto zajrzeć na „Tytusa” – nie
tylko wtedy, kiedy biblioteki są zamknięte?
Najważniejsze powody mogą wydawać
się dość banalne: zawsze warto poszerzać
swoją wiedzę, zwłaszcza na temat historii.
Wierzę, że może ona budować poczucie
jedności i inspirować do wspólnego działania, a „Tytus” jest ogólnodostępną bazą
wiedzy na temat przeszłości pomagającą
Czytelnikom odnajdywać swoje miejsce
we współczesnym świecie i wzmacniać
ich więź z ojczyzną, małą i dużą, jej kulturą
i mieszkańcami.
Jednocześnie to serwis tworzony przez
prawdziwych pasjonatów – wszyscy
staramy się opowiadać o dziejach w taki
sposób, by ich poznawanie było czystą
przyjemnością i rodziło fascynację, jaka towarzyszy nam od lat. Pragniemy również,
by nasz portal był wiarygodnym źródłem
wiedzy, który nie poświęca rzetelności na
rzecz taniej sensacji.
Artykuły „Tytusa” czytają ludzie z całej Polski. Co - poza lokalizacją tworzącej portal
instytucji - łączy go z Kórnikiem? Czy fakt,
że redakcja i tradycje Fundacji Zakłady
Kórnickie związane są z Wielkopolską, ma
wpływ na dobór publikowanych treści?
Jak najbardziej. Publikujemy zarówno
artykuły dotyczące historii powszechnej,
jak i historii naszego kraju, ale staramy
się, by pomiędzy nimi nie zabrakło treści związanych z dziejami Wielkopolski,
a w szczególności Poznania i Kórnika.
W ubiegłym roku pisaliśmy wiele zwłaszcza o Polskim Sejmie Dzielnicowym - siedziba fundacji w Kórniku mieści się na
al. Flensa, a więc jednego z delegatów
na ów sejm - i powstaniu wielkopolskim.
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W tym roku chcielibyśmy przypominać
szczególnie o udziale Armii Wielkopolskiej
w wojnie polsko-bolszewickiej i zwycięstwie nad Wisłą, gdyż nawet w naszym
regionie pamięta o tym ciągle stosunkowo
niewiele osób. Uważamy, że w taki sposób
najłatwiej zainteresować historią Wielkopolski czytelników z innych części kraju
– jeśli będą czytać na „Tytusie” artykuły
o szerszej tematyce, chętniej i łatwiej sięgną po te, które dotyczyć będą wydarzeń
o charakterze nieco bardziej lokalnym.
Portal nosi nazwę, która jednocześnie
wspiera projekt osobowością i biografią
patrona oraz zmusza do zmierzenia się ze
zobowiązaniami, jakie wynikają z tradycji,
do której się odwołuje. Jakie są konsekwencje – szanse i ograniczenia identyfikowania się z tak wybitną
postacią?
Oczywiście cały czas pamiętamy,
że naszym patronem jest Tytus
Działyński (1796–1861) i nie był
to wybór przypadkowy. Chcielibyśmy niejako kontynuować jego
dzieło w sposób dostosowany
do realiów XXI wieku. Założyciel
Biblioteki Kórnickiej zgromadził
kilkadziesiąt tysięcy książek i rękopisów, często ratując je od grabieży. W czasach zaborów zbiory
te przypominały o dawnej świetności Rzeczypospolitej i służyły
podtrzymywaniu wspólnej świadomości narodowej. Stworzona
przez niego biblioteka służy do
dzisiaj nam wszystkim.
My również tworzymy ogólnodostępny zasób wiedzy o przeszłości z nadzieją, że – jak już
wspomniałem – będzie to pozytywnie wpływało na nasze
poczucie jedności, nawet jeśli
czasem pod danym artykułem wybuchną
spory. W końcu znaczy to, że sprzeczający się czytelnicy uważają dany temat za
ważny i wspólny dla nich obu, nawet jeśli
postrzegają go inaczej.
We współczesnych realiach jednak – być
może bardziej niż kiedykolwiek – nie wystarczy samo istnienie biblioteki. Wobec
wszystkich atrakcji codziennego życia –
zarówno w przestrzeni internetowej, jak
i poza nią – niezbędne jest przetwarzanie
mądrości zawartej w stojących na półkach
tomiszczach i nadawanie jej formy odpowiadającej gustom i potrzebom odbiorców, którzy znacznie częściej odwiedzają
Facebooka niż jakąkolwiek książnicę.
Co wyróżnia „Tytusa” wśród innych stron
internetowych o podobnym charakterze?
Serwisów historycznych w Internecie nie
brakuje, ktoś mógłby więc zadać pytanie,
dlaczego miałby czytać właśnie „Tytusa”,
a nie któryś z większych i znacznie dłużej
istniejących portali. Odpowiedzi może

być przynajmniej kilka. Nasz projekt jest
całkowicie niekomercyjny, a naszym wydawcą jest duża instytucja samorządowa
o prawie stuletniej tradycji – Fundacja
Zakłady Kórnickie. Jesteśmy zatem tak
bardzo niezależni, jak to jest tylko możliwe
- można nam zaufać.
Wszyscy nasi autorzy otrzymują zapłatę za
swoje teksty, dzięki czemu mogą poświęcić
na ich tworzenie odpowiednią ilość czasu,
by dochować wierności wszelkim wymogom rzetelnego pisania. Jednocześnie
publikowane przez nas materiały nie służą
jawnej lub ukrytej reklamie, jak to często
bywa u naszej konkurencji.
Nie musimy śrubować statystyk, szukać
taniej sensacji i używać wprowadzających
w błąd nagłówków, byle tylko poprawić
wskaźniki. Dbając o atrakcyjną formę
przekazu, przystępność dla wielu różnych

odbiorców, czy bogate ilustrowanie artykułów, nie musimy poświęcać na ich rzecz
merytorycznej wartości i uczciwości wobec
czytelników.
O sile „Tytusa” decydują jego twórcy. Jakie
są największe walory zespołu, który udało
się zgromadzić?
Większość współpracujących z nami
autorów i autorek to młodzi naukowcy,
doktoranci i doktorzy historii, którzy potrafią łączyć wiedzę o wynikach najnowszych badań z pisaniem w sposób daleki
od nudnego akademickiego stylu. Nieco
mniejszą grupę stanowią doświadczeni
dziennikarze i popularyzatorzy historii,
którzy ze szczególną łatwością formułują
nowe i zaskakujące tematy i z zapałem
szukają odpowiedzi na trudne pytania
o przeszłość. Dzięki temu nie musimy
powielać wciąż i wciąż tych samych treści,
które znaleźć można wszędzie – od Wikipedii począwszy.
Zamiast pisać, jak na dziesiątkach innych

stron, o przebiegu bitwy pod Grunwaldem, wyjaśniamy, dlaczego Zakon
Krzyżacki nie wrócił już po tej klęsce do
dawnej potęgi, choć nie stracił w jej wyniku
niemal żadnych ziem. Zamiast powielać
mity na temat tego, że dżuma ominęła
Polskę Kazimierza Wielkiego i szukać dla
tego rzekomego faktu nieprawdopodobnych wyjaśnień - jak choćby, niemożliwe
w owych czasach, szczelne zamknięcie granic - przedstawiamy wyniki najnowszych
badań, pokazujących, że czarna śmierć
dotarła również do naszego kraju.
Zamiast skupiać się wyłącznie na historii
politycznej i wojskowej, wiele uwagi poświęcamy codziennemu życiu zwykłych
ludzi – naszych pradziadków i prababek.
Nawet o I wojnie światowej potrafimy
opowiedzieć, dzięki jednej z naszych autorek, z perspektywy zwykłych żołnierzy
z Wielkopolski i ich sposobów na
zabijanie nudy w długich okresach między walkami w okopach.
Dwa lata działania popularnonaukowego serwisu historycznego to czas, który pozwala na pewne podsumowania, wyliczenie
sukcesów, określenie dalszych
celów i planów. Co już się udało
zrealizować, a jakie zadania stoją
jeszcze przed portalem?
Właściwie jestem zaskoczony
tym, jak wiele udało nam się
osiągnąć w tak krótkim czasie.
Od maja 2018 r. liczba osób lubiących nasz profil „Hrabia Tytus” na
Facebooku powiększyła się z 300
do 30 000. Wzrost liczby odwiedzających nasz serwis jest równie
spektakularny. Opublikowaliśmy
naprawdę wiele świetnych artykułów, z których niejeden jest
unikatem, tzn. jego temat nie
został poruszony nigdzie indziej
w polskojęzycznym Internecie lub
zrobiono to jedynie pobieżnie. Nie brakuje
czytelników, którzy mówią, że wyjątkowo
cenią sobie nasz portal.
Z drugiej strony do zrobienia pozostaje
jeszcze bardzo, bardzo wiele. Chcielibyśmy, by w „Tytusie” publikowało więcej
autorów i autorek o znanych nazwiskach,
a ponadto dostrzegamy oczywiście potrzebę tworzenia treści multimedialnych:
podcastów, filmów… Myślę, że cele te
zaczniemy realizować już w tym roku.
Życząc zarówno portalowi, jak i jego
Czytelnikom, szybkiego osiągnięcia wspomnianych celów, zaś Panu Redaktorowi
kolejnych sukcesów w prowadzeniu serwisu, dziękuję za rozmowę i zapraszam
wszystkich na stronę Tytus.edu.pl i profil
„Hrabia Tytus” na Facebook
◊ Z redaktorem
Romanem Sidorskim
rozmawiała Danuta Podolak

Kronika Wspaniałej Siódemki

Wydarzyło się w marcu
Epidemia koronawirusa była przyczyną
zawieszenia wszystkich zajęć prowadzonych
dla seniorów w ramach działań Wspaniałej
Siódemki. Jak długo będziemy musieli pozostać w domach i ograniczyć nasze spotkania,
tego nie jesteśmy w stanie określić. Pozostaje pytanie co robić, kiedy nie możemy
wyjść z domu, kiedy musimy zadbać o
swoje bezpieczeństwo. Jestem przekonany,
że można doskonalić umiejętności nabyte
podczas zajęć manualnych, na florystyce, na
krawiectwie, czy choćby próbować samemu
lub w towarzystwie najbliższych wykonywać
ćwiczenia z zajęć gimnastycznych. Można
też sięgnąć do szuflad, do których dawno
nikt nie zaglądał, wyciągnąć stare zdjęcia
oraz pamiątki i opowiadać wnukom, jak to
było dawnej za czasów naszej młodości. Nie
zalegajmy w fotelach przed telewizorem
i komputerem. Bądźmy aktywni pomimo
pozostawania w domach.
Zanim jednak wprowadzono te ograniczenia, w pierwszych dniach marca mogliśmy
się jeszcze kilkakrotnie spotkać.
Kabaret z Jackiem
Wspaniała Siódemka organizuje nowe zajęcia. W Strażnicy OSP odbyło się pierwsze
spotkanie grupy kabaretowej, które prowadził Jacek Schmidt. Zajęcia rozpoczęły się od
przekazania, w formie zabawy, podstawowych informacji na temat prawidłowej dykcji
oraz mimiki twarzy. Następnie w ramach
ćwiczeń z improwizacji seniorzy ochotnicy
wzięli udział w dwóch scenkach. Scenka
pierwsza przedstawiała kreatywną kobietę
z Czech, która przybyła z zamiarem zakupu
fabryki pączków. W celu pokonania bariery
językowej skorzystano z pomocy tłumacza. Pomimo intensywnych negocjacji do
transakcji jednak nie doszło z powodu zbyt
wysokiej ceny. Jednakże przedsiębiorcza
Czeszka nie chciała wracać bez dokonania

jakiegokolwiek zakupu i za dwukrotnie
wyższą cenę nabyła zakład odzieżowy. Znaczący wpływ na negocjacje miało umiejętne
przedstawienie sytuacji biznesowej przez
tłumacza, który swoim zaangażowaniem w
odgrywaną rolę rozbawił wszystkich do łez.
W scence drugiej mogliśmy obserwować
znużonych życiem wędkarzy, którym próbowała umilić czas „Złota Rybka”. Na nieszczęście wędkarzy, po pewnym czasie pojawiły
się ich żony, które przerwały wesołe igraszki,
a „Złota Rybka” musiała wrócić skąd przybyła. Przedstawione scenki pokazały, jaki
zasób energii i talentów posiadają seniorzy.
Gimnastyka z Kasią
Jak zwykle liczne grono seniorów spotkało
się w strażnicy OSP, aby pod kierunkiem
doświadczonej Kasi rozruszać stawy i mięśnie. Spotkanie rozpoczęliśmy jednak od
złożenia życzeń solenizantce - Kazimierze.
Po chwili takiego luzu zaczął się tradycyjny
wycisk. Do pomocy mieliśmy drążki oraz
gumowe taśmy. Baczny wzrok prowadzącej
i jej donośny głos przywoływał do porządku
niektórych niesfornych ćwiczących, jednocześnie zwracając wszystkim uwagę, aby
ćwiczenia wykonywać z rozwagą i na miarę
swoich możliwości.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Podczas comiesięcznych spotkań wysłuchaliśmy dwóch wykładów. Pierwszy, p.t.
„Nieńcy- tundra Samojedów”, poprowadził
Arkadiusz Kotliński. W sposób bardzo
realistyczny przedstawił życie ludności zamieszkującej tereny dalekiej północy poza
kołem podbiegunowym w Rosji. Panujące
tam surowe warunki atmosferyczne - temperatura poniżej 40 stopni, brak dróg oraz
ograniczony dostęp do osiągnięć cywilizacji, uniemożliwiają dynamiczny rozwój
intelektualny tamtejszej ludności, zwanej
Samojedami, do których należą narody:
Eńcy, Nganasanie, Selkupowie oraz najlicz-

niejsza grupa zwana Nieńcami. Tradycyjnym
zajęciem mężczyzn jest hodowla reniferów
oraz polowanie na większość gatunków
zwierząt żyjących na tych terenach, np. na
wilki, czy dzikie renifery. Kobiety natomiast
zajmują się wychowaniem dzieci i wytwarzaniem pięknie haftowanych futer ze skór
reniferów i innych upolowanych zwierząt.
Podstawowe pożywianie tej ludności stanowi surowe mięso, a w okresie krótkiego
lata polarnego uzupełniane jest dzikimi
owocami i ziołami porastającymi tundrę.
Przedstawiony materiał uświadomił słuchaczom w jak niebezpiecznych i prymitywnych
warunkach żyją jeszcze ludzie w XXI wieku.
Po krótkiej przerwie, z kawą i ciastkiem, Tomasz Nowaczyk w wykładzie p.t. „Diamenty”, zapoznał seniorów z tajnikami oceny
wartości kamieni szlachetnych. Diament to
najczystsza odmiana węgla i najtwardszy
minerał na ziemi. Dzięki swoim właściwościom należy do najcenniejszych kamieni
szlachetnych. Przy ocenie jego wartości
bierze się pod uwagę cztery parametry, tak
zwane 4C, który to skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich słów określających:
1. Carat - waga w karatach (ok.0,2g),
2. Colour - barwa,
3. Clarity - czystość,
4. Cut – szlif.
Niemal wszystkie diamenty posiadają zanieczyszczenia, co ma wpływ na ich kolor. Skala
barw jest bardzo szeroka, i tak diament
bezbarwny może poprzez szereg odcieni
żółci przejść w barwę żółtą. Oprócz tego
poprzez zanieczyszczenia, np. tlenkami metali, diamenty przybierają kolory fantazyjne
w odcieniach takich jak zielony, różowy,
pomarańczowy, niebieski czy fioletowy.
Diament ze względu na swoje właściwości
ma szerokie zastosowanie nie tylko w jubilerstwie, ale także w przemyśle i medycynie.
◊ Wspaniała Siódemka
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Pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa
Po raz trzeci sołtysi z Wielkopolski pielgrzymowali do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Wydarzenie to miało miejsce 14 marca,
a Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego Koła Gminnego w Kórniku
reprezentował członek zarządu Józef Bartkowiak, za co bardzo dziękujemy. Mszę św.
odprawił Biskup z Kurii Kaliskiej Edward
Janiak. Podziękował on pocztom sztandarowym z Kórnika, Ostrowa Wlkp. i Wrześni.
Po zakończeniu nabożeństwa przemówił
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski.
W pielgrzymce brali udział również Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego Jarosław Majszak, Prezes
Izby Rolniczej i poseł na Sejm Piotr Walkowski oraz miejscowe władze. Na koniec
wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła
II, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Po uroczystości gości zaproszono na poczęstunek
ufundowany przez prezesa Izby Rolniczej.
◊ Jacek Schmidt

Obchody Dnia Kobiet w PKPS Kórnik
Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku postanowił w tym roku uczcić
Dzień Kobiet podwójnie. W piątek, 28 lutego,
35-osobowa grupa wyjechała do Poznania
na koncert zorganizowany przez zarząd
wojewódzki PKPS. Wydarzenie uświetnił występ znakomitego muzyka Pawła Bączkowskiego, śpiewaczki Dominiki Dobrosielskiej
i kabaretu Zieloni z Zielonej Góry. Zabawa
była wspaniała, a artyści swymi popisami
świetnie rozbawili publiczność.
Uczestnicy wracali szczęśliwi, a atmosfera
koncertu udzieliła się wszystkim, tak więc

w drodze powrotnej było bardzo wesoło.
Oklaskami podziękowali prezesowi Bogdanowi Wesołkowi za zorganizowanie tak
miłego dnia.
Natomiast Dzień Kobiet na miejscu obchodzono 6 marca. Wszystkie panie zostały
zaproszone na godzinę 16 do kawiarni przy
ul. Pocztowej w Kórniku.
Ponad 50 osób zebrało się w pięknie
przystrojonej z tej okazji sali. Przybyłych
serdecznie powitał Bogdan Wesołek, życząc
miłym paniom zdrowia, pogody ducha oraz
wszelkiej pomyślności. Przekazał również

życzenia od burmistrza Przemysława Pacholskiego.
Po części oficjalnej podano kawę, ciasto i na
toast lampkę wina.
W tym roku, po raz kolejny, imprezę uświetnił sympatyczny akordeonista Bogdan
Joachimiak, który bawił zebranych piękną
muzyką z dawnych lat. Zachęcił również do
wspólnego śpiewu. Było wesoło, a wszystkie
panie wyglądały na szczęśliwe i zadowolone
ze wspólnie spędzonego wieczoru.
◊ Zarząd PKPS Kórnik

61 8170 054 oraz 697 717 676
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku
lub 886111091 ”Wspaniała Siódemka”
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Wycieczka przedszkolaków

Dnia 10 marca 2020 r. dzieci z wszystkich grup wraz z wychowawcami oraz
dyrekcją Przedszkola Owocowy Zaułek w
Błażejewie, wybrały się na wycieczkę do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
na warsztaty dla dzieci. Celem warsztatów było przybliżenie i upowszechnienie
wielkanocnych tradycji i obrzędów wsi
polskiej, które obecnie znane są już
tylko wąskiemu gronu muzealników.
Warsztaty odbywały się w pomieszczeniach zabytkowej XIX-wiecznej stodoły
folwarcznej, specjalnie przystosowanej
do realizacji tego typu zajęć. Elementami
programu edukacyjnego były: przedstawienie teatralne, warsztaty plastyczne
i zwiedzanie zagrody ze zwierzętami.

Ponadto na warsztaty zaproszeni zostali
twórcy ludowi z różnych regionów etnograficznych kraju, którzy prezentowali
swoje umiejętności i wyroby. Pan przewodnik oprowadził grupy po terenie muzeum i opowiedział wiele interesujących
rzeczy na temat uprawy roli w dawnych
czasach, zaprezentował interesującą
kolekcję unikalnych maszyn rolniczych
o nazwie lokomobile, a także mogliśmy
obejrzeć samoloty wykorzystywane w
rolnictwie. Ta wycieczka pozostanie na
długo w pamięci dzieci, ponieważ zapewniła im wiele atrakcji.

◊ Katarzyna Przywara

Piłka nożna przegrała z koronawirusem

Wiosna dla Kotwicy Kórnik była pełna
niespodzianek. Jednak nikt nie mógł spodziewać się takiego obrotu sprawy. Koronawirus strzelił nam gola i na razie prowadzi
w rozgrywkach.
Okres odpoczynku dla zawodników Kotwicy
minął 7 stycznia. Właśnie w tym dniu zawodnicy rozpoczęli przygotowanie do rundy wiosennej IV Ligi Wielkopolskiej. W pierwszej
fazie tj. do końca lutego piłkarze trenowali
4 razy w tygodniu, kończąc cykl sobotnim
meczem sparingowym.

3m
2 metry

Periodyzacja taktyczna
W tym okresie treningi są bardzo ciężkie.
Trener Piotr Sołtysiak i jego asystent Mateusz Skrzypczak zastosowali więc trening
zwany periodyzacją taktyczną. Kilka słów
o tej metodzie stosowanej z sukcesem od
2018 r. w Portugali. Praca według reguł periodyzacji taktycznej to model gry, w którym
nauczanie taktyki opiera się na metodach
treningu motorycznego. Tworzone i wykorzystywane ćwiczenia zawierają cztery
momenty gry: fazę ataku, obrony oraz fazy
przejściowe. Podstawą pracy na zawodach
periodyzacji taktycznej jest odwzorowanie
w treningu gry właściwej. Wszystkie ćwiczenia mają na celu przygotowanie zawodnika
do meczu pod kątem taktycznym, merytorycznym i psychologicznym.
Wiosenne przesilenie
Zespół rozegrał w tym okresie 7 meczy
sparingowych, prezentując coraz to lepszą
formę. I tak wygraliśmy a TPS Winogrady
4:2, z Mieszkiem Gniezno III liga przegraliśmy 3:1, aby w następnym meczu wygrać
z trzecioligową Polonią Środa 2:1. Z Wartą
Śrem wygraliśmy 6:1 i z Ruchem Chorzów
6:2. Ostatnie dwa sparingi to zwycięstwo
z Obrą Kościan 3:1 i remis z PKS Racot 2:2.

Ten ostatni sparing rozgrywaliśmy w Racocie na dobrze przygotowanej naturalnej
murawie. Pozostałe sparingi rozgrywane
były na sztucznych murawach. Jeszcze przed
rozgrywkami IV Ligi Wielkopolskiej zaplanowany był termin na rozegranie Pucharu
Polski. I tu właśnie zaczęły się problemy
boiskowo-pogodowe. Zmienna aura nie
pozwoliła na rozegranie Pucharu Polski na
kórnickich Błoniach. Wynajęcie boiska ze
sztuczną nawierznią było prawnie niemożliwe. Uratował nas obiekt w Szczodrzykowie.
Jego opiekun Pan Jan Tuczyński przygotował
płytę boiska wyśmienicie. I tak Kotwica 7
marca podejmowała Taronovię Tarnowo
Podgórne. Mecz zakończył się remisem 2:2,
ale ponieważ musiał zostać rozstrzygnięty,
sędzia zarządził rzuty karne. Lepsi okazali się
zawodnicy Kotwicy wygrywając 2:1. Mecz był
wyrównany, w pierwszej połowie Kotwica
prowadziła 2:0, goście niezrażeni utratą

bramek walczyli jednak do końca. W rzutach
karnych klasą popisał się bramkarz Kotwicy
Janek Kaźmierczak (na zdjęciu) broniąc trzy
jedenastki Tarnovi. Ostatecznie Tarnovia
przegrała.
Nieoczekiwane zagranie
I w tym momencie kończą się dobre wiadomości, a do akcji wkracza koronawirus.
Decyzją władz PZNP i WZPN Poznań zawieszono rozgrywki piłkarskie na wszystkich
szczeblach - seniorskich, juniorskich i młodzieżowych. Kiedy i w jakiej formie zostaną
wznowione trudno przewidzieć. Na pewno
będzie to zależało od sytuacji epidemicznej
w kraju. Pozostaje nam tylko posłuchanie
apelu Ministra Zdrowia - zostańcie w domu.

◊ Wiktor Stempowski

18 nr 7/2020

WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Przyjmę do pracy w sklepie żelaznym Kórnik, Poznańska 96. Tel.
602 752 138
Dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności lekka praca na
produkcji. Tel. 791 121 103, e-mail
praca@lavoro.com.pl

INNE
Biuro matrymonialno-towarzyskie
zaprasza Panie i Panów w różnym
wieku. Tel. 505 006 319
Sprzedaż jajek wiejskich i warzyw,
dowóz. Tel. 721 731 124
Warsztat ślusarsko-spawalniczy
METAL-E.R. – naprawy, remonty itp.
Bnin, Piaskowa 3. Tel. 693 219 745
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398
Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439

Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231

Sprzedam sofę do siedzenia jednoosobowa, używaną.
Tel. 515 379 549

Kredyty dla firm szeroki wachlarz
produktów, zapraszamy do kontaktu. Tel. 532 726 130

Układanie paneli podłogowych +
listwy, drobna hydraulika, elektryka, montaże, pomoc techniczna.
Tel. 516 027 030

Wydam za darmo komplet foteli używanych w kolorze ciemno – czarnym wydam za darmo.
Tel. 515 379 549

Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124

Garderoby, Szafy, Zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030

Wydam za darmo fotelik dziecięcy
ze stoliczkiem do jedzenia, wyciąganymi nóżkami oraz regulacją
wysokości. Tel. 503 959 966

Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Sprzedam mieszkanie 37 m 2
w Dziećmierowie. Tel. 66 66 77 003
Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Słupi Wielkiej. Tel. 66 66 77 003
Wezmę w dzierżawę ziemie rolną
najlepiej w obrębie Gminy Kórnik.
Tel. 781 844 303
Poszukuję partnerki lub partnera do prowadzenia działalności
gospodarczej, posiadam pomieszczenia wraz z mieszkaniem – oczekuję inicjatywy i pomysłowości.
Tel. 503 582 788
Sprzedam nowe urządzenia spawalnicze tj. spawarka, piła automatyczna, wiertarka słupowa i stół
spawalniczy. Tel. 503 582 788

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

Sprzedam bujak dziecięcy.
Tel. 503 959 966

Sprzedam biurko za 20 zł.
Tel. 724 009 743

Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939

Sprzedam tanio damską odzież
używaną w rozmiarach od S do
XL, różności. Odbiór osobisty lub
wysyłka. Tel. 503 959 966
Działkę ROD w Kórniku-Bninie sprzedam, cena 40 tys. zł.
Tel. 512 932 662
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
Sprzedaż ziemniaków z domu
5 kg i 15 kg, ul. Błażejewska 43
Kórnik.
Kredyt samochodowy bez wpłaty, zabezpieczeń i zastawu, wiek
oraz przebieg auta nieistotny.
Tel. 532 726 130

Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja, cięcie
krzewów itp. Zapraszamy. Tel. 508
795 439
Układanie paneli podłogowych +
listwy, drobna hydraulika, elektryka,
montaże, pomoc techniczna. Tel.
516 027 030
Garderoby, szafy, zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030
Kupie stary motocykl WSK, WFM,
Komar, Romet. Tel. 509 449 141
Wynajmę garaż lub pomieszczenie
min. 4x6. Kornik lub okolice. Tel.
601 730 950
Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 662 643 202
Sprzedam aparat słuchowy nowy,
nieużywany, firmy „Starkej”. Cena
do uzgodnienia. Tel. 693 798 502

Kredyty dla firm na różne cele,
fachowe oraz indywidualne rozwiązania. Tel. 532 726 130

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 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.

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

...

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

...

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring
tel. kom. 604 607 104

...

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
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Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 16 kwietnia 2020 r.

NAKŁAD: 4300 egz.

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

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

...

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

...

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

...

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

...

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

...

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

...

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

...

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

