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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.
Na terenie województwa wielkopolskiego
w dniu 21.04.2020 r. z powodu podejrzenia koronawirusa:
- hospitalizowanych było ogółem 227
osób;
- poddanych izolacji lub kwarantannie było
12080 osób;
- objętych nadzorem epidemiologicznym
było aktualnie 1157 osób;
- wyleczone są 93 osoby.
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 Sa-

Jak pracuje
UMiG Kórnik?
W związku z zagrożeniem epidemicznym
koronawirusem SARS-CoV-2 uległy 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.

nitarno–Epidemiologiczne oraz służby
Wojewody.
W uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu Policji w Kórniku informujemy, że
według stanu na 22 kwietnia br. w całej
gminie objętych kwarantanną było 49
osób (23 gospodarstwa domowe).
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.

jednostek OSP oraz niektórzy sołtysi
dostarczali je do skrzynek pocztowych
Państwa domów.
Jeśli z jakiś przyczyn nie dotarły do Państwa maseczki, proszę skontaktować się
ze Strażą Miejską.
Pragnę jednak przypomnieć, że nadal
obowiązują ograniczenia w poruszaniu
się i wzajemnych kontaktach. Bez potrzeby nie wychodźmy z domów. Dotyczy
to wszystkich, ale w szczególności osób
starszych i schorowanych.
Nie zmarnujmy wspólnego wysiłku zbyt
wcześniej poluźniając rygory jakich wymaga ten wyjątkowy czas.

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.

W związku z obowiązkiem noszenia maseczek w przestrzeni publicznej zakupiliśmy
ponad 20 tys. wielorazowych maseczek
bawełniano-flizelinowych. Od połowy
kwietnia strażacy wszystkich gminnych

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Natomiast wydawanie dokumentów
z rejestru stanu cywilnego realizowane
będzie na dotychczasowych zasadach
po uprzednim telefonicznym umówieniu
wizyty.

Gospodarka Odpadami, tel. 61 8 170 411
w. 590,

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.

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

Dla przypomnienia podajemy numery telefonów Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik:
Kancelaria Ogólna, tel. 61 8 170 411,

Wydział Koordynacji Współpracy Międzywydziałowej, tel. 61 8 972 612,

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 Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej, tel. 61 8 972 603,

Wydział Spraw Obywatelskich,
tel. 61 8 170 411 w. 608, w. 660, (USC) w. 609,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 61 8 972 618,

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej,
tel. 61 89 72 617.

Wydział Inwestycji, tel. 61 8 972 602,
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
tel. 61 8 170 411 w. 616,
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Na podstawie § 18 Statutu Gminy Kórnik
zwołuję
XX Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku, o godz. 15.00,
w trybie online oraz z sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 ratusz bniński, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej, w tym:
a) z wykonania przetargów,
b) z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
c) z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
d) z prac Komisji Bezpieczeństwa.
e) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie
Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2030,
b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
e) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Kórnik i jej jednostkom organizacyjnym
f) zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponosm negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
h) zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik z opłat za pobyt w okresie
zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19
i) nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Szczodrzykowo, gmina Kórnik
j) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w
Kórniku, obręb Bnin
k) Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2020 – 2029
l) dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny
na terenie Miasta i Gminy Kórnik
m) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na
rok 2020
n) określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 r
o) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
p) nadania nazwy ulicy w miejscowości Czołowo
r) nadania nazw ulicom w miejscowości Robakowo
s) nadania nazwy ulicy w miejscowościach Radzewo, Czmoń i Czmoniec
t) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego
obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik – dotyczy dz. ewid. nr 209/1, 212/3, 220/1 i 225/1
w Szczytnikach; 82/2, 82/3 ark. 2 w Borówcu; 491/1, 493/1, 506/2 ark. 9 w Borówcu
u) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Czmoń w rejonie
ulic: Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, Świerkowej i Brzozowej, gmina Kórnik
w) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kamionki w
rejonie ulicy Rogalińskiej i Porannej Rosy dla działek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 i 456/5, gmina Kórnik
x) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych, opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania
8. Interpelacje.
9. Zapytania.
10. Wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
13. Zakończenie sesji.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust1a) porządek obrad może zostać zmieniony podczas sesji.
Z powodu epidemii koronawirusa sala posiedzeń nie będzie udostępniona mieszkańcom. Osoby zainteresowane zabraniem
głosu w ramach wolnych głosów i wniosków prosimy o kontakt z Biurem Rady.
Szczegóły: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/83659 - porządek obrad zawiera tam projekty uchwał/po sesji treść uchwał
◊ Przewodniczący Rady MiG Kórnik
Adam Lewandowski
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Koronawirus - najczęściej zadawane pytania
Nawet kilka tysięcy połączeń dziennie w sprawie koronawirusa odbierają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie pod numerem 800 190 590 możesz
uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19.
Na podstawie materiałów ze strony nfz.gov.pl publikujemy najczęściej zadawane
konsultantom pytania i odpowiedzi na nie.
Dlaczego w profilaktyce koronawirusa
ważne jest mycie rąk?
Koronawirus jest osłonięty błoną tłuszczową
(lipidową). Dlatego można mu zapobiegać
przez zastosowanie środków chemicznych,
takich jak zwykłe mydło, alkohol minimum
60–70%, preparaty do dezynfekcji.
Jakie są objawy koronawirusa?
Przebieg zakażeń koronawirusem jest
zróżnicowany - od bezobjawowego, przez
łagodną chorobę układu oddechowego,
po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej objawami koronawirusa
są: kaszel, duszności, temperatura ciała
powyżej 38 0C, ból mięśni.
Jak przenosi się koronawirus?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najczęściej przez kaszel, kichanie i rozmowę.
Może też być przenoszony pośrednio przez
dotyk. Dlatego tak ważne jest mycie rąk.
Jak zapobiegać koronawirusowi?
Często myj ręce
Należy często myć ręce wodą z mydłem. Jeśli
nie ma takiej możliwości, trzeba je dezynfekować środkami na bazie alkoholu (minimum 60-70%). Częste mycie rąk zmniejsza
ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Koronawirus może przebywać na różnych
powierzchniach i przenosić się przez ich
dotyk. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma może spowodować
przeniesienie wirusa z powierzchni na
siebie.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie, których dotykasz
Miejsca, z których często korzystasz, powinny być starannie dezynfekowane. Regularnie przecieraj wodą z mydłem lub środkiem
dezynfekującym biurka, lady, stoły, klamki,
włączniki światła i poręcze.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie
korzystaj z niego podczas spożywania
posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych
bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj
swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi
chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole
przy posiłku i nie korzystaj z niego podczas
spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować 1– 2 metry odległości
od osoby, która kaszle, kicha lub ma
gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania
i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
używając mydła i wody lub zdezynfekować
je środkami na bazie alkoholu (minimum
60-70). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu
się zarazków, w tym wirusów.
Zdrowo się odżywiaj i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj
o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji
warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij około 2
litrów płynów (najlepiej wodę mineralną).
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy
o koronawirusie
Nie ulegaj panice. Staraj się postępować
racjonalnie w walce z koronawirusem.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy
opartych na dowodach naukowych.
Podejrzewam u siebie koronawirusa, co
mam robić?
Jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie
z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną (61 85 44 800). Do czasu otrzymania
pomocy odizoluj się od innych ludzi.
Objawy, takie jak gorączka powyżej 38 0C
z kaszlem czy duszność, wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym. Przemieszczając się do szpitala, unikaj komunikacji
publicznej.
Czy jest szczepionka na koronawirusa?
Aktualnie nie ma szczepionki przeciw
koronawirusowi COVID-19.
Kto jest najbardziej narażony na zarażenie koronawirusem?
Każdy, choć najbardziej narażone na
rozwinięcie się ciężkiej postaci choroby
i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, które chorują na inne choroby,
w szczególności przewlekłe (np. cukrzycę,
choroby układu sercowo-naczyniowego,

zaburzenia neurologiczne). Zachorowania
wśród dzieci są bardzo rzadkie.
Czy są leki, suplementy lub witaminy,
które mogą podnieść odporność i zabezpieczyć przed koronawirusem?
Aktualnie nie ma zaleceń, z których wynikałoby, że zażywanie konkretnych leków,
suplementów lub witamin chroni przed
koronawirusem.
Czy można zbadać się na koronawirusa
prywatnie? Ile to kosztuje?
To lekarz decyduje, czy zrobić test w kierunku koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie rekomenduje
wykonywania komercyjnych testów na
koronawirusa.
Jestem osobą starszą, czy mam podejmować jakieś kroki w związku z zabezpieczeniem się przed koronawirusem?
Rekomendujemy, żeby osoby starsze
nie przebywały w miejscach publicznych
i w miarę możliwości nie wychodziły
z domu. Warto poprosić bliskich o wsparcie przy robieniu zakupów.
Najlepiej też zaopatrzyć się w leki, które są
przyjmowane na stałe. W tym celu można
zadzwonić do lekarza pierwszego kontaktu z prośbą, żeby wystawił e-receptę.
Jeśli pacjent ma dostęp do Internetowego
Konta Pacjenta i wpisze tam numer telefonu, kod dostępu do e-recepty zostanie
przysłany SMS-em.
Jeśli nie jestem ubezpieczony, to czy
w razie koronawirusa będę leczony
bezpłatnie?
Tak. Pacjenci z objawami koronawirusa
będą leczeni bezpłatnie, również osoby
nieubezpieczone.
Czy podczas teleporady lekarz może
wystawić zwolnienie?
Tak, jest taka możliwość. Telefon do przychodni, w której lekarz udzieli teleporady,
można uzyskać od konsultantów Telefonicznej Informacji Pacjenta (800 190 590)
lub na stronie internetowej NFZ. To lekarz
decyduje o tym, czy wystawić zwolnienie
lekarskie.
Czy mogę uzyskać zwolnienie na czas
kwarantanny?
Decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor
sanitarny. Ta decyzja jest podstawą wypłacenia zasiłku przez ZUS.

◊ Żródło
www. nfz.gov.pl
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Aktualne zasady i ograniczenia

Korzystając z informacji zawarych na rządowej stronie www.gov.pl/koronawirus
cytujemy aktualne na dzień 22 kwietnia
zasady i ograniczenia, jakie obowiązują nas
z powodu pandemii COVID-19.
1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU
SIĘ - 2 metry to minimalna odległość między pieszymi.
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.
Obowiązuje do: odwołania.

2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób
nieletnich poza domem bez opieki dorosłego.
Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą
wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie
ukończyły 13 roku życia: od 20 kwietnia
2020 do odwołania
3. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA
W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub
innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.
Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku
wyjątków wymienionych poniżej) mają
obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy,
podczas ruchu pieszego, w urzędach,
sklepach, miejscach świadczenia usług,
zakładach pracy.
Ograniczenie nie dotyczy:
dzieci do 4 lat,
osób, które mają problemy z oddychaniem
(okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie
jest wymagane),
osób, które same nie mogą założyć lub
zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu
zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osób poruszające się samochodem – jeżeli
pasażerowie mieszkają ze sobą,
osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo
kierowca z dzieckiem do lat 4,
pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach
handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub
klientów w tych miejscach, mają jednak
obowiązek zakrywania ust i nosa!
kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod

warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów
przesłoną,
duchownych sprawujących obrzędy religijne,
rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
wykonujących zadania służbowe,
osób przebywających w lesie.
Obowiązuje do: odwołania.
Pełna lista zasad dotyczących obowiązku
zakrywania ust i nosa znajduje się w kolejnym artykule .
4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH
Ograniczenie dotyczy: korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów
jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują
się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone
do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do
zabawy dzieci.
Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania
5. 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.
Obowiązuje do: odwołania
6. ZAKAZ KORZYSTANIA Z ROWERÓW
MIEJSKICH
Obowiązuje do: odwołania
7. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej
9 miejsc siedzących maksymalnie połowa
miejsc może być zajęta.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
8. RUCH LOTNICZY
Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów
krajowych i międzynarodowych.
Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)
9. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY
Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami
relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)
10. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić
dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom. I tak:
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów
dezynfekujących,
stanowiska pracy poszczególnych osób
muszą być oddalone od siebie o co najmniej
1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych
względów – np. dlatego, że linia produkcyjna
na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej
zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze
zwalczaniem epidemii.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia
2020 roku.
Obowiązuje do: odwołania.
11. GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii
i centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność handlową
w galeriach handlowych mogą prowadzić
jedynie branże:
spożywcza,
kosmetyczna (z wyjątkiem produktów
przeznaczonych do perfumowania lub
upiększania),
artykułów toaletowych i środków czystości,
wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
artykułów remontowo-budowlanych,
prasowa,
artykułów dla zwierząt,
paliw.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone
usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii
z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy
handlowe.
12. 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 sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: 4 osoby na
jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w jednym

momencie na terenie sklepu może przebywać 8 klientów.
Do sklepów, których powierzchnia usługowa
jest większa niż 100 m2: 1 osoba na 15 m2 tej
powierzchni. Czyli w sklepie o powierzchni
300 m2, może przebywać w jednym momencie na terenie sklepu 20 klientów.
Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania.
Godziny dla seniorów
Od poniedziałku do piątku 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.
Obowiązuje do: odwołania.
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 przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe
zagrożenie życia lub zdrowia.
Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może
przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona
przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze
jest 20 takich punktów, to na jego terenie
może przebywać w jednym momencie
maksymalnie 80 klientów. Nie wliczamy w tę
liczbę obsługi stoisk.
Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania.
Uwaga! Targowisko w Kórniku będzie czynne od 23 kwietnia
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.
Obowiązuje do: odwołania.
14. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY
BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą
zamknięte.
Obowiązuje do: odwołania.
13. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE
I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych,
salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez
wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych
usług nie będzie można realizować również
poza salonami – np. wizyty w domach nie
wchodzą w grę.
Obowiązuje do: odwołania.

14. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
Na czym polega?
W mszy lub innym obrzędzie religijnym
może uczestniczyć ograniczona liczba osób.
Jest to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni
danego budynku, wyłączając z tego osoby
sprawujące posługę.
Na cmentarzu może przebywać nie więcej
niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące
posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład
lub dom pogrzebowy.
Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania.
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem
telewizji, radia czy internetu.
15. GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic
Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju
mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
obywatele RP,
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo
dziećmi obywateli RP albo pozostają pod
stałą opieką obywateli RP,
osoby, które posiadają Kartę Polaka,
dyplomaci,
osoby posiadające prawo stałego lub
czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
komendant placówki Straży Granicznej
- po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić
cudzoziemcowi na wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
cudzoziemcy, którzy prowadzą środek
transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie.
Obowiązuje do: 3 maja 2020 r. (możliwe
przedłużenie tego terminu)
16. SZKOŁY I UCZELNIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach
i na uczelniach. Zalecenia: Wszystkie szkoły
i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez
Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są
według określonych zasad. Nauczyciele
i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne
zgodne z aktualną podstawą programową.
Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.
Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.
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17. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków,
klubów dziecięcych i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów
dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona.
Kwestia ponoszenia opłat przez rodziców
w czasie ich zawieszenia, powinna zostać
uregulowana w statucie żłobka oraz
w umowie z rodzicami.
Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
18. 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.
19. KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury.
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury
pozostają zamknięte. Są to m.in. muzea,
galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery,
kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz
stała działalność związana z kulturą.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają
również: siłownie, baseny, kluby fitness
i taneczne.
20. 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 objawów
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
cd. na str. 8
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nr 8/2020

24 kwietnia 2020 r.

Maseczki nosimy do odwołania

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi z domu,
musi zakryć te części twarzy. Może to
zrobić za pomocą maseczki jednorazowej,
maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy
szalika. Dzięki temu chroni siebie i innych.
Osoby zakażone koronawirusem, które
przechodzą chorobę bezobjawowo, nie
będą nieświadomie zarażać innych.
Obowiązek zasłaniania ust i nosa na
terenie Polski obowiązuje do odwołania.
Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:
w pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.),
w samochodach – dotyczy sytuacji, w których razem jadą osoby obce, to znaczy takie,
które nie mieszkają ze sobą (np. koledzy
z pracy, sąsiedzi itp.),
PRZYKŁAD: Jadę samochodem z mamą,
z którą mieszkam na co dzień. W takiej
sytuacji nie musimy zasłaniać ust i nosa.

cd. ze str. 7
na kwarantannę i tam ta osoba będzie
mogła się udać.
Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)
Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza
osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość
nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te
osoby, które kwarantanny nie przestrzegają.
Decyzja, co do konkretnej wysokości kary
jest zawsze indywidualna.
Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie
masz możliwości spędzenia kwarantanny
w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.
21. HOTELE
Ograniczenie dotyczy: działalności hoteli
i innych miejsc noclegowych.
Zalecenia: Hotele i inne miejsca noclegowe
zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte
tylko i wyłącznie dla:
osób w kwarantannie lub izolacji,
personelu medycznego,
osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to
np. pracowników budowlanych),
osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Jeśli więc przed wejściem w życie
nowych przepisów nocowałeś w hotelu,
możesz dokończyć swój pobyt zgodnie
z planem.

◊ Żródło
www.gov.pl/koronawirus

PRZYKŁAD: Podwożę samochodem koleżankę, z którą nie mieszkam na co dzień.
Dla bezpieczeństwa mamy obowiązek
zasłaniania nosa i ust podczas przejazdu.

na drogach i placach (dotyczy również osób
jeżdżących np. rowerem lub hulajnogą),
w zakładach pracy (dotyczy osób, które
mają styczność z osobami z zewnątrz – interesantami, klientami, obywatelami itp.),
PRZYKŁAD: Nie mogę pracować zdalnie, ale
wszystkie zadania realizuję w pracy w swoim pokoju. Nie mam styczności z osobami
spoza pracy. W takiej sytuacji nie mam
obowiązku zasłaniania ust i nosa.
PRZYKŁAD: Pracuję na recepcji i muszę
odbierać dokumenty od kurierów i klientów. Mam styczność z osobami z zewnątrz.
W takiej sytuacji muszę zasłaniać usta i nos.
Nie masz obowiązku zasłaniania ust i nosa
w pracy, chyba że obsługujesz klientów
zewnętrznych.
w budynkach użyteczności publicznej (np.
w urzędach, szkołach, uczelniach, przychodniach i szpitalach, na poczcie, w bankach
i restauracjach),
w sklepach i na targowiskach,
w punktach usługowych,
na klatkach schodowych, w windach,
pralniach i innych miejscach wspólnych,
z których korzystają mieszkańcy bloków.
Ważne! Policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą
zażądać od nas odkrycia twarzy w celu
identyfikacji. Mamy obowiązek uczynić to
na ich prośbę.
Ważne! Pracownicy sklepów i punktów
usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty
sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od
klientów dodatkową przesłoną ochronną.
Małe dzieci, osoby chore i rolnicy. Kogo
jeszcze nie obowiązuje nakaz zakrywania
ust i nosa?
Zakrywać usta i nos muszą co do zasady
wszyscy. Wprowadzamy jednak kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się:
dzieci do 4 lat,
osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osoby, które same nie mogą założyć lub
zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu
zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
osoby poruszające się samochodem –
jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo
kierowca z dzieckiem do lat 4,
pracownicy w zakładach pracy, budynkach
użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio
obsługują interesantów lub klientów w tych

miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod
warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów
przesłoną,
duchowni sprawujący obrzędy religijne,
rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także
funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego,
wykonujących zadania służbowe.

Maseczki dla mieszkańców
W związku z brakiem konkretnych informacji w sprawie terminu dostarczenia do Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik darmowych maseczek ochronnych z programu „Maseczki dla Polski”,
podjąłem decyzję o zakupie 20.000 szt., maseczek bawełniano-flizelinowych, wielokrotnego
użytku, aseptycznie spakowanych.
Zamówienie zostało zrealizowane, a maseczki trafiły do skrzynek pocztowych (po dwie
sztuki na rodzinę) dzięki akcji dystrybucyjnej przeprowadzonej przez strażaków wszystkich
gminnych jednostek OSP oraz niektórych sołtysów.
W przypadku uzasadnionej potrzeby większej ilości maseczek w gospodarstwie domowym,
będzie można je odebrać od dnia, (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym ze SM)
w budynku Straży Miejskiej w Kórniku (była gazownia).
◊ Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Pod numerem Telefonicznej Informacji
Pacjenta:
Dowiesz się, jak postępować w sytuacji
podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Skorzystasz z bezpłatnych porad psychologicznych w czasie epidemii COVID-19
Uzyskasz informację o nocnej i świątecznej
opiece lekarskiej, najbliższym SOR oraz aptece, w której znajdziesz swój lek - porozmawiasz z nami również w języku angielskim
Dowiesz się o najkrótszym terminie do lekarza specjalisty. Możesz również skorzystać z
naszego serwisu terminyleczenia.nfz.gov.pl
terminyleczenia.nfz.gov.pl

Czym się ochronić? Nie tylko maseczką!
Usta i nos możemy zasłonić za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innym fragmentem
odzieży. Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych.

Nie możesz czekać? Zamów połączenie z
konsultantem - oddzwonimy

Jeżeli jednak zdecydujemy się na maseczki,
warto wiedzieć, po które najlepiej sięgnąć.
Na co zwrócić uwagę?

W godzinach 8 -16 w dni robocze możesz
skorzystać z wideorozmowy z tłumaczem
języka migowego.

Maseczki mogą być wykonane z tkanin:
bawełnianych,
bawełnianych z domieszką elastanu,
bawełnianych z lnem,
lnianych,
poliestrowych,
wiskozowych z domieszką poliestru,
poliamidowych z poliestrem,
fizeliny.
Maseczka powinna przylegać ściśle do
twarzy, ale pozostawać wygodę noszenia
i oddychania. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać po każdym użyciu.

Napisz do nas e-mail w swojej sprawie na
tip@nfz.gov.pl. Nasi konsultanci odpowiedzą najszybciej jak to możliwe.

Foto. OSP Radzewo

W godzinach 8.00 – 18.00 możesz też uzyskać informację o prawach pacjenta od
specjalistów Biura Rzecznika Praw Pacjenta
◊ Źródło
www.nfz.gov.pl

Jak samemu zrobić maseczkę?
Możesz szybko i łatwo zrobić maseczkę
własnoręcznie – skorzystaj z przykładowego wzoru wykrojnika, który znajdzieszw
internecie. Wystarczy kawałek materiału
(tkaniny, z których powinna być wykonana
maseczka znajdziesz powyżej) oraz dwie
gumki, np. recepturki. Jeżeli używasz lekkiego materiału, zwielokrotnij liczbę warstw
tkaniny.
Maseczka powinna być wiązana z tyłu na
troki lub mieć gumki umożliwiające założenie jej za uszy.
W części środkowej powinna zawierać
zakładki (harmonijkę), które pozwolą dopasować ją do kształtu twarzy (i zakryć tym
samym nos, usta i brodę).
Górna krawędź powinna być wzmocniona,
aby umożliwić szczelne dopasowanie maseczki do nosa.
Rozmiar mierzony „na płasko” to co najmniej 17,5 cm x 9,5 cm.
◊ Żródło
www.gov.pl/koronawirus
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Foto. OSP Szczytniki

Foto. OSP Kamionki

OSP Kórnik

Foto. OSP Czmoń
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Kupuj u lokalnych wytwórców
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
zatrudni pracowników:
Serwisu usług komunalnych
Podstawowe obowiązki: utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych
w zakresie dróg, chodników gminnych oraz
terenów zielonych,
Wymagania:
• Prawo jazdy kat. B, T
• Mile widziane prawo jazdy kategorii C,
• Sumienność oraz staranność w wykonywaniu prac,
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach
umowy o pracę,
• zatrudnienie od zaraz,
• możliwość skorzystania z grupowego
ubezpieczenia na życie,

Elektryk - Konserwator
Miejsce pracy: Kórnik
Główne obowiązki:
• Wykonywanie prac w zakresie napraw
bieżących oraz rozbudowy sieci elektrycznej
w budynkach,
• Sprawne usuwanie zaistniałych awarii
i reakcja na bieżące potrzeby,
• Obsługa techniczna budynków w obszarze
elektrycznym.
Oczekiwania:
• Posiadanie niezbędnych uprawnień elektrycznych,
• Dyspozycyjność i dokładność,
• Prawo jazdy kat. B,
• Umiejętności „złotej rączki”
Oferujemy:
• Różne formy współpracy: umowę o pracę,
umowa zlecenie, ½ etatu, własna działalność
gospodarcza,
• Niezbędne narzędzia pracy.
• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku.
Oferty prosimy kierować pisemnie
na adres spółki
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.
Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik
lub na adres mailowy:
rekrutacja@wodkom.pl.

Od 23 kwietnia kórnickie targowisko będzie
otwarte. Przypomnijmy, że na terenie
targowiska czy bazaru może przebywać
maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 4.
Jednak jeśli to nie jest konieczne proponujemy unikanie poruszania się w przestrzeni
publicznej i nie odwiedzanie targowisk.
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.

Cechy rośliny a zmiany klimatyczne

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Ze względu na pogłębiające się zmiany
w środowisku, na całym świecie prowadzone są badania dotyczące monitoringu
i prognozowania dalszego przebiegu
zmian klimatycznych. W tym celu naukowcy korzystają z różnych narzędzi, np. programów komputerowych pozwalających
na wykorzystanie pomiarów temperatur
i opadów atmosferycznych z różnych
miejsc na świecie, by przewidzieć, jak te
parametry będą zmieniać się w czasie.
Warto podkreślić, że zmiany klimatu dotykają wielu stref naszego życia, dlatego

na określić strategię życiową danego
gatunku rośliny, ale też jego możliwości
przystosowania się do ocieplenia klimatu.
Wiedza ta może wesprzeć nas wówczas,
gdy zastanawiamy się nad koniecznością
objęcia konkretnego gatunku jakąś szczególną formą ochrony. W takich badaniach
często wykorzystywane są właśnie cechy
liści. Są one kluczowe, ponieważ umożliwiają prowadzenie fotosyntezy, a więc są
związane z produkcyjnością rośliny: im
większa powierzchnia liści danej rośliny,
tym bardziej jest ona produktywna, np.
wytwarza więcej drewna, a przy tym
akumuluje więcej dwutlenku węgla z atmosfery. Dzięki tym właściwościom, cechy
liści pomagają np. określić, ile dana część

i przyjrzeć się roślinom z bliska. Może
okazać się, że jesteśmy w stanie wskazać
więcej różnic występujących między liśćmi
rozmaitych gatunków niż mogliśmy przypuszczać. Przykładowo można zauważyć,
że liście lipy są stosunkowo dużych rozmiarów, a ich blaszka liściowa jest cienka
i delikatna. Lipy można obserwować m.in.
spacerując Główną Aleją Lipową bądź
Aleją Generałowej Zamoyskiej. W porównaniu z lipą liście roślin zimozielonych, np.
różaneczników, są dużo grubsze i cięższe.
Wiąże się to m.in. z ich większą odpornością na niskie temperatury. Ulistnione
różaneczniki można znaleźć w różnych
miejscach Arboretum przez cały rok, jednak podziwiać je w pełni kwitnienia można

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
SADZONKI Ogrodnictwo
Ewa i Maciej Dominiak.
Warzywa
Kwiaty
Odbiór osobisty ul. Poznańska 114A Daszewice w godzinach 15:00-18:00. Tel. 500
823 965

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. ◊ opr. SK

Sprostowanie

W poprzednim numerze „Kórniczanina” (nr 7/2020 z 10 kwietnia 2020 roku) na stronie
5 błędnie podaliśmy, że „na terenie Gminy Kórnik z nieodpłatnej pomocy prawnej można
skorzystać w Filii w Kórniku przy ul. Błażejewskiej 63 (...).
Jednocześnie informujemy w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszona
zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy
prawnej prowadzonej przez Powiat Poznański. Wszystkie umówione wcześniej wizyty
zostają odwołane.W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej
w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem
telefonu lub poczty elektronicznej.
W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy: przesłać na adres:
pomocprawna@powiat.poznan.pl skan podpisanego wniosku o potrzebie uzyskania
porady, a wyjątkowej sytuacji dzwonić uzasadnionej pod numerem telefonu: 61 8410 797.
◊ ŁG

Liście różaneczników dzięki grubym blaszkom liściowym
i skórzastej strukturze mogą wytrzymać niskie temperatury
– nie opadają na zimę. Fot. SPD.

naukowcy z różnych dziedzin wykorzystują rozmaite techniki, by w możliwie
wszechstronny sposób badać zachodzące
w przyrodzie zjawiska. Również ekolodzy
angażują się w badanie zmian w ekosystemach związanych z ociepleniem klimatu.
Przykładowo, coraz częściej wykorzystują
w tym celu tzw. cechy funkcjonalne roślin.
Cechy funkcjonalne roślin to właściwości
morfologiczne, fizjologiczne i fenologiczne
roślin, które umożliwiają porównywanie
ze sobą roślin zupełnie odmiennych,
przykładowo lipy, kaktusa i baobabu.
Naukowcy analizują setki różnych cech,
jednak najczęściej wykorzystywane to:
wysokość rośliny, gęstość łodygi lub pnia,
masa nasion, całkowita powierzchnia liści,
specyficzna powierzchnia liści (czyli stosunek ich powierzchni do suchej masy) czy
zawartość azotu w liściach. Cechy te są
często ze sobą powiązane, np. liście o dużej specyficznej powierzchni (jak szczawik
zajęczy czy klon zwyczajny) są plastyczne,
ale mało odporne na niskie temperatury
i presję ze strony roślinożerców. Liście
o małej specyficznej powierzchni (np. liście
roślin iglastych zwane szpilkami czy igłami,
występujące m.in. u świerka czy jodły) są
mało plastyczne, ale mają dużą odporność
na niskie temperatury i są rzadziej zjadane
przez roślinożerców.
Na podstawie cech funkcjonalnych moż-

Liście cisa są niewielkie i twarde, ale dzięki temu
są odporne na mrozy. Fot. SPD.

lasu wyprodukuje drewna, albo ile zwiąże
atmosferycznego węgla (w postaci CO2)
w ciągu najbliższych pięćdziesięciu czy stu
lat. Można też oszacować, czy dany gatunek przetrwa najbliższe stulecie na obszarze, na którym występował dotychczas.
Naukowcy z Instytutu Dendrologii PAN
także prowadzą badania dotyczące cech
liści różnych gatunków, również na terenie
kórnickiego Arboretum. Dotychczas kórniccy dendrolodzy brali udział w licznych
badaniach dotyczących m.in. zależności
istniejących między poszczególnymi
cechami liści, w tym także w kontekście
zmian klimatu. Zbadano też jakie różnice
występują w liściach rosnących w różnych
częściach drzewa, np. w naświetlonej i zacienionej części korony.
Dużą satysfakcję stanowi dla nas to,
że tak piękna kolekcja dendrologiczna
zgromadzona w Arboretum w Kórniku
może być wykorzystywana zarówno do
celów badawczych, jak i rekreacyjnych
i poznawczych. Gatunki drzew i krzewów
pochodzące z najodleglejszych zakątków
północnej półkuli stanowią znakomity
obiekt badawczy, ale są również pięknym
elementem parkowej scenerii. W trakcie
spaceru po urokliwych alejkach Arboretum warto przystanąć na chwilę

przede wszystkim w maju. Liście roślin
iglastych natomiast, jak choćby cisa, mają
najczęściej jeszcze mniejsze rozmiary, ale
za to ich blaszka jest twarda i odporna na
znacznie niższe temperatury. Piękne cisy
można oglądać na przykład w „Cisowych
komnatach” naszego Arboretum.
Przyglądając się zarówno rozwijającym
się wiosennym liściom jak i tym, które
widzieliśmy przez całą zimę, warto mieć
świadomość, że nawet bardzo podstawowe informacje dotyczące liści mogą
być wykorzystane w zaawansowanych
badaniach z zakresu botaniki i ekologii.
Szczególnie interesujące są badania fenologiczne, z których wynika, że dzisiaj liście
oraz kwiaty drzew i krzewów rozwijają
się wcześniej niż przed kilkudziesięcioma
laty. To widoczny dowód na reakcje drzew
na zmiany klimatyczne, w tym globalne
ocieplenie. Korzystając z naszej pięknej
kolekcji oraz podziwiając drzewa i krzewy
nie zapominajmy więc o szacunku dla poszczególnych roślin, które często stanowią
unikalne okazy dendrologiczne i mogą
nam wiele powiedzieć o zachodzących
w środowisku zmianach.

◊ Sonia Paź-Dyderska
Instytut Dendrologii PAN
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Kórnicka biografia Adama Mickiewicza
Z cyklu
„W kręgu kórnickiego Zamku”

Rękopis „Pani Twardowskiej”

W drugiej części naszego cyklu przyjrzyjmy się bliżej postaci Adama Mickiewicza. Zapewne każdy z nas uczył się
o nim mniej lub bardziej pilnie w szkole.
Większość Kórniczan słyszała również
o „kórnickich Dziadach”. Spróbujmy
podsumować i usystematyzować tę
wiedzę. Czy Mickiewicz był kiedykolwiek
w naszym mieście? Czy możemy w ogóle
mówić o kórnickiej biografii wieszcza?
Mam nadzieję, że w tym krótkim tekście
udzielę odpowiedzi na nurtujące wielu
z nas pytania.
Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia
1798 r. (dokładnie tego samego dnia,
ale dwa lata wcześniej urodził się Tytus
Działyński). O działalności w Towarzystwie Filomatycznym oraz o zesłaniu na
Krym, gdzie przyjaźnił się z Aleksandrem
Puszkinem możemy przeczytać w każdej
biografii poety.
Gdzie jednak Rzym, a gdzie Krym?
No i gdzie w tym wszystkim Kórnik?
Spróbujmy przenieść się do roku 1828.
Siostra Tytusa – pochodząca również
z Kórnika, Klaudyna – była już wówczas
od trzech lat żoną Bernarda Potockiego.
Matka Bernarda, Konstancja, od dwóch
lat była żoną Edwarda Raczyńskiego.
Dziesięć kilometrów od Rogalina rozwijała
się biblioteka brata Klaudyny – Tytusa.
Edward Raczyński zatrudnił do pomocy
Józefa Łukaszewicza. Czwórce tych osób
właśnie – Józefowi Łukaszewiczowi, Edwardowi Raczyńskiemu oraz jego pasierbowi, Bernardowi i jego żonie Klaudynie,
zawdzięczamy pierwsze wydanie poezji
Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, tzw.
„wydanie wielkopolskie” z 1828 r.
Wracając jednak do pytań zawartych we
wstępie. Na pierwsze muszę ze smutkiem
odpowiedzieć, że niestety Kórnik Adama
Mickiewicza nigdy nie gościł. Najbliższe
naszemu miastu, bo zlokalizowane w odległości około pięćdziesięciu kilometrów
od Kórnika, miejsca odwiedzone przez
poetę w okresie powstania listopadowego to Śmiełów oraz położone w powiecie
kościańskim Bielewo, Choryń oraz Kopaszewo. Pomimo, że poety nigdy nie
było w Kórniku, znał on i kontaktował się
z wieloma osobami, które były z naszym
miastem związane.
Dzieje niezwykłej przyjaźni
Po upadku powstania listopadowego
Mickiewicz udał się na emigrację do Drezna. Po przyjeździe do stolicy Saksonii
zamieszkał na drezdeńskim starym rynku
w Kamienicy pod Złotym Lwem, przy Altmarkt 519. Co ciekawe, zajął pokój, czy też

mieszkanko, położone na czwartym piętrze, w którym jeszcze pół roku wcześniej
rezydował Juliusz Słowacki. W tej samej
kamienicy, na drugim piętrze, mieszkała
Justyna z Dzieduszyckich Działyńska, wdowa po Ksawerym Działyńskim, matka Tytusa Działyńskiego oraz Klaudyny Potockiej.
Trzecie piętro zajmowała córka Justyny,
wraz z mężem Bernardem.
Pierwsze spotkanie poety i Klaudyny miało
miejsce 29 marca 1832 r. Wiemy, że siostra
Tytusa wywarła na naszym wieszczu tak
wielkie wrażenie, że podarował jej odpis
swojego wiersza Nocleg. Wydarzyło się
to zapewne w trakcie obiadu u Klaudyny,

podczas którego Mickiewicz miał improwizować na temat nietrwałości rzeczy
ludzkich. To właśnie dzięki znajomości
z siostrą Tytusa poeta zaangażował się
w działalność drezdeńskiego komitetu
pomocy powstańcom.
Tajemnica rękopisu
Ciekawa historia związana też była z okolicznościami powstania Dziadów, części
trzeciej, której rękopis znajduje się na
Zamku w Kórniku. Pewnego wiosennego
wieczoru Mickiewicz zaczął tworzyć. Wena
pisarza była tak wielka, że stracił siły.
Zdążył tylko wezwać pomocy i zemdlał.

Na ratunek pośpieszyła właśnie dobra
sąsiadka, Klaudyna, wraz z mężem Bernardem. Położyli osłabionego poetę spać,
a następnego dnia odwiedzili go razem
z Ignacym Domeyką. Wokół pokoju leżały
zapisane kartki. Domeyko wszystkie je
pozbierał, a Mickiewicz przepisał, by następnie ofiarować dzieło Klaudynie – był
to czystopis Dziadów, części trzeciej. Luźne
notatki brudnopisu zostały przewiezione
przez Domeykę w czerwcu 1832 r. do
Paryża. Dziś znajdują się one w Bibliotece Polskiej, która zlokalizowana jest na
wyspie św. Ludwika, pod numerem 6,
Quai d’Orleans – w dawnej kamienicy należącej do generała Władysława i Jadwigi
Zamoyskich. Generał siedzibę tę ofiarował
Towarzystwu Historyczno - Literackiemu
(twórcy Biblioteki) w zamian za uregulowanie długów. Z kronikarskiego obowiązku
dodam jeszcze, że istnieje trzeci odpis
Dziadów, części trzeciej, który Domeyko
stworzył z manuskryptów mickiewiczowskich dając autorowi do korekty, a który
obecnie znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
Ta urocza i bardzo romantyczna historia
o ofiarowaniu rękopisu Klaudynie ma jeden słaby punkt. Mianowicie, z listu Cecylii
Działyńskiej (córki Tytusa) do Zygmunta
Celichowskiego (zarządcy kórnickiego
majątku) wynika, iż rękopis Dziadów,
części trzeciej zakupiony został przez Jana
Działyńskiego w Paryżu. Niewykluczone
jednak, że jakaś część brulionu trafiła
jednak w ręce Klaudyny, a następnie mocą
testamentu, odziedziczył go po siostrze
Tytus, natomiast kolejna jego część dokupiona została później przez Jana. Jeszcze
ciekawszym jest fakt, że żadna z kart
rękopisu Dziadów, nie ma żadnych wskazówek sugerujących, że może pochodzić
z Paryża. Pieczątki Muzeum Adama Mickiewicza posiadają natomiast materiały
ze zbioru korespondencji, zgromadzone
w sygnaturze BK 1610. Zapewne któreś
z nich musiały zostać zakupione od syna
poety – Władysława, założyciela muzeum
poświęconego pamięci ojca.
Kórnicka edycja Dziadów (sygnatura BK
1608) to nie jedyne materiały związane
z Adamem Mickiewiczem przechowywane w kórnickiej bibliotece. Znajduje się
tu również wczesna wersja ballady Pani
Twardowska, którą poeta miał ofiarować
Klaudynie podczas pobytu w Dreźnie (jej
sygnatura to BK 1609).
Niewinne fascynacje
Młodzi, trzydziestoletni przyjaciele (Adam
Mickiewicz, Wincenty Pol, Stefan Witwicki,
Ignacy Domeyko i Klaudyna Potocka)
nie tylko pracowali dla dobra utraconej
ojczyzny, ale również zwiedzali Drezno,
odwiedzając jego liczne muzea i teatry.
W ich wspomnieniach z tego okresu
przewija się również wyprawa do Szwajcarii Saksońskiej, do Parku Narodowego
Skały Bastei. Późniejszy bohater narodowy
Chile – Domeyko – skupiał się na badaniu

skał i minerałów. Natomiast Mickiewicz,
w stanie już zapewne wesoło-biesiadnym,
jednego z wieczorów przy ognisku zaproponował, by opowiadać sobie historyjki
interesujące, aczkolwiek niekoniecznie
przyzwoite. Zawstydziło to najmłodszego
uczestnika wyprawy, Wincentego Pola,
który zaczął snuć opowieść o tym, co
widział udając się na emigrację. W ten

Początkowo Mickiewicz prezentował linię
polityczną zbieżną z poglądami Hotelu
Lambert. Rok 1843 przyniósł kontakty
Mickiewicza z kolejną z niezwykłych osób
związanych pośrednio z Kórnikiem. Leonard Niedźwiecki, bo o nim mowa, przez
kilkadziesiąt lat pełnił funkcję sekretarza
generała Zamoyskiego. Jego aktywności
zawdzięczamy fakt, że obecnie w Kórniku

Rękopis pierwszej strony Dziadów cz. III

sposób powstał najsłynniejszy jego utwór
Pieśń o ziemi naszej. Warto wspomnieć,
że Stefan Witwicki wkrótce potem napisał
znaną chyba każdemu luźną przyśpiewkę
Pije Kuba do Jakuba. Czy było to wspomnienie wspólnego wyjazdu?
Przyjaźń Klaudyny i Mickiewicza trwała
aż do przedwczesnej śmierci szlachcianki
w roku 1836, aczkolwiek po wyjeździe
wieszcza do Paryża przybrała nieco inny
charakter. Klaudyna opiekowała się ciężko
chorym przyjacielem poety – Stefanem
Garczyńskim. Mickiewicz natomiast
pilotował sprawę wykonania pamiątkowego medalionu profilu Klaudyny przez
francuskiego artystę Davida d’Angers,
podsyłając mu równocześnie portrecik
przyjaciółki, gdy David szukał inspiracji
by wykonać rzeźbę św. Cecylii. Po śmierci
Klaudyny poeta pisał do Davida: „Znałeś
ją, rozumiesz wielkość naszej straty”. Do
dziś zachowały się trzy listy Adama Mickiewicza do przyjaciółki, które znajdują się
w Kórniku. Wspomnienie wielkiej patriotki
z Wielkopolski przewijało się również w listach Mickiewicza do innych. Mickiewicz
już po śmierci Klaudyny prowadził również
korespondencję z Celiną Działyńską, żoną
Tytusa, przebywającą w 1838 r. w Paryżu.
W sumie korespondencja to określenie
troszkę na wyrost, bo w jednym z listów
prosi on hrabiankę Działyńską, by raczyła
zabrać swoim powozem kolegę Mickiewicza z Paryża. Gdy zwrócono mu uwagę
na poczynioną niestosowność, kolejny
list to przeprosiny za okazaną śmiałość.
Co ciekawe, oba listy podpisane zostały
„Najniższy sługa – A. Mickiewicz”.
Już w latach trzydziestych mamy pierwsze
ślady kontaktów poety z jednym z polityków Hotelu Lambert – z późniejszym generałem, Władysławem Zamoyskim, mężem
Jadwigi, którego poślubiła w Halle w 1852 r.

znajduje się bardzo rozbudowane archiwum polskiej emigracji popowstaniowej.
Cała korespondencja rękopiśmienna
Mickiewicza w Kórniku to razem 59 stron
zebranych łącznie jako sygnatura BK 1610.
Paryski skandal
Mickiewicz umarł w Turcji w listopadzie
1855 r. Część osób twierdziła, że miał
zostać otruty. Po prowizorycznym pogrzebie podjęto decyzję o transporcie
ciała do Francji oraz pochowaniu go
u boku zmarłej kilka miesięcy wcześniej
żony. W styczniu 1856 r. w kościele Marii
Magdaleny w Paryżu odbyła się natomiast
druga uroczystość pogrzebowa. Przed
wejściem do kościoła jednak doszło do
małego skandalu. Jeden z emigrantów, kapitan Franciszek Jaźwiński, zaczął bić laską,
którą się podpierał, generała Władysława
Zamoyskiego, oskarżając go o otrucie
poety (drogi polityczne Mickiewicza i Hotelu Lambert w pewnym momencie się
rozeszły). Nie umknęło to uwadze Cypriana Kamila Norwida, który napisał wiersz
nawiązujący do tych wydarzeń – Duch
Adama i skandal.
Czy możemy zatem mówić o kórnickiej
biografii Adama Mickiewicza? Sądzę, że
ten krótki tekst jest najlepszą odpowiedzią.
Dziadów część trzecia zazwyczaj wyciągana
była z zamkowego skarbca raz do roku, tylko
na jeden weekend majowy. W tym roku z
powodu pandemii Covid-19 jest to niestety
niemożliwe. Chciałbym jednak zaprosić Szanownych Czytelników na stronę Platformy
Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej ( platforma.
bk.pan.pl ) gdzie przejrzeć online można
wszystkie kórnickie rękopisy mickiewiczowskie, w tym Dziadów część trzecią.
◊ Grzegorz Kubacki
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Niedźwiedź w Kromolicach

Wielkanoc jest najważniejszym świętem
religii chrześcijańskiej. W tradycji wielkopolskiej głębokie przeżycia duchowe tych

świąt ubarwiane były wieloma zwyczajami
kultury ludowej. „Boże rany”, wieszanie
śledzia i żuru, pisanki, baranek z masła

czy zajączek wielkanocny, to tylko nieliczne przykłady. Po Niedzieli Wielkanocnej,
kiedy skupiano się głównie na uciechach
stołu, przychodził bardziej rozrywkowy
Poniedziałek. W latach dwudziestych XX
wieku po wsi Kromolice (gmina Kórnik)
w tym dniu wędrowano z Niedźwiedziem.
Niedźwiedź to grupa młodych, z której
jedna osoba (Niedźwiedź) zakładała strój
z powiązanej słomy grochowej, inne przebierały się za babę, dziada, kominiarzy
i diabły. W towarzystwie muzyków, ze
śpiewem na ustach, wędrowano od domu
do domu zaczepiając spotkanych ludzi,
malując sadzą twarze dziewcząt, wdrapując się na dachy i wyczyniając najróżniejsze
figle, za które nie wolno było się gniewać.

Dużo mówi się w Kórniku o historii Zamku, o nauce. Na dalszy plan odsuwana
jest tematyka włościan wielkopolskich.
Praca na roli na początku XX wieku nie
należała do najłatwiejszych. Jednak
stereotypem byłoby nazywanie ludzi ją
wykonujących społeczeństwem gorszej
kategorii. Dużą wagę przywiązywano do
wykształcenia dzieci, pogłębiano wiedzę
o uprawie ziemi i hodowli zwierząt, zachowując szacunek do wartości i kultury.
Wokół nas mieszka wiele osób, których
dziadkowie i pradziadkowie wywodzą
się z rodzin włościańskich i przekazują
do dziś relacje, jakie łączyły sąsiadów

Na zdjęciach po lewej znajdują się osoby,
które przygotowywały zabawę i brały
w niej udział. Na skrzypcach gra mój
dziadek Wojciech Skrzypczak, na kominie
siedzi jego brat Franciszek, a przed dom
wychodzi ich siostra Agnieszka. W zabawie
uczestniczą także członkowie rodziny Pawlaków, zamieszkujący budynek widoczny
na drugiej fotografii.

i krewnych. Wspominam, z jakim szacunkiem odnosili się do siebie członkowie
rodziny (zwrot bracie, siostro), jak dbano
o przedmioty codziennego użytku. Jak
mimo trudnych warunków utrzymywano higienę w domach, przywiązywano
uwagę do stroju, jak dekorowano domy.
Kultura ludowa jest dzisiaj bardzo niedoceniana, traktowana „cepeliowsko”, bez
dbania o źródła. A może jednak warto ją
trochę przypomnieć, zwłaszcza że mamy
kopalnię wiedzy na ten temat obok nas.
Tradycje obrzędów ludowych wynikały
z potrzeby wzmacniania poczucia tożsamości oraz więzi z sąsiadami i z przeszłością. Jak jest to ważne i niedoceniane
możemy sprawdzić dzisiaj, w tym trudnym czasie zagrożenia.
◊ Halina Buda
Zdjęcia ze zbiorów prywatnych
rodzin Skrzypczaków i Pawlaków

Rozmyślania 75+
w zaciszu domowym

Samotność - cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?
Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha,
Adam Mickiewicz

Ludzie są sobie potrzebni – mimo tych
wszystkich swar i nieporozumień. Obecne
czasy ukazują to najdobitniej. Teraz łatwo
przekonać się jak osoby trzecie z naszych
kręgów znajomości są nam niezbędne. Zarówno ci z najbliższego otoczenia jak rodzina i ci dalsi – koleżeństwo, znajomi, sąsiedzi.
Sama obecnie przeżywam odosobnienie
pomimo bliskości mojej rodziny z za płotu.
Wszystko to jest usankcjonowane ostrymi
przepisami i zaleceniami w kwestii zdrowotnej – jestem z grupy wysokiego ryzyka.
Dlatego codziennie uderzają mnie różne
przemyślenia i kilkoma z nich chciałabym
się podzielić. Spróbuje naszkicować niektóre
z nich.
Zacznę od tego, iż spełniło się moje marzenie. Mam małe mieszkanko z wyjściem na
taras, do niewielkiego ogrodu. Na tarasie
dużo roślin w donicach i możliwość wypicia
tej jedynej porannej kawy w promieniach
ciepłego słońca. Na rabatach mnóstwo
kwiatów kwitnących od wczesnej wiosny
do późnej jesieni.
Tegoroczna wiosna ukazała się w pełnej
krasie. Mój ogródek już od połowy lutego oznajmił mi jej nadejście, dorodnymi
i prostującymi się przebiśniegami. Teraz
zaczęła się „tulipanowa wiosna”, malująca
wszystkimi kolorami. W dali krzew forsycji
obsypany żółtym kwieciem, czy magiczne
szafirowe podkreślenia rabatowe. Blisko
mnie uśmiechają się wesołe bratki. Moje
rośliny otaczam wielką opieką, co sprawia
mi radość i daje wymierne efekty i korzyści
- ogrodoterapia. W tym momencie współczuję osobom, które nie posiadają takich
możliwości. Ja usadawiam się w swoim
wygodnym ogrodowym fotelu i całą sobą
chłonę dobro natury każdym zmysłem.
Największy kłopot nastręcza mi magnoliowy
krzew. Mam już kolejne nasadzenie ale jest
mizerne… W ubiegłym roku chociaż zakwitły
dwa okazałe kwiatostany – lecz tylko dwa…
A obiecałam znajomym, że będzie u mnie
w ogródku piknik w czasie kwitnienia tych
szlachetnych roślin i możliwość spotkania,
rozmowy i przeżywania miłych chwil – chyba
nie w tym roku.
Sporo czasu przeznaczam też na biblioteczne remanenta. Ponieważ księgozbiór mam
spory i co pewien czas dokonuję korekty
tematycznej książek – mam wtedy sporo
pracy i mnogość wspomnień. Trzonem księgozbioru są albumy z zakresu historii sztuki,
malarstwa, religioznawstwa, encyklopedie
i przewodniki turystyczne. Znajduje się tu
wiele dzieł historyków wielkopolskich, ukazujących osiągnięcia w wielu dziedzinach,

poznańskich uczonych na przestrzeni wieków. Są też kórniczana, które swą tematyką
obejmują wszystkie możliwe historyczne
kwestie naszego dwumiasta, których nie
mogło zabraknąć. Dużą część biblioteki
stanowi literatura pamiętnikarska, dająca
pełniejszy obraz wybranych epok. Są tu
listy, wspomnienia, ukazujące życie królów,
polityków, zesłańców, wygnańców, artystów. Wszystko to pozwala człowiekowi na
odkrywanie innymi zmysłami wielu tajemnic
świata oraz ukazywanie mądrości życiowych
– nie ważne z którego wieku.
Ostatnia część księgozbioru to książki, artykuły i rękopisy mojego śp. męża. Kończąc
biblioteczny przegląd stwierdzam, że duża
część wspólnego życia z moim Jurkiem,
drzemie pośród wielu stronic i zapisków
sławnych, ciekawych ludzi i wielu wydarzeń.
Sporo wspaniałych chwil z mojego życia
jest tu razem ze mną pośród tych pozycji
literackich. Dzięki nim wystarczy, że otworzę
którąkolwiek z ksiąg, a już powracam w cudowne lata 60-te, które wcale nie były takie
szare i bure jak wielu się wydaje.
Pamięć ta powraca z każdym wtopieniem
się w literackie uniesienia – zwłaszcza do
tamtych dni trzynastego roku – gdy trzeba
było się rozstać. Brakuje mi go w tym jakże
trudnym i samotnym czasie, by wspólnie
kontemplować, wśród dobra żywego jak
ogród i dobra intelektualnego jak książka.
Teraz wracam do realiów i samotności
wszystkich czytelników. To co się dzieje jest
dla nas wszystkich okazją, by móc na chwilę
przystanąć w tym pędzącym świecie XXI
wieku. Starajmy się pochylić nad wieloma
osobami, dla których nigdy nie starczało
nam czasu z wielu względów.
Poprzez kuchenne rewolucje czy kolekcjonerskie zainteresowania, bądź ogrodnicze
zamiłowania – stwórzmy własne małe dzieła
i podzielmy się zdalnie z innymi. Korzystajmy z możliwości nowinek technicznych i zadzwońmy, połączmy się internetowo z wizją
i podzielmy emocjami i uczuciami z naszymi
bliskimi, znajomymi, sąsiadami i tymi o których już zapomnieliśmy. Niech te komunikatory spełnią wreszcie bardzo pożyteczne
zadania do jakich zostały stworzone. Cieszmy się każdym dniem, wymyślajmy sobie
zajęcia w swoich wymarzonych czterech
kątach. Ja zabieram się do porządkowania
moich starych zdjęć. Sporo albumów będę
zagospodarowywać i na pewno zajmie mi
to kilka długich wieczorów i dni.
Z pozdrowieniami dla wszystkich oczekujących na koniec pandemii.
◊ Irena Fogel
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Iść albo nie iść - oto jest pytanie!
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na liczne pytania o możliwość wejścia do Arboretum informuję, że
będzie to możliwe od soboty 25 kwietnia
(w tygodniu 13:00-19:00, w weekendy
i święta 10:00-19:00).
Zachęcam jednak do przemyślenia
decyzji o przyjeździe i wzięcia pod
uwagę wszystkich zaleceń, które nadal
obowiązują!
Wszyscy tęsknimy za kontaktem z przyrodą, a wielu z Państwa nie może doczekać się kwitnących magnolii, różaneczników, azalii... jednak magnolie zakwitną
również za rok!
Będziemy na bieżąco na naszych stronach internetowych informować o zmianach w funkcjonowaniu Arboretum, które wprowadzamy dla Państwa i naszego
bezpieczeństwa!
Życzymy wszystkim zdrowia!
◊ Kierownictwo
Arboretum

Foto. K. Broniewska

Foto. K. Broniewska

A propos
Dlaczego nie pójdę w najbliższym czasie
do Arboretum?
Z wielu powodów. Głównym jest oczywiście
panująca epidemia koronawirusa. Biorę na
poważnie zalecenia, które mówią o unikaniu
spotkań, kontaktów z innymi ludźmi. Nie
wychodzę w przestrzeń publiczną jeśli nie
muszę.
Dodatkowo jestem wśród tych szczęściarzy,
którzy posiadają ogródek przydomowy
i tam mogę realizować swoje potrzeby

kontaktu z przyrodą. Wiem, wiem... to nie
to samo. Ale mogę i muszę sobie odmówić
niektórych przyjemności, by nie stać się
nosicielem, by nie zarażać innych, by nie
zachorować.
Ale wielu nie ma nawet ogródka czy balkonu. Ci pewnie ruszą tłumnie... Ba! Już ruszyli,
gdyż mimo dotychczasowego zamknięcia
Arboretum pod kórnicki skarbiec przyrody
codziennie przyjeżdżały dziesiątki osób, by
odbić się od zamkniętej bramy.

Nie wybieram się także do lasu. Wiem,
wiem... Rząd „otworzył” lasy przed kilkoma
dniami i nie trzeba w nich nosić maseczek.
Wiem, wiem, że tam łatwiej znaleźć odosobnienie. Ale panuje straszna susza.
Jeśli teraz, rodacy, tłumnie ruszymy do lasów
to, kto wie, czy nie sprowadzimy kolejnego
nieszczęścia koronawirusowi do pary.
Każdy niedopałek, szkło, iskra to gigantyczne
niebezpieczeństwo. Nad Biebrzą pali się już
spory kawałek naszych zielonych płuc.

Jeszcze kilka miesięcy temu takie słowa nie
przyszły by mi przez klawiaturę, ale dziś
piszę: jeśli nie musisz, nie przyjeżdżaj na
razie do Arboretum w Kórniku.

Działajmy w przemyślany sposób.
Wytrwajmy.
◊ ŁG
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA
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, Panów w różnym wieku. Tel. 505 006 319

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

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

Lekcje on-line z języka angielskiego
dla dzieci i młodzieży. Przyjazna
atmosfera i indywidualne podejście
do ucznia. Tel. 601 917 459

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

Poszukuję partnerki lub partnera do prowadzenia działalności
gospodarczej, posiadam pomieszczenia wraz z mieszkaniem – oczekuję inicjatywy i pomysłowości.
Tel. 503 582 788

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

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

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

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

Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Kupię działkę budowlaną Mościenica, Mościenica oś. Topolowe.
Tel. 506 548 090
Sprzedam baloty słomy.
Tel. 691 783 400
Sprzedaż ziemniaków z domu 5 kg
i 15 kg, ceny giełdowe. ul. Błażejewska 43 Kórnik-Bnin
Sprzedam wózek „Trzy w jednym”
dla bliźniaków. Tel. 661 879 191
Działka ROD w Kórniku-Bninie
z domem do całorocznego zamieszkania, sprzedam. Tel. 512 932 662,
535 768 567
Ogrodnik z zamiłowania zajmie
się kompleksowo ogrodem – cięcie
drzew, żywopłotów, wertykulacja
i koszenie trawników, opryski.
Tel. 607 786 551
Naprawa rolet zewnętrznych.
Tel. 501 645 939

Sprzedam dom z ogródkiem
w szeregowcu 70 m2 w Błażejewie.
Tel. 579 638 183

Kredyty dla rolników, firm
oraz dla osób prywatnych, wiele banków, także pozabankowe.
Tel. 532 726 130
Chętnie przyjmę niepotrzebne
książki. Tel. 721 731 124
Warzywa i jajka na dowóz.
Tel. 721 731 124

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

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

Kórnik. Na działalność gospodarczą wynajmę pomieszczenie
w budynku magazynowym o pow.
61 m2 z zapleczem socjalnym i biurowym. Magazyn posiada bramy
garażowe. Do dyspozycji parking.
Tel. 691 793 249

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

Wynajmę pomieszczenia o pow.
250 m2 na I piętrze na działalność
gospodarczą: biura, gabinety itp.
Kórnik. Tel. 691 793 249.
Kredyt samochodowy bez wpłaty, zabezpieczeń i zastawu, wiek
oraz przebieg auta nieistotny.
Tel. 532 726 130
Utrzymanie terenów zielonych,
koszenie trawy, wertykulacja,
cięcie krzewów itp. Zapraszamy.
Tel. 508 795 439

Sprzedam wózek dziecięcy „parasolkę” MACLAREN BMW czarny.
Stan bdb! Tel. 507 155 477
Sprzedam wielofunkcyjne krzesełko (białe drewniane) do karmienia
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet
Bear. Tel. 507 155 477
Sprzedam łóżeczko Radek VIII
z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ.
Tel. 507 155 477
Sprzedam stojak do transportu
okien, wys. 1,94 dł. 2,68 szer. 1,59.
Tel. 501 645 939
Garderoby, szafy, zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030

Fachowe usługi malarskie. Mieszkania, biura, hale. Dobre ceny.
Tel. 503 582 788
Sprzedam w dobrym stanie,
używaną kabinę prysznicową kwadratową , wymiary 80 x 80 cm
z drzwiami rozsuwanymi, szkło,
profile aluminiowe, firmy Koło.
Tel. 534 303 035.
Sprzedam damski rower California
- koła 28 cali, 24 biegi, amortyzowany, stan dobry. Tel. 501 303 029
Kupie stary motocykl Wsk, Wfm,
Komar, Romet. Tel. 509 449 141
Układanie paneli podłogowych +
listwy, drobna hydraulika, elektryka,
ślusarstwo, montaże, pomoc techniczna. Tel. 516 027 030
Garderoby, szafy, zabudowy wnęk
+ montaż. Tel. 516 027 030
Systemy nawadniania ogrodów projektowanie i montaż.
Tel. 516 027 030
Sprzątanie domów, mieszkań,
mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, ciśnieniowe mycie tarasów,
podjazdów i bram garażowych.
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

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

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

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

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

...

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

...

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

...

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

...

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

...

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

...

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

...

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

pn. - pt.

