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 24 WRZEŚNIA 2021 R.
GODZ. 17:00-19:00

17 września 2021 r. 3

Festyn w ramach Narodowego
Programu Szczepień

#SzczepimySię z KGW

zobacz więcej: gov.pl/szczepimysie/kgw

Program:

Możliwość zaszczepienia się przeciw COVID –19  

w obecności lekarza i pielęgniarki.  

Upominki dla nowo zaszczepionych!

Mega dmuchana zjeżdżalnia.

Animacje ,,Kreatywnie i aktywnie”. Uczta muzyczna.

Smakołyki kuchni regionalnej  

przygotowane przez Panie z KGW Błażejewo.

Kawiarenka z pysznym ciastem domowym, kawą i herbatą.

Mobilny Punkt Spisu Powszechnego.

Serdecznie zapraszamy!

Koło Gospodyń Wiejskich Błażejewo
zaprasza na

Jesienny Festyn Rodzinny 
25 września 2021r w godz. 12.00- 17.00

na placu zabaw w Błażejewie,ul. Rybacka

Sprawozdanie 
burmistrza

W  uroczystościach uczestniczyli między 
innymi burmistrz Przemysław Pacholski 
i wiceburmistrz Sebastian Wlazły. 

Wybory W oSP robakoWo

5 września 2021 odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo wyborcze OSP Robakowo. 
W zebraniu uczestniczyli również zaprosze-
ni goście: wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
Andrzej Szyc - Komendant Miejsko Gmin-
ny ZOSP RP Kórnik oraz Jerzy Rozmiarek 
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP. Dokonano wyboru składu organów 
statutowych jednostki.
Skład Zarządu OSP Robakowo na lata 
2021- 2026:
- prezes - Maciej Zwiernik
- wiceprezes - Naczelnik - Tomasz Bąkowski
- II wiceprezes - Jerzy Dziliński 
- zastępca naczelnika - Artur Dota
- sekretarz - Barbara Bąkowska
- skarbnik - Paweł Borczyk
- gospodarz - Piotr Szczepaniak
Skład Komisji Rewizyjnej OSP Robakowo 
na lata 2021-2026:
- przewodniczący - Waldemar Myszkowski
- wiceprzewodniczący - Bartosz Pielecki
- sekretarz - Janusz Hyży.

rozmoWy z PrzedStaWicielami 
lidl PolSka

6 września w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
Kórnik gościli przedstawiciele firmy Lidl 
Polska – Bartosz Łuczak i  Mikołaj Pietz. 
Rozmawiano o możliwości usytuowania na 
terenie naszej gminy oddziału firmy wraz 
z księgowością.  

SPotkanie z dyrektorem Gddkia

7 września wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
i wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz 
Elżbieta Krakowska kierownik Wydziału 
Eksploatacji, Lidia Noskowiak kierownik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i  Joanna Grzybowska kierownik Wydziału 
Inwestycji  spotkali się z dyrektorem średz-
kiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Jerzym Helwigiem. 
Omówiono przebieg remontu nawierzchni 
na drogach serwisowych oraz dokonano 
uzgodnień w sprawach koniecznych regu-
lacji terenowo-prawnych dróg gminnych. 
Poruszono też temat oznakowania in-
formacyjnego przy drogach, a  także wiat 
przystankowych.

Plany inWeStycyjne aquanetu

2 września, po rozstrzygnięciu przetargu, 
burmistrz Przemysław Pacholski w obec-
ności wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego 
podpisał dwuletnią umowę na odbiór 
i  transport odpadów z  nieruchomości 
z  firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Śrem reprezentowaną przez 
prezesa zarządu Pawła Wojnę.

rozmoWy W SPraWie filii 
Wydziału komunikacji

3 września wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z  Sekretarz Powiatu 
Poznańskiego Magdaleną Buczkowską. 
Omówiono zaawansowanie prac plani-
stycznych związanych z  modernizacją 
Starej Gazowni, gdzie w  przyszłym roku 
uruchomiona będzie filia Wydziału Ko-
munikacji. 

SzczePienia ucznióW

4 września na Oazie odbywały się szcze-
pienia uczniów kórnickich szkół w wieku 
powyżej 12 lat. 

PoWiat Przekazał SPrzęt dla oSP

4 września podczas festynu „Bezpieczni 
w  Powiecie Poznańskim” trzy jednostki 
z naszej gminy: OSP Czmoń, OSP Radzewo 
i OSP Szczytniki z rąk Starosty Poznańskie-
go Jana Grabkowskiego oraz Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
Jacka Michalaka w obecności wicestarosty 
Tomasza Łubińskiego, członków Zarządu 
Powiatu Poznańskiego Antoniego Kalisza 
i Piotra Zalewskiego, a także w obecności 
parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów 
(w  tym wiceburmistrza Sebastiana Wla-
złego) i  prezydentów miast, otrzymały 
zestawy składające się z: pompy zatapial-
nej EVAK 50 EUB 5.20NS1-230V STORZ 2, 
przedłużacza 20 m IP65, węża tłocznego 
20 m W-52. Zestawy zostały ufundowane 
ze środków Powiatu Poznańskiego.

dożynki kórnickiej Parafii 

Tego samego dnia w  Dziećmierowie 
odbyły się Dożynki Parafialne Parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku. 

koncePcja na błonie

Także 7 września burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz Wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak spotkali się z dyrektorem KCRiS 
Oaza Wojciechem Kiełbasiewiczem, 
wicedyrektorem Bartoszem Karasiem 
oraz pracownikami. Omówiono koncep-
cję zagospodarowania terenów KCRiS 
Oaza-Błonie w związku z zakończeniem 
budowy kolejnego etapu promenady 
i połączenia jej z terenami Błoni. 
Koncepcja ma zostać zaprezentowana 
podczas komisji RMiG w bieżącym mie-
siącu.

kuPią „elektryki”?

8 września w kórnickim urzędzie odbyło 
się spotkanie przedstawicielki KPA „Kom-
bus”: prezes Beaty Urbaniak i  głównej 
księgowej Grażyny Jabłońskiej. Podczas 
spotkania z burmistrzem Przemysławem 
Pacholskim, wiceburmistrzami Bronisła-
wem Dominiakiem i  Sebastianem Wla-
złym oraz kierownik Wydziału Pozyski-
wania Funduszy i Zamówień Publicznych 
Anną Biernacką oraz Anną Kozłowską kie-
rownikiem Wydziału Gospodarki Finanso-
wej przeanalizowano możliwości starania 
się o środki na dofinansowanie zakupu 
autobusów o napędzie elektrycznym.

PodSumoWania boGk

Także 8 września wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły uczestniczył w  podsumo-
waniu konsultacji społecznych Budżet 
Obywatelski Gminy Kórnik 2022 (więcej 
na kolejnych stronach tego numeru).

Planują kanalizację W czmoniu

Także 8 września wiceburmistrz Se-
bastian Wlazły, kierownik Wydziału 
Planowania przestrzennego Mariusz 
Stodolniak i kierownik Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Lidia Nosko-
wiak spotkali sie z  Kaliną Żołądkowską 
reprezentującą wykonawcę projektu 
kanalizacji sanitarnej na terenie Czmo-
nia. Omawiano możliwości usytuowania 
przepompowni i kolektorów. 

cd. na str. 4



OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Borówiec w re-
jonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, 

Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XXXV/485/2021 
z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Borówiec, 
w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, 
Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym. Podjęcie niniejszej uchwały 
ma na celu określenie zasad zagospo-
darowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. 
Wnioski należy składać w  formie pa-
pierowej lub elektronicznej w  tym 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21 października 2021 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o  przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla wsi Dachowa, 
w rejonie ulicy Poznańskiej i Srebrnej, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z  2021 r., poz. 741 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta i  Gminy Kórnik uchwały nr 
XXXV/486/2021 z  dnia 25 sierpnia 
2021 r. w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wsi 
Dachowa, w rejonie ulicy Poznańskiej 
i Srebrnej, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym. Podjęcie niniejszej uchwały 
ma na celu określenie zasad zagospo-
darowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnio-
ski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego. Wnioski należy składać 
w formie papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21 października 2021 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego na 
południe od linii kolejowej i na zachód 

od drogi wojewódzkiej 
nr 434 – ulicy Dworcowej, obejmują-
cego części obrębów: Dziećmierowo, 
Borówiec, Dachowa i Szczodrzykowo, 

gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XXXV/487/2021 z dnia 
25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru położonego na południe 
od linii kolejowej i na zachód od drogi 
wojewódzkiej  nr 434 – ulicy Dworco-
wej, obejmującego części obrębów: 

Dziećmierowo, Borówiec, Dachowa 
i Szczodrzykowo, gmina Kórnik.
Granice obszaru objętego sporządze-
niem planu określone są na załączniku 
graficznym. Podjęcie niniejszej uchwały 
ma na celu określenie zasad zagospoda-
rowania terenu. Zainteresowani mogą 
składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego. 
Wnioski należy składać w  formie pa-
pierowej lub elektronicznej w  tym 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21 października 2021 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym Bo-
rówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi 

S11, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 
ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
nr XIX/229/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla tere-
nów położonych w obrębie geodezyjnym 
Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi 
S11, gmina Kórnik, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 
4 października 2021 r. do 26 października 
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt planu dostępny będzie w okre-
sie wyłożenia również na stronie www.
kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie” 
w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do 
publicznego wglądu” oraz na platformie 
konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 18 października 2021 
r. o godzinie 16:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (online), 
na platformie ZOOM. W dyskusji online 
będzie można wziąć udział po wcześniej-
szym zgłoszeniu do godz. 12:00 dnia 
18 października 2021 r. na adres email: 
dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie 
maila wpisując: DRAPAŁKA. Dla zareje-
strowanych osób zostanie wygenerowany 
link do spotkania, który zostanie przesłany 
w e-mailu zwrotnym pół godziny przed 
dyskusją.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać w formie papiero-
wej lub elektronicznej w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub 
platforma konsultacyjna: kornik.konsul-
tacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 10 listopada 2021 r. 
Informuję o możliwości zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją w Urzędzie 
Miasta i  Gminy Kórnik – preferowane 
wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka 
Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.
kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu wypełniania obowiązku prawne-
go ciążącego na Administratorze w związku 
z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego/studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, oraz 
podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w  sprawie organizacji i  zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych 
nie będzie używane zautomatyzowane po-
dejmowanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 
w  przypadku gdy Państwa dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z  przepisami 
RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i  jest niezbędne w  celu 
realizacji obowiązku prawnego wykonywa-
nego przez Administratora. W  przypadku 
braku podania przez Państwa  niezbędnych 
danych, będzie to miało wpływ na dalsze 
procedowanie sprawy, włącznie z pozosta-
wieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie 
z  Kodeksem postępowania administracyj-
nego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na 
ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury planistycz-
nej.

Modernizacja drogi
Na podstawie porozumienia Miasta 
i Gminy Kórnik z Instytutem Dendrologii 
PAN podjęto współpracę przy utrzyma-
niu głównej drogi prowadzącej przez las 
doświadczalny Zwierzyniec. Na początku 
września „wykorytowano” i  utwardzono 
tłuczniem 1,1 km tej arterii pieszo-ro-

werowej od ogrodów działkowych ROD 
im. Zamoyskiego do wysokości dawnej 
leśniczówki. 
Kolejny etap – około 600 metrów  do Błoni 
zostanie utwardzony niebawem. 

◊  ŁG
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konferencja na temat  
GoSPodaroWania Wodą 

9 września miała miejsce konferencja 
zatytułowana „Współczesne uwarunko-
wania i wyzwania gospodarowania wodą 
w rolnictwie” zorganizowana przez Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
W konferencji udział wzięli wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły i  kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska Sławomir Zakrzew-
ski.

ŚWięto StoWarzySzenia

W  sobotę 11 września Stowarzyszenie 
Byłych Żołnierzy i  Sympatyków 31 Kór-
nickiego Dywizjonu Rakietowego OP ob-
chodziło XVI rocznicę swego powstania. 
W uroczystości zorganizowanej z tej okazji 
przy tablicy pamiątkowej na os. Staszica 
udział wzięli członkowie stowarzyszenia 
oraz goście. Władze gminy reprezentowali 
przewodniczący RMiG Kórnik Adam Le-
wandowski oraz wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak. 

Strzelanie żniWne

11 września Kórnicko-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe zorganizowało tradycyjny, żniw-
ny turniej strzelecki. Tytuł Króla Żniwnego 
zdobył Marian Błaszak.
W  turnieju i  ceremonii wręczania na-
gród uczestniczyli: wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i  Bronisław Dominiak, 
radna Beata Bruczyńska oraz Magdalena 
Matelska-Bogajczyk kierownik Wydziału 
Promocji Gminy. 

otWarto noWe PrzedSzkola

W dniu 14 września otwarto nową placów-
kę przedszkolną w Czołowie. W uroczysto-
ści udział wzięli: burmistrz Przemysław 
Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
radna Iwona Kosmalska, kierownik Wy-
działu Oświaty i  Polityki Społecznej Ewa 
Soczyńska, jej zastępca Aneta Weber, 
inspektor Katarzyna Zimny, dyrektorzy 
placówek oświatowych z  terenu Miasta 
i  Gminy Kórnik oraz Remigiusz Stein 
i  Kacper Stein – reprezentujący organ 
prowadzący.
Dzień później, juz po zamknięciu tego 
numeru Kórniczanina zainaugurowano 
działalność nowego przedszkola w Szczyt-
nikach. 

cd. ze str. 3

◊  red.



nr 16/2021 17 września 2021 r.6 7

Promenadą nad jeziorem aż do Błoni

Zakończono prace i oddano do użyt-
ku kolejny odcinek promenady nad 
Jeziorem Kórnickim.  Jego głównym 
elementem jest 136 metrowa kładka 
z oświetleniem oraz 200 metrowa droga 
pieszo-rowerowa łącząca ją z wcześniej 
wybudowanymi odcinkami.

Pierwszy etap promenady o długości około 
1,5 km powstał w 2010 roku. Etap drugi 
o  długości 600 m, z  pomostami, molo 
i dwupoziomową platformą widokowa oraz 
pływającą fontanną, zrealizowany został 
w 2015 roku. W latach 2018-2020 realizowa-
ne były kolejne odcinki, dzięki którym trasa 
spacerowa wydłużyła się o kolejne ponad 
600 m. Obecnie Promenada im. Wisławy 
Szymborskiej ma około 3 km długości. 
Nowa inwestycja komunikuje miejski brzeg 
jeziora z infrastrukturą sportowo-rekreacyj-
ną na Błoniach.

Bezpośrednio, bez konieczności poru-
szania się w  bezpośrednim sąsiedztwie 
ruchliwych dróg, można przespace-
rować się lub przejechać rowerem od  
ul. Jeziornej w Bninie, poprzez Prowent, 
obok Zamku, rynku aż do stadionu, plaży 
i Zwierzyńca. Ścieżką zdrowia przy brzegu 
lub utwardzoną niedawno drogą przez las 
doświadczalny i leśne arboretum można 
wrócić do Bnina zamykając 5-cio kilome-
trową pętlę spacerową.

Kładka jest zaprojektowana jako kon-
strukcja podwieszona, tak aby łodzie, 
kajaki i rowery wodne mogły swobodnie 
pod nią przepływać. Da to miłośnikom 
sportów wodnych, po udrożnieniu za-
rośniętego trzciną odcinka, możliwość 
przepływania z  Jeziora Kórnickiego na 
Skrzyneckie Duże.

Koszt budowy kładki, wraz z oświetleniem 
i  budową pieszo-rowerowego odcinka 
promenady o długości około 200 m wyniósł 
niecałe 24 miliony złotych.
Dofinansowania udzieliły: Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego - w wysokości 
2 mln zł i Powiat Poznański – w wysokości 
0,5 mln zł.
Projekt wykonała Pracownia Projektowa 
GOYA Sławomir Gierliński z Kórnika. Pod-
wykonawcą w zakresie projektu kładki przez 
jezioro była firma SMP Projektanci Sp. z o.o. 
Sp. k., z Poznania.
Planowanym przez wykonawcę inwestycji - 
firmę BUDIMEX S.A. terminem zakończenia 
budowy był 30 września br. Ponieważ prace 
wykonane zostały wcześniej, dokonano od-
biorów technicznych i uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie, promenadą i kładką można 
spacerować już od kilku dni.

◊  ŁG

Kilkukrotnie zbierała się Komisja Infrastruk-
tury i Polityki Przestrzennej by zaopiniować 
przedstawione przez Centralny Port Komu-
nikacyjny sp. z. o. o. propozycje przebiegu 
projektowanej linii kolejowej dużych pręd-
kości nr 85 relacji Warszawa – CPK– Łódź – 
Sieradz – Kalisz – Poznań. Samorząd, naglo-
ny terminami narzuconymi przez autorów 
projektu, w ekspresowym tempie musiał 
zapoznać się z materiałami i wypracować 
wspólne zdanie na ten istotny temat.
Wariant błękitny przewiduje przebieg trasą 

istniejącej linii kolejowej. Warianty zielony, 
różowy, czerwony i pomarańczowy w róż-
nych konfiguracjach przebiegają przez las 
Drapałka i  pomiędzy Szczodrzykowem 
i Dziećmierowem. Warianty granatowy i file-
towy zaprojektowano lasem na południe od 
Kamionek, Borówca i Mościenicy, dalej przez 
Czołowo, Konarskie, Błażejewo i Błażejewko. 

Po wysłuchaniu opinii mieszkańców i dys-
kusji wydano opinię negatywną wobec 
wszystkich proponowanych przebiegów 

uznając jednocześnie, że najmniej uciążli-
wym społecznie jest wariant pomarańczowy 
przechodzący w czerwony. 
Zdaniem radnych każdy ze wskazanych 
wariantów „narusza interes gminy, dobra 
osobiste mieszkańców i walory przyrodni-
cze, a także miejsca pamięci”. 
Przygotowane w Urzędzie Miasta i Gminy 
pismo z  obszernymi wyjaśnieniami i  ar-
gumentami w sprawie przesłano do CPK 
sp. z o.o. 

Wrócił temat przebiegu szybkiej kolei
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Dwadzieścia lat temu została restytuowana 
Fundacja Zakłady Kórnickie – dzieło życia 
Władysława Zamoyskiego. Z tym wydarze-
niem wiąże się kilka istotnych dat. Ustawę 
o FZK Senat Rzeczypospolitej uchwalił 18 
września 2001 roku, wcześniej 24 sierpnia 
przyjął ją Sejm, zaś podpis Prezydenta RP 
pod dokumentem został złożony 11 paź-
dziernika 2001 r.
Fakt restytuowania Fundacji w  oparciu 
o ustawę miał doniosłe znaczenie nie tylko 
w wymiarze prawnym – był także wyraźnym 
nawiązaniem do historii powołania jej do 
życia przez Władysława Zamoyskiego na 
mocy ustawy sejmowej z 30 lipca 1925 r.
Jadwiga z Działyńskich Zamoyska oraz jej syn 
– Władysław Zamoyski, pragnęli, aby daro-
wany przez nich Narodowi Polskiemu mają-
tek pozostał niepodzielny i przeznaczony na 
cele opisane w tym akcie prawnym. Jeszcze 
za życia Władysław Zamoyski zabiegał 
więc o to, by został on przyjęty przez Sejm 
w niezmienionej, gwarantującej dokładne 
wypełnienie woli Fundatorów formie. 

Również restytuowana Fundacja Zakłady 
Kórnickie pragnie wypełniać wolę swoich 
twórców, realizując bliskie im cele związane 
z propagowaniem idei pracy organicznej, 
rozwijaniem nowoczesnego rolnictwa, 
dofinansowaniem inicjatyw społecznych 
związanych z historycznymi terenami Fun-
dacji oraz wspieraniem placówek Polskiej 
Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej i  In-
stytutu Dendrologii.
Historia Fundacji, jej teraźniejszość i przy-
szłość będą tematem cyklu artykułów, które 
zespół FZK przygotowuje dla czytelników 
„Kórniczanina” w  związku z  obchodami 
jubileuszu. Informować będziemy także 
o wydarzeniach związanych z oficjalnymi ob-
chodami rocznicy restytucji, które zaplano-
wane zostały na drugą połowę października. 
Datę 18 września postanowiliśmy natomiast 
uczcić wyznaczając ją na dzień inauguracji 
piątego już projektu edukacyjnego FZK 
– Programu Edukacji Medialnej „Szkoła 
Generałowej”.

Jubileusz Fundacji Zakłady Kórnickie

◊  FZK
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Już za kilka dni początek astronomicznej 
jesieni. Nim chłodniejsze dni zajęły miejsce 
tych ciepłych, na kórnickim rynku zorga-
nizowano koncert na pożegnanie lata. Na 
scenie, pięknie przystrojonej kwiatami 
ofiarowanymi przez Bartosza Jędrzejew-
skiego, wystąpili wspaniali artyści.
Śmiało można nazwać ich artystami lo-
kalnymi, gdyż związani są z naszą okolicą 
– mieszkają tu, lub pracują. Ich talenty 
muzyczne znane są jednak i doceniane w 
całym kraju.
Licznie zgromadzoną na kórnickim rynku 
publiczność bawili, wzruszali i zachwycali: 

Barbara Szelągiewicz, Ksenia Shaushyshvi-
li, Darek Tarczewski i Michał Zator.
Program koncertu był ciekawy i zróżni-
cowany - od utworów Édith Piaf, poprzez 
kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, 
Romualda Lipki, Beaty Kozidrak i Bajmu, 
muzykę filmową aż po przeboje Eda 
Sheerana. 

Dzięki emocjom jakie przekazali muzycy 
kórnickiej publiczności i gościom, ciepła 
aura końca lata cieszyła nas jeszcze kilka 
dni. 

Muzyczne pożegnanie lata

◊  ŁG

VI Festyn Ekologiczny odbył się 11 września 
na placu Niepodległości.
Zgdonie z tradycja imprezy, głównym ele-
mentem wydarzenia była wymiana zużytych 
baterii i niesprawnego sprzętu elekto-RTV-
-AGD na rośliny. Tym razem hortensje, 
borówki, żywotniki i  tawuły odbierać było 
można w punkcie sprzedaży Szkółek Kór-
nickich na podstawie specjalnych bonów 
jeszcze tydzień po imprezie. Wydano kilka 
tysięcy bonów, a zebrane baterie zapełniły 
dwa pokaźne pojemniki. Zbierano też 
nakrętki. Organizatorzy, zaproszeni goście 
i sponsorzy zadbali, by rynek wypełnił się 
też innymi atrakcjami. Dzieci mogły tworzyć 
ogrody w szkle, rysować, wycinać lub grać w 
gry planszowe. Były zjeżdżalnie, wata cukro-
wa i popcorn, dziczyzna serwowana przez 
myśliwych z  lokalnego Koła Łowieckiego 
„Kogut”, grochówka i kiełbasy z grilla. 
Na scenie zaprezentowano dwa spektakle. 
Pierwszym z nich był „W kowbojskim sio-
dle” grupy Animatori. Drugi to nowoczesna 
wersja „Małego księcia” przygotowana przez 
podopiecznych ŚDS „Gościnni”. Swój talent 
wokalny zaprezentowała finalistka „The 
Voice Kids” Tatiana Kopala z Bełchatowa
Panowie Roman Janas i Marcin Polaczyk 
z Grodziska Wielkopolskiego  pokazywali 
w  jaki sposób dbając o  własną kieszeń 
i  środowisko rozpalać w piecach metodą 
„od góry”. Zorganizowano punkt Spisu Po-
wszechnego, punkt szczepień przeciw CO-
VID-19. Można było złożyć deklarację doty-
czącą rodzaju ogrzewania, poznać szczegóły 
programu „Czyste powietrze”. Firmy Karlik 
i Szpot prezentowały elektryczne pojazdy.

Swoje stoiska przygotowali także:
• Hipro-Mine z Robakowa
• Klimeco Polska
• Stowarzyszenie Pasjonat z grą geocachin-
gową
• EnergiaSol Fotowoltaika
• Stowarzyszenie „Nasze Błażejewo” 
• KGW Błażejewo, 
• Wydział Funduszy Pozabudżetowych i  ZP
• KCRIS OAZA

•Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Artur Zys 
• Wielkopolski Park Narodowy
• Wełniaki
• Chlebszy- Pracownia Chleba
•Schronisko dla Zwierzat w Skałowie
• SM Kórnik wraz Komisariatem Policji 
w Kórniku (znakowanie rowerów)
• Karlik Energy 
• ZGO Wielkopolskie Centrum Recyklingu
• AZAR- rękodzieło, 
OSP Kórnik przygotowało pokaz sprzętu, 
w tym świetnie odrestaurownej przedwo-
jennej sikawki konnej, a na zakończenie 
„z pompą” i  syrenami przejechali główną 
ulicą miasta.

Sponsorami imprezy byli:
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Śremie Sp. z o.o., 
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
JAWI Sp. z o.o. 
- Agromarket Sp. z o.o. Sp. 
- TFP Sp. z o.o., 
- ZGO WCR Jarocin 
- Sater Kórnik Sp. z o.o., 
-Jagrol Sp. z o.o., 
- Kubiaczyk Maciej, 
- Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Jabłka rozdawane mieszkańcom i gościom 
ofiarowali sadownicy : Jarosław Piechowiak 
i Andrzej Matuszewski.
Nieocenioną pomoc w organizacji udzielili:
- KCRiS OAZA i OAZA-Błonie
- Iwona Cupryjak - sołtys wsi Runowo
- Aleksandra Szczepaniak - sołtys wsi Pru-
sinowo
- Sławomir Mandziak - sołtys wsi Dziećmie-
rowo
- Andrzej Surdyk - sołtys wsi Robakowo - 
osiedle
- Koło łowieckie Kogut
-Zajazd Non Stop Gawlik
-„Zaczarowane Podróże”
- P.H.U. Gerard Gabryelewicz
WODKOM Kórnik
- OSP Kórnik
- „Szkółki Kórnickie” ZD PAN Kórnik

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
pod hasłem: „Na ochronie środowiska 
Twoje zdrowie zyska” 
Wśród przedszkolaków zwyciężyli:
I miejsce- Gabriela Matuszkiewicz
II miejsce- Tymoteusz Gierz 
III miejsce-  Urszula Zakrzewska
W tej kategorii wyróżniono  prace, które 
wykonali:
- Michał Piotr Andryszak
- Franek Smoczyński
- Wojtek Gierz

Wśród uczniów klas I- III:
I miejsce-  Blanka Szkudlarek
II miejsce - Łucja Sowa
III miejsce- Zuzanna Matuszkiewicz

Wyróżniono prace, które wykonali:
- Mateusz Gierz
- Piotr Bacik
- Adam Bacik

W kategorii wiekowej  od IV – VIII wpły-
nęła jedna praca, więc I miejsce zajęła: 
Weronika Sowa (Klasa V).

Za udział w konkursie nagrody otrzy-
mali również:
-Bartek Wesołek
- Aleksandra Szyngiel
- Hanna Stekiel
- Aleksander Biniakowski
- Ada Imbierowicz 
- Anna Osuch
- Oliwia Grzywarczyk
- Olga Ciesielska 
- Przemysław Karol Andryszak
- Franciszek Zakrzewski

VI Festyn Ekologiczny
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Dla życia najważniejsze są: powietrze, 
woda i gleba. Musimy dbać o ich kondycję 
bo one decydują też o kondycji zdrowia 
naszego życia. O  czym świadczą nasze 
ogrody? One świadczą o naszej kulturze. 
Ogrody Kórnickie od 536 lat,  stanowią 
centrum ogrodnictwa w Polsce. Jakby na 
ironię tradycję tę próbuje przerwać decy-
zja o likwidacji Zakładu Doświadczalnego 
PAN, przez marnie zorientowaną w ogrod-
nictwie centralę PAN w Warszawie.
Trzydzieści osiem lat temu na terenie 
obecnego Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego w  Mościenicy było piaszczyste 
nieurodzajne pole, nie było drzew. W 1982 
roku, na fali przemian społeczno-ustrojo-
wych, zwanych solidarnościowymi, sprawy 
zagospodarowania tej ziemi ludzie wzięli 
w swoje ręce. W maju 1982 r. odbyło się 
pierwsze spotkanie z  przedstawicielami 
Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związ-
ku Działkowców (PZDz). Działkowy Ruch 
Społeczny wyłonił Komitet Organizacyjny 
Ogrodu w Mościenicy. Wśród około 250 
chętnych potencjalnych działkowiczów 
byli przedstawiciele różnych zawodów 
nie tylko z  gminy kórnickiej. Pierwszym 

przewodniczącym Społecznego Komitetu 
Ogrodu w Mościenicy został płk. Ryszard 
Grześkowiak. W marcu 1983 r. odbyło się 
Zebranie Założycielskie Ogrodu w  Mo-
ścienicy, które wyłoniło pierwszy Zarząd, 
uchwalono plan budowy, dokonano loso-
wania przydziału działek ogrodu. Historia 
Ogrodu Działkowego im. Antoniego Wró-
blewskiego rozpoczyna się dnia 6 marca 
(w niedzielę) 1983 r. Wśród działkowców 
tylko nieliczni pamiętają tamte organiza-
cyjne czasy. Istnieją jednak dokumenty, 
kroniki i ludzie którzy te pionierskie dzia-
łania pamiętają.
Jedną z  form integrujących działkowi-
czów były organizowane „Dni Dział-
kowca” rozpoczynające się mszą świę-
tą polową. Dnia 21 sierpnia 2021 r., 
po rocznej przerwie  znowu działkow-
cy mogli się spotkać na tej integrują-
cej imprezie.  Dnia 5 czerwca 2021 r. 
zmarła  Teresa Zimna, długoletnia zasłu-
żona prezes ogrodu. Funkcję tę po niej 
przejął wiceprezes  Tomasz Turkiewicz. 
W sobotę 21 sierpnia o godzinie 15:00 ks. 
proboszcz Grzegorz Zbączyniak w asyście 
wikarego Tomasza Tarczyńskiego, mi-

nistranta Wiktora Antoniaka i  organisty  
Franciszka Nowaka odprawił mszę polo-
wą w  intencji zmarłej śp. Teresy Zimnej 
i wszystkich zmarłych działkowców, oraz 
za pomyślność ROD. W swojej homilii ks. 
G. Zbączyniak wspomniał zasługi śp. Tere-
sy Zimnej oraz wyjaśnił istotę eucharystii 
wspomnianej w ewangelii.
Zarząd ROD przygotował bogaty program: 
gości powitano kulinariami na „wielkopol-
ską nutę”. 
Ze względu na pandemię nie odbył się 
w tym roku „Dzień Dziecka” organizowany 
tradycyjnie w  ROD Mościenica. Z  myślą 
o dzieciach działkowców w sierpniu 2019 r. 
oddano do użytku  plac zabaw dla dzieci 
a w lipcu 2020 r. przekazano siłownię dla 
dorosłych. Ogrody są prawdziwym rajem 
dla dzieci. Blok rodzinny, gry  i zabawy dla 
dzieci z  nagrodami były wielką atrakcja. 
Wieczór działkowicze spędzili na tradycyj-
nej potańcówce przy dźwiękach muzyki.
W kronice ROD znalazł się piękny plakat, 
wpis ks. G. Zbączyniaka oraz liczne zdjęcia.  
     
 

Dzień Działkowca ROD w Mościenicy

◊  Kazimierz Krawiarz
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Tegoroczne dożynki parafialne w parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku odbyły 
się w Dziećmierowie w sobotę 4 września.
Mszę św. dziękczynną sprawował ks. pro-
boszcz Grzegorz Zbączyniak wraz z ks. To-
maszem Tarczyńskim, wikariuszem naszej 
parafii. Wieńce dożynkowe złożone przed 
ołtarzem pochodziły ze wszystkich sołectw 
naszej parafii, a także z Przedsiębiorstwa Ja-
grol, ze Szkółek Kórnickich oraz Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych z Kórnika. Dziękczyn-
ny bochen chleba złożony przez starostów 
dożynek – Sławomira Mandziaka i Annę 
Olejnik – został następnie poświęcony 
wraz z wieńcami przez księdza proboszcza. 
W uroczystej mszy św. udział wzięli licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Dziećmierowa, 
delegacje i przedstawiciele sołectw oraz 
zaproszeni goście, wśród których byli przed-
stawiciele władz gminy i powiatu, prezes 

Fundacji Zakłady Kórnickie, komendant OSP 
w Kórniku i wielu innych.
Po mszy św. i poświęceniu nowego krzyża 
sołtys Sławomir Mandziak zaprosił wszyst-
kich obecnych do wspólnego świętowania. 
Miejscem tegorocznych dożynek parafial-
nych był plac przed Klubem Rolnika im. 
Józefa Szczepaniaka w Dziećmierowie.
     
   

Dożynki Parafialne Dziećmierowo 2021

◊  Piotr Guzik

W sobotę, 4 września, po mszy św. 
odprawionej w Dziećmierowie z oka-
zji dożynek parafialnych mieszkańcy 
Dziećmierowa oraz zgromadzeni goście 
udali się pod nowo postawiony krzyż, 
którego poświęcenia dokonał ks. pro-
boszcz Grzegorz Zbączyniak w asyście 
ks. Tomasza Tarczyńskiego, wikariusza 
naszej parafii.

Historia miejsca, w którym stanął kolejny 
krzyż, sięga końca XIX wieku, kiedy to po-
stawiono go po raz pierwszy. Przetrwał do 
roku 1931, gdy potężna wichura dokonała 
dzieła zniszczenia. Na jego miejscu stanął 
nowy krzyż poświęcony przez ks. probosz-
cza Mieczysława Matuschka 26 maja 1931 
r. w  Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 
(Zielone Świątki). Drzewo krzyża zostało 
sfinansowane przez Fundację Zakłady 
Kórnickie, natomiast pp. Leiszner, ówcze-
śni dzierżawcy majątku Dziećmierowo, 
ufundowali ponad metrowej wysokości 
pasyjkę. Krzyż wykonany był z modrzewio-
wego okrąglaka o wysokości ponad 5 m. 
Przetrwał do roku 1939, kiedy to niemiecki 
okupant dokonał jego zniszczenia. Drzewo 
krzyża zabrał sołtys Skrzynek i Dziećmiero-
wa Henderlich, który zrobił z niego walec 
polowy. Podczas prac polowych owym 
walcem spłoszone konie ciężko raniły syna 
sołtysa. Leżącą w  rowie pasyjkę znalazł 
wracający rowerem z  pracy p. Żurbicki. 

Zabrał ją do domu, gdzie ukryta doczekała 
końca wojny. Po dorobieniu brakującego 
elementu (ręki) przekazał ją ks. probosz-
czowi Majkowskiemu.
Miejsce po zniszczonym krzyżu pozosta-
wało puste aż do roku 1981. Choć nie 
było tam krzyża, to ten fragment gruntu 
nigdy nie był uprawiany, natomiast osoby 
pamiętające zniszczony krzyż często kładły 
w tym miejscu wiązanki kwiatów.
Do ponownego ustawienia krzyża doszło 
dopiero w  roku 1981. W  styczniu 1981 
roku mieszkańcy Dziećmierowa – pra-
cownicy gospodarstwa doświadczalnego 
PAN Dziećmierowo – złożyli wniosek do 
władz gminy o zezwolenie na postawienie 
na nowo krzyża zniszczonego przez oku-
panta. W kwietniu otrzymali decyzję pozy-
tywną. W międzyczasie został wykonany 
projekt krzyża wraz z całym otoczeniem. 
Wykonał go p. Stefan Wojciechowski, ar-
chitekt zamieszkały w Kórniku. Wszystkimi 
sprawami związanymi z  postawieniem 
krzyża zajmował się społeczny komitet, 
w skład którego wchodzili panowie Urba-
niak Józef, Andrzejewski Benedykt i Drze-
wiecki January.
Podczas przygotowywania płyty funda-
mentowej pod krzyż natrafiono na resztki 
pnia starego krzyża. Przyczynił się do tego 
p. Jóźwiak – mieszkaniec Dziećmierowa, 
który bardzo precyzyjnie określił poprzed-
nie miejsce. 

Poświęcenie krzyża w Dziećmierowie

         Krzyż poświęcony został w czerwcu 
1981 roku przez ks. Ignacego Neumanna 
proboszcza Parafii Kórnickiej w  latach 
1968-1982. W  roku 2019 przystąpiono 
do odnowienia krzyża. Po dokładnych 
oględzinach okazało się, że jego stan jest 
tak zły, że trzeba pomyśleć o wymianie na 
nowy. Została nałożona powłoka z farby, 
aby choć w części ograniczyć postępującą 
destrukcję.
Już podczas trwania pandemii zwróci-
liśmy się do ks. proboszcza Grzegorza 
Zbączyniaka o akceptację naszych działań 
i wyrażenie zgody na postawienie nowego 
krzyża. Ks. proboszcz zasugerował posta-
wienie krzyża pandemicznego, w związku 
z trwającą pandemią. Przy pełnym zaan-
gażowaniu sołtysa Sławomira Mandziaka 
i  Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia 

„Ferajna Dziećmierowo” rozpoczęto sta-
rania o postawienie nowego krzyża. Fun-
datorami tego krzyża są: Fundacja Zakłady 
Kórnickie, parafia pw. Wszystkich Świętych 
w Kórniku oraz mieszkańcy Dziećmierowa. 
Krzyż pandemiczny to krzyż o  podwój-
nych ramionach, na których umieszcza 
się modlitwy wstawiennicze do świętych. 
Stawiany bardzo często w  wiekach XVI-
-XIX w  czasie trwania różnych pandemii 
i morowego powietrza. Zwany jest również 
karawaką – od miejscowości Caravaca de 
la Cruz w  Hiszpanii, gdzie odnaleziono 
relikwiarz z fragmentami drzewa z Krzyża 
Chrystusa. W herbie i fladze tego miasta 
nad sylwetką baranka figuruje krzyż o po-
dwójnych ramionach.

◊  Piotr Guzik



Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej Podopiecznej 

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia skłądają

 śp. Marty Rozmiarek

Zarząd i Członkowie Związku Kombatantów w Kórniku 

               Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii 
pogrzebowej 

Koleżankom i Kolegom z Urzędu Pocztowego w Kórniku  
serdeczne „Bóg zapłać” 
składa

śp. Jana Malinowskiego

Pogrążona w smutku rodzina

       Składamy serdeczne wyrazy podziękowania za pamięć,  
pomoc i wsparcie okazane nam w trudnych chwilach  
po śmierci 

Słowa podziękowania kierujemy do rodziny, przyjaciół i sąsia-
dów, którzy towarzyszyli Barbarze w ostatniej drodze. Chcemy 
też podziękować pani Katarzynie Juszczak oraz pracownikowi 
socjalnemu pani Annie Kaczmarek z OPS w Kórniku, za ich 
szczególne zaangażowanie w organizowaniu pomocy w opiece 
nad ciężko chorą Barbarą w ostatnich miesiącach życia.

 śp. Barbary Wachowiak

Andrzej Wachowiak wraz z córką

Powyższe podziękowania powinny ukazać się w numerze 14, w sierpniu br. 
Opóźnienie wyniknęło z winy redakcji za co wszystkich zainteresowanych 
przepraszam                                                                  Łukasz Grzegorowski

       Serdecznie dziękuję za udział w uroczystości pogrzebowej 
naszego taty, teścia ,dziadka i pradziadka 

Księdzu proboszczowi, firmie Monika Orlewicz oraz rodzinie, 
znajomym i przyjaciołom .
 

 śp. Ludwika Gaczyńskiego 

Syn i Córka z rodziną.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
na podstawie

 UCHWAŁY NR XXXV/480/2021 RADY 
MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

sprawie powołania Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Kórnik oraz nadania jej 

statutu
o g ł a s z a 

N A B Ó R   N A  C Z Ł O N K Ó W  R A D Y  
S E N I O R Ó W

Cele i zadania Rady Seniorów (wyciąg ze 
Statutu Radu Seniorów):
1. Rada seniorów pełni funkcję konsultacyj-
ną, doradczą, inicjatywną oraz opiniodaw-
czą dla organów Gminy.
2. Rada seniorów podejmuje działania 
w celu integracji środowiska osób starszych 
i wzmacniania udziału seniorów w życiu 
społeczności lokalnej Gminy poprzez:
1) podejmowanie działań mających na celu 
wzmacnianie aktywności obywatelskiej 
seniorów oraz wykorzystanie potencjału 
i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środo-
wiskowych,
2) współpracę z  władzami Gminy przy 
rozstrzyganiu problemów osób starszych 

oraz formułowaniu propozycji dotyczących 
działań na rzecz osób starszych,
3) współpracę z  organizacjami i  instytu-
cjami, które zajmują się problemami osób 
starszych.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata i liczy 
się od dnia pierwszego posiedzenia.
W skład Rady Seniorów wchodzi 9 członków, 
zamieszkałych na terenie Gminy i będących:
1) przedstawicielami osób starszych, którzy 
posiadają poparcie co najmniej 10 osób 
starszych zamieszkałych na terenie Gminy,
2) przedstawicielami podmiotów działają-
cych na rzecz osób starszych, wyznaczonymi 
przez te podmioty.
Członkiem Rady Seniorów może być oso-
ba, która nie była karana za przestępstwo 
umyślne, w  tym przestępstwo skarbowe 
oraz posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych. Członkowie Rady Seniorów peł-
nią swoje funkcje społecznie.

Zgłoszenia kandydata może dokonać:
1) kandydat będący przedstawicielem 
osób starszych posiadający poparcie co 
najmniej 10 osób starszych w formie samo 
zgłoszenia, 

2) podmiot działający na rzecz osób star-
szych, z zastrzeżeniem, że jeden podmiot 
może zgłosić nie więcej niż dwóch kandyda-
tów na członków do Rady Seniorów.
3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady 
Seniorów następuje poprzez dostarczenie 
Burmistrzowi w  terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, karty 
zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do tego 
ogłoszenia.

Podstawa ogłoszenia – pobierz : 
UCHWAŁY NR XXXV/480/2021 RADY MIASTA 
I GMINY KÓRNIK z dnia 25 sierpnia 2021 r. 
sprawie powołania Rady Seniorów Miasta 
i Gminy Kórnik oraz nadania jej statutu
https://kornik.esesja.pl/posiedzenie/
eff99f29-4ee2-4

Nabór odbywać się będzie w terminie: 
od 17 września 2021 r. do 4 października 

2021 r. godz. 15:30

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria 
Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Szczegółowe informacje: 
Robert Jankowski - tel. 515-229-684 

W poprzednim numerze Kórniczanina 
(15/2021) wymienialiśmy  nazwiska osób, 
którym wręczono wyróżnienia za zasługi 
dla rolnictwa. W tekście nie wymieniliśmy 
Marii i Józefa Kozłowskich, którzy także 
zostali uhonorowani. 
Za pomyłkę przepraszamy i gratulujemy

Redakcja 

ZAJĘCIA KARATE W RADZEWIE: 

Serdecznie zapraszamy na nowy nabór do SEKCJI KARATE W RADZEWIE. Zajęcia pro-
wadzi wielokrotna Mistrzyni Polski, Europy i Świata, trenerka II klasy karate Aleksandra 
Zgórecka. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych ruszają już od października w każdą środę 
o 14:45. Wszystkie chętne dzieci od 6 lat wzwyż, które chcą zacząć przygodę z karate 
zapraszamy również w każdą środę do 15 września na godzinę 15:30. Dzieci, które 
kontynuują trening godzina 16:30.

nr 16/2021 17 września 2021 r.12 13

Z cyklu 
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Obecność lasów w naszym otoczeniu wy-
daje się czymś oczywistym. Nie musimy ich 
szukać daleko – spacerując po promenadzie 
nad Jeziorem Kórnickim możemy zachwycać 
się pięknem przebarwiających się liści w na-
szym lesie „Zwierzyniec”.
Jednak las nie rósł tu od zawsze. Mniej więcej 
12 tys. lat temu z terenu dzisiejszej Polski 
ustępował ostatni lodowiec, pozostawiając 
po sobie głazy, doliny, moreny i  jeziora. 
Znacznie później pojawiły się rośliny – naj-
pierw roślinność tundrowa, która z czasem 
została zastąpiona przez drzewa. Około 
6-5 tys. lat temu w  okresie atlantyckim, 
gdy panowały najkorzystniejsze warunki 
klimatyczne, pojawiła się większość gatun-
ków, które obecnie znamy z naszych lasów. 
Jednak las nie pozostawał niezmienny, jego 
skład gatunkowy zmieniał się wielokrotnie 
wraz ze cyklicznymi zmianami klimatu.
Skąd na terenach, na których wcześniej 
niepodzielnie panował lodowiec, pojawił się 
las? Możemy śmiało powiedzieć, że przywę-
drował. Była to bardzo powolna wędrówka, 
i to nie samych drzew, ale ich nasion.
W lesie pierwotnym rozsiewanie nasion na-
stępowało samoistnie za pomocą różnych 
czynników: wiatru, wody czy zwierząt. Taka 
strategia rozprzestrzeniania się drzew wciąż 
doskonale funkcjonuje, jednak dziś najwięk-
szy udział w powstawaniu i regeneracji lasu 
mają leśnicy. Las wciąż jednak bierze swój 
początek od nasion.
W pierwszej połowie XVI wieku lesistość pol-
skich ziem wynosiła około 40%, by w drugiej 
połowie XVIII w. spaść do skrajnie niskiej, 
bliskiej 15%. W  tym okresie dostrzeżono 
wreszcie konieczność ratowania i ochrony 
lasów. W okresie międzywojennym, dzię-
ki ofiarnej pracy leśników, podniesiono 
lesistość do około 22%. Dziś, pomimo ko-
lejnej dewastacji wywołanej drugą wojną 
światową, nasze lasy zajmują około 30% 
powierzchni Polski, podobnie jak w innych 
krajach Europy.
Obecnie, gdy las jest w przeważającej części 
dziełem człowieka, równie ważna jak same 
nasiona jest wiedza dotycząca postępowa-
nia z nimi. Drzew zwykle nie sieje się w tym 
miejscu, gdzie rośnie las. Większość drzew, 
wśród których zbieramy lub będziemy zbie-
rać grzyby, zostało posadzonych ludzkimi 
rękami, a sadzonki pochodziły ze szkółek 
leśnych. W Polsce szkółki produkują co roku 
około 800 milionów sadzonek! Tak duża pro-
dukcja wymaga pozyskania i przygotowania 
do siewu ogromnych ilości nasion.
Sprawa komplikuje się bardzo, gdyż róż-
norodność nasion drzew jest ogromna, 
zarówno pod względem wielkości, budowy, 
jak i  właściwości biologicznych. Drzewa 
obradzają nasiona nieregularnie. Obfite 

owocowanie podstawowych gatunków 
drzew leśnych może następować co kilka lat. 
Ponieważ szkółki leśne potrzebują nasion 
każdego roku, konieczne jest tworzenie ich 
zapasów. Te zapasy można wykorzystać 
w  latach nieurodzaju. Nasiona większości 
gatunków iglastych, np. sosny, świerka, 
modrzewia a nawet cisa, oraz niektórych 
gatunków liściastych, np. lipy, grabu, jarzę-
bów czy jesionu, można w odpowiednich 
warunkach przechowywać przez wiele lat. 

Wszystkie wymienione nasiona należą do 
tzw. kategorii orthodox i można je pod-
suszyć do niskiego poziomu wilgotności 
(5-10%), a następnie przechowywać przez 
wiele lat w niskich temperaturach w zakre-
sie -3° do -20°C. W Instytucie Dendrologii 
PAN w Kórniku rekordzistami są nasiona 
świerka przechowywane już prawie 60 lat, 
ciągle zachowujące wysoką żywotność.
Niestety nasiona niektórych bardzo waż-
nych dla leśnictwa gatunków drzew, przede 
wszystkim buka, jodły czy jawora, mimo 
odporności na podsuszenie, mogą być 
przechowane jedynie przez kilka lat.
Jeszcze większy problem stanowi prze-
chowanie nasion należących do kategorii 

recalcitrant. Żołędzi, nasion kasztanowca i ja-
woru, ze względu na ich wysoką wilgotność 
sięgającą 40%, nie możemy zamrozić w tem-
peraturze niższej niż -3°C. Nawet w takiej 
temperaturze możemy przechować je nie 
dłużej niż przez jedną-dwie, a czasem trzy 
zimy. Stanowi to szczególnie duży problem 
w przypadku nasion dębów. Szkółkarze co 
roku potrzebują około 1000 ton żołędzi, 
w przypadku kilkuletniego braku urodzaju 
i jednocześnie przy braku możliwości gro-
madzenia wieloletnich zapasów szkółki nie 
mogą być zaopatrzone w nasiona. Częścio-
wo udało się ten problem przezwyciężyć 
dzięki opracowaniu w  Kórniku metody 
przechowania osi zarodkowych żołędzi 
w ciekłym azocie w temp. -195°C. Niestety 
ta metoda jest kosztowna i skomplikowana, 
stąd stosowana jest jedynie dla wybranych, 
bardzo cennych nasion przechowywanych 
w tzw. Bankach Genów.
Oprócz problemów z przechowywaniem 
nasion, natura jeszcze bardziej utrudniła 
zadanie leśnikom. Nasiona wielu gatunków 
drzew zostały obdarzone tzw. spoczynkiem. 
Nasiona takie bezpośrednio po zbiorze nie 
są zdolne do kiełkowania nawet w sprzyja-
jących temu warunkach. Ich spoczynek musi 
zostać przed kiełkowaniem przezwyciężony. 
Jeszcze większą komplikacją jest fakt, że 
warunki tego procesu są specyficzne dla 
poszczególnych gatunków. W  Instytucie 
Dendrologii PAN od wielu lat opracowujemy 
metody pokonywania spoczynku, są one 
wdrażane na skalę gospodarczą w leśnych 
ośrodkach nasiennych. Przezwyciężenie 
spoczynku nasion, czyli proces tzw. straty-
fikacji, zwykle polega na wielotygodniowym 
traktowaniu dowilżonych nasion odpo-
wiednio dobranym zestawem temperatur. 
Czasem jest to tylko niska temperatura 3°C, 
ale często konieczne jest oddziaływanie 
temperatur wyższych 15-25°C i niskiej 3°C 
w różnych kombinacjach czasowych. Dopie-
ro tak przygotowane nasiona mogą zostać 
wysiane w szkółkach.
W dzisiejszych czasach, kiedy oddziaływanie 
człowieka na środowisko jest bardzo duże, 
nie można pozostawić lasu samego sobie. 
Chcąc korzystać z jego dobrodziejstw musi-
my dbać o jego odnowienie i pielęgnować 
w najlepszy możliwy sposób, pożytkując się 
zdobytą wiedzą. Lasy Państwowe dysponują 
doskonale funkcjonującymi szkółkami, za-
równo tradycyjnymi gruntowymi, jak i bar-
dzo nowoczesnymi kontenerowymi. Stale 
rozbudowywana jest sieć stacji nasiennych, 
w których nasiona są oceniane, przechowy-
wane i przysposabiane do siewu. Stacje te 
zaopatrują wspomniane szkółki w wysokiej 
jakości materiał siewny. Możliwość wsparcia 
tych działań daje nam ogromną satysfakcję.

Skąd się bierze las?

◊  Jan Suszka, Paweł Chmielarz,
Mikołaj K. Wawrzyniak
Instytut Dendrologii PAN

Przechowanie nasion w chłodni

Siewki topoli czarnej w szkółce  
kontenerowej
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Do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 
zgłoszono 29 zadań, z czego trzy zadania 
odrzucono z powodu niezgodności z regu-
laminem, jedno zadanie zostało wycofane 
przez autorów, natomiast 25 zadań zostało 
zweryfikowanych pozytywnie i dopusz-
czonych do głosowania.  Było to 15 zadań 
dużych i 10 małych.
Swoje głosy oddało 4260 osób. Ponieważ 
głosować można było na jedno zadanie 
małe i jedno duże, oddano łącznie 7792 
głosów, z czego:
- na zadania duże oddano 4228 głosów,
- na zadania małe oddano 3564 głosów.
W tej edycji budżet konultacji wynosi 
1.000.000,00 zł, przy czym na zadania 
duże przeznaczona jest nominalnie kwota 
930.000,00 zł, a na zadania małe kwota 
70.000,00 zł. Przypomnijmy, że wartość 
zadania dużego nie mogła przekroczyć 
400.000,00 zł, a małego 30.000,00 zł.
Do realizacji zakwalifikowały się, zgodnie z 
regulaminem, zadania:
- duże:
a) Zadanie nr 4 – CBA - Centrum Borówiec-
kiej Aktywności – interaktywny plac zabaw 
z tyrolką – 2174 głosów ważnych – wartość 
zadania: 310.000,00 zł,
b) Zadanie nr 5 – Kamionki - budowa par-
kingu i chodników na terenie kompleksu 
sportowego – 557 głosów ważnych – war-
tość zadania: 300.000,00 zł,
c)  Zadanie nr 8 – Tor rowerowo-rolkowy 
Pumptruck w Robakowie – 358 głosów 
ważnych – wartość zadania 270.000,00 zł,
- małe:
a) Zadanie nr 19 – Letnie kino plenerowe 
w Twojej miejscowości – 1069 głosów 
ważnych – wartość zadania 23.000,00 zł,
b) Zadanie nr 24 – Kamioneckie Zwie-
rzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-
-turystyczna po wsi. Tworzymy legendę, 
wzmacniamy poczucie tożsamości 
i wyjątkowości Kamionek – 599 głosów 
ważnych  – wartość zadania 30.000,00 zł,
c) Zadanie nr 20 – Budowa ścieżki space-
rowej do placu zabaw i terenów rekre-
acyjnych w Sołectwie Robakowo-Wieś 
– 401 głosów ważnych – wartość zadania 
30.000,00 zł,
d) Zadanie nr 16 – Oświetlenie skrzyżowań 
na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowa-
nie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżo-
wanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do 
osiedla) - 341 głosów ważnych – wartość 
zadania 30.000,00 zł,
e) Zadanie nr 21 – Trochę radości w szarej 
rzeczywistości - warsztaty  artystyczne dla 
dzieci – 120 głosów ważnych – wartość 
zadania 4.000,00 zł.
Gratulujemy!

BOGK 2022
- wyniki

◊  ŁG

Zapraszamy młodzież oraz dorosłych na 
warsztaty grafiki artystycznej dla młodzieży 
i dorosłych.
Prowadzącym jest dr Jarosław Janas absol-
went Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-
niu. Dyplom z wyróżnieniem na wydziale 
Grafiki w II Pracowni  Grafiki - Serigrafii 
prof. M. Pawłowskiego 2007 r. 1996-2001 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Jana Cybisa w Opolu. Twórczość i obszar 
badań to grafika artystyczna w kontekście 
technologii cyfrowych.
Zajęcia wprowadzające do zagadnień grafiki 
artystycznej, w tym tradycyjnych technik 
graficznych  takich jak:
- druk wypukły: drzeworyt, linoryt
- druk wklęsły: sucha igła, techniki metalowe, 

miedzioryt, techniki trawione - akwaforta
- druk płaski, serigrafia (sitodruk) oraz druk 
cyfrowy)
oraz współczesnych:
- grafika cyfrowa, druk cyfrowy 
- w ramach zajęć omówienie technik w kon-
tekście historycznym oraz zajęcia praktycz-
ne polegające na przygotowaniu projektu, 
wykonania matrycy i finalnie wykonaniu 
unikatowej odbitki.
Zajęcia w czwartki w godz. 17:00 - 19:00
Zajęcia ruszają 16 września br.
Zapisy, kontakt:
E-mail: grafikakok@gmail.com

◊  Jarosław Janas 
tel. 609 586 225



...i udziela wywiadu w bibliotece

Pytająca:  Panie Hrabio, po 160 latach 
zszedł Pan z pomnika. Jak Pan ocenia swo-
je dobra. Co się zmieniło? Czy na lepsze?
Hrabia Tytus Działyński*:  Tak wiele lat 
minęło, odkąd skończyło się moje panowa-
nie w kórnickich dobrach. Zmieniło się tak 
wiele… Zamek tylko i kościół przeze mnie 
ufundowany są te same, i  ratusz, przez 
prababkę moją cioteczną, szanowną panią 
Teofilę z Działyńskich pobudowany, choć 
po pożarze zmieniony, i domów kilka w tym 
samym miejscu stoją… No i wody jeziora, 
za którym niegdyś moje ogrody rozciągały 
się, tak samo pięknie w promieniach zacho-
dzącego słońca błyszczą, a w nich smukłe 
wieżyczki zamku przeglądają się…  Nowe 
domy, nowi ludzie… cieszę się, że zamiesz-
kiwać chcą w moich dawnych dobrach, to 
tradycja, wszak wspomniana szanowna 
pani Teofila także tutaj nowych osadników 
sprowadzała – dobre dając im warunki… 
A  inne zmiany – jak sobie przypominam 
inwentarze, to chyba nieco więcej drzew 
sadziłem…
- A instytucje i ludzie, którzy opiekują się 
dobrami?
Hrabia Tytus Działyński:   Najbardziej cieszę 
się, że moja Biblioteka trwa, a razem z nią 
muzeum, że są w tym samym miejscu, że 
moja idea utworzenia biblioteki, z której 
korzystać mógłby każdy, przetrwała. Cieszą 
mnie liczni goście przybywający do zamku, 
którzy oglądają moje zbiory muzealne – ba, 
moje? – nie moje już one, bo wnuk mój, 
Władysław Zamoyski, zgodnie z moją wolą 
narodowi polskiemu to wszystko podaro-
wał.  I przyznać muszę, że szalenie podoba 
mi się ta Platforma Cyfrowa – i ta – jak to 
nazywacie – digitalizacja. Gdybym ja miał 
takie możliwości ponad 150 lat temu, to nie 
musiałbym panu Joachimowi Lelewelowi 
– słynnemu historykowi, Źródłopismów do 
dziejów Unii i Litwy, jakżeśmy chcieli edycję 
zrobić, na Litwę na kilka lat posyłać – a teraz 
można i szybciej i bezpieczniej dla książek 
sprawę przeprowadzić. Co więcej, pewnemu 
paskudnikowi, co mi mój przekład Nowego 
Testamentu Szymona Budnego wstrętnymi 
przypiskami zapaskudził, też bym książki 
do rąk nie dał i zniszczenia książki uniknąć 
mógłbym, gdybym mu taki „skan” posłał, 
zamiast książki. A powiem pani, jak to było: 
– to mówiąc – hrabia sięgnął z półki niewiel-
ką, choć dosyć opasłą książeczkę, z piękną 
oprawą drewnianą obłożoną brązową skórą 
z tłoczonymi ornamentami i złoconym tytu-
łem Nowy Testament 1578. 
- Otóż, posłałem kiedyś jednemu panu – 
kontynuował Działyński – przekład Nowego 
Testamentu i  niech pani sobie wystawi, 
on – myśląc, że przyjemność mi sprawi – 
przypochlebić się chciał – i nabazgrał na 
ostatniej karcie zachwyty jakieś swoje, że 
to niby nieznany niewspomniany wcześniej 

nigdzie indziej egzemplarz – i nie dosyć, że 
racji nie miał, to książkę jeszcze poniszczył. 
Choć wiadomo, że naukowiec musi czasem 
z oryginalnego dzieła skorzystać, dlatego 
syn mój czytelnię w zamku urządził i cieszy 
mnie także, że druga czytelnia w ukochanym 

przez moją małżonkę Pałacu przy Rynku 
poznańskim też miejsce znalazła, w dawnej 
naszej Sali Białej. 
- Mówił Pan o sobie w przenośni, że jest 
„osłem”, że mógłby Pan więcej zrobić. Nie 
za wysoko stawiał Pan sobie poprzeczkę?
Hrabia Tytus Działyński:  Powiedziałem 
kiedyś do jednej z córek, że jak ktoś kiedyś 
pisać o mnie będzie, to niech napisze, że 
„pan Działyński jest osieł, bo mógłby więcej 
i  lepiej zrobić…” - to nie kwestia wysoko 
poprzeczki postawionej, ale chodziło o to, 
że nigdy nie pozwalałem sobie na laurach 
osiadać.
- I „niewiarusem”, a przecież łożył Pan na 
kościół dość pokaźne sumy…
Hrabia Tytus Działyński:  Powiem krótko: 
„Bogu, co Boskie, a  cesarzowi, co cesar-
skie”…  Dajmy temu pokój – sprawy wyzna-
nia to osobista rzecz, a o dobroczynności 
chwalić się nie trzeba, bo dobroczynność 
jest wtedy, jak komu się dobrze czyni, a nie 
potem na prawo i lewo rozpowiada o tem. 
To tak jak ze szlachectwem:  szlachcicem się 
urodziło nie na to, żeby ci inni usługiwali, 
ale na to, żebyś ty służył innym, tak przynaj-
mniej w moich czasach było,  choć niestety, 
nie wszyscy to rozumieli…
- Pokładał Pan nadzieję w synu i wnuku, 
czy je spełnili, czy rozwijali to, co Pan 
zaczął?
Hrabia Tytus Działyński:  Obaj, tak jak tego 
pragnąłem, każdy na swój sposób i na miarę 
trudnych czasów, w których przyszło im 
żyć.  Syn mój Jan Kanty Działyński Bibliotekę 
rozwinął i dobrze nią zawiadował, a wnuk 
ukochany, syn mej córki  Jadwigi Zamoyskiej 

– Władyś – co tu dużo mówić – mógł i zrobił 
to, czego ja sam pragnąłem, ale w Kraju pod 
zaborami niepodobna było uczynić.  
- Rodzina była dla Pana mocnym wspar-
ciem, szczególne żona, Celestyna z Zamoy-
skich Działyńska.

Hrabia Tytus Działyński:  Gdybym chciał 
żonę moją tutaj pochwalić, to miejsca by 
nie starczyło, więc powiem krótko: najlep-
sza i nieoceniona. Na dowód tego dodam 
tylko, że to jej zasługą prowadzenie moich 
wszystkich projektów do końca, czy to przy 
przebudowie zamku, czy przy wydawnic-
twach, czy w ogrodzie, ona rysowała i pro-
jektowała wzory mebli, portale drzwiowe, 
a  także wytyczała ogrodowe ścieżki, a  jak 
pięknie malowała… Córka nasza najstar-
sza – Elżbieta po niej wzięła talent, zresztą 
prace Izi (tak, tak na Elżbietę w domu Izia 
wołaliśmy) widzę, że do dziś są wystawione 
w naszym muzeum – to te talerze malowane 
przez nią właśnie – jeden nawet z widokiem 
naszego zamku od strony południowej. 
Piękne, prawda?
- Dziś miałby Pan kartę dużej rodziny, 
szóstka dzieci, jak wychowanie wpłynęło 
na ich losy?
Hrabia Tytus Działyński:  „Takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” 
– to słowa przodka mej  żony – hetmana 
Jana Syriusza Zamoyskiego, hetmana i fun-
datora Akademii... Przeszłe to już czasy, ale 
słowa aktualne, a wie pani, że w zbiorach 
naszych kórnickich są dzieła tego zacnego 
człowieka? Sam kupiłem – hrabia uśmiecha 
się z dumą. A co do wychowania dzieci – to 
raduję się na myśl, że wszystkie ludziom 
potrafiły służyć. Jadzia, po mężu Zamoyska, 
też szkołę wzorem przodka założyła i prze-
cież nie byle jaka była to szkoła – dla panien 
i kobiet, żeby zawód dobry otrzymały i być 
samodzielne mogły – a takiej szkoły wtedy 
w Kraju nie było. 

Hrabia Tytus schodzi z pomnika...

          A najmłodsza córka Anusia Potocka? 
Jej dzieło do dziś ludziom służy, uzdrowisko 
w Rymanowie przez długie lata z mężem 
prowadziła – hrabia zaczyna się śmiać – 
nawet – mówi poprzez śmiech – wodę 
źródlaną imieniem mojej żony i moim na-

zwali i do dziś – ktoś mi mówił, pod naszymi 
imionami woda ta jest rozprowadzana: 
„Tytus” i „Celinka”.
- Po 160 latach, które z Pana licznej dzia-
łalności przetrwały, z  których jest Pan 
najbardziej dumny?

Hrabia Tytus Działyński:  moje opus vitae: 
Biblioteka. 
- Dziękując za rozmowę polecam książkę 
Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej „Hrabia 
schodzi z pomnika”, Wydawcy: PAN Biblio-
teka Kórnicka, Stowarzyszenie Teatralne 
Legion, Kórnik 2021. To bibliofilsko wy-
dana nowość, którą wypożyczyć można 
w kórnickich bibliotekach oraz nabyć na 
Zamku.
Hrabia Tytus Działyński: Polecam, w przy-
stępnej formie, z  dużą ilością fotografii, 
można się z niej wiele o mnie dowiedzieć.

* Odpowiedzi Tytusa Działyńskiego nie są 
wynikiem tylko i wyłącznie wyobraźni autor-
ki, a opierają się na autentycznych źródłach.

◊  Pytania – Anna Łazuka-Witek
Odpowiedzi 
– Edyta Bątkiewicz-Szymanowska

Elżbieta Waligórowa urodziła się 29. sierp-
nia 1921 roku w Pruścach, małej wsi na 
Pałukach. Tam właśnie mieszkał wtedy 
i pracował jej ojciec, Tadeusz Kutzner razem 
z żoną, Marią z Taczanowskich.
Tadeusz Kutzner był z wykształcenia rol-
nikiem; brał udział w Wielkiej Wojnie 1914 
roku a potem w zwycięskim Powstaniu Wiel-
kopolskim; w odrodzonej Polsce dzierżawił 
kolejne majątki zanim w 1930 roku, już jako 
ojciec trzech córek, osiadł na stałe w Kłecku 
koło Gniezna. Tam mała Elżbieta uczęszczała 
do szkoły powszechnej a naukę gimnazjalną, 
rozpoczętą w pobliskim Gnieźnie ukończyła 
w Poznaniu; tam też zamieszkała na długie 
lata u swoich ciotek, słynnych nauczycielek 
muzyki sióstr Rojewskich, kontynuując na-
ukę w Liceum Dąbrówki.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku 
zniszczył (tak jak milionom innych dziewcząt 
i chłopców na całym świecie) marzenia i pla-
ny nastoletniej Elżbiety, pozbawił ją poczucia 
bezpieczeństwa i  - zabrał ojca: Tadeusz 
Kutzner za współdowodzenie razem z por. 
Janem Lapisem obroną cywilną Kłecka zo-
stał przez hitlerowców rozstrzelany z grupą 
innych patriotów, prawdopodobnie w listo-
padzie pierwszego roku wojny. Owdowiała 
Maria Kutznerowa zaś została pozbawiona 
domu i wywieziona razem z córkami do Kra-
kowa. Zimę ’40 roku i pozostałe lata okupacji 
dziewczęta spędziły z matką w podkrakow-
skich Goszycach, u  gościnnych państwa 
Kernów; w ich dworku bywali lub mieszkali 
wtedy m.in. Kazimierz Wyka, Czesław Miłosz 
i  Jerzy Turowicz. Ten przymusowy pobyt 
z dala od domu ale za to pośród przyszłych 
luminarzy polskiej kultury - nauki, literatury 
i  opozycyjnej publicystyki - ukształtował 
światopogląd pani Elżbiety i wraz z przeży-
ciami wojennymi miał na nią wpływ forma-
cyjny. Odtąd stała się ona m.in. przekonaną 
pacyfistką i orędowniczką stałej obecności 
poezji i muzyki w codziennym życiu.

Na studia wyższe znów wyruszyła do Po-
znania. Tam poznała Janusza Waligórę, 
którego poślubiła zaraz po ukończeniu 
ogrodnictwa - w  grudniu 1950 roku. 
Młodzi małżonkowie pojechali „za pracą” 
do Szczecina i  spędzili tam siedem lat. 
W marcu 1957 roku przybyli do Kórnika 
i  to wyjątkowe miasto, z  jego parkiem, 
arboretum i  Zakładem Doświadczalnym 
PAN stało się ich prawdziwym miejscem 
na ziemi.
Pani Elżbieta urodziła czworo dzieci - 
dwóch synów i dwie córki - które w więk-
szości kontynuują rodzinne tradycje 
ogrodniczo-rolnicze. Wychowanie potom-
stwa, wspieranie męża w pracy zawodowej 
i społecznej, opieka nad domem, ogrodem 
i inwentarzem stanowiły główną treść tych 
ponad sześćdziesięciu lat, spędzonych 
przez panią Elżbietę w  (od pół wieku - 
ukochanym) Kórniku. 

Swoje wyjątkowe, setne urodziny pani 
Elżbieta spędziła radośnie uśmiechnięta 
w  otoczeniu najbliższych - dzieci i  ich 
współmałżonków, dziewięciorga wnuków 
i sześciorga prawnuków. Po specjalnej mszy 
św. w kaplicy Matki Boskiej Kórnickiej, w no-
wej części arboretum oficjalnie już stanęła 
drewniana ławka z dedykacją dla Jubilatki, 
najlepszej mamy i babci. Na oparciu za-
pisano taki wymowny fragment z wiersza 
Czesława Miłosza „Nadzieja”:

...gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.

I ogród świata nadal jest łaskawy dla swojej 
długoletniej, skromnej ale niezwykle uważ-
nej Ogrodniczki.

                                                   

Setne urodziny Pani Elżbiety

◊  oprac. Ł.G
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Kto nie doświadczył, nie wie, jak trudno 
przebywać wśród obcych ludzi, nie znając 
dobrze ich języka

Anna German

Podczas tegorocznych wakacji w  Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku zainicjowano
 i zrealizowano projekt edukacyjny – „Wa-
kacje w Polsce” adresowany do uczniów 
z doświadczeniem migracji z terenu gminy 
Kórnik. Projekt ruszył dzięki zaangażo-
waniu pani dyrektor SP1 Kórnik Elżbie-
cie Wypijewskiej, która we współpracy 
z  Wydziałem Oświaty i  Urzędem Gminy 
Kórnik zorganizowała niezbędne środki 
finansowe do realizacji założonych zadań. 
Patronat nad przedsięwzięciem, na które 
pomysł zrodził 
się pod koniec 
roku szkolne-
go 2010/2021, 
o b j ę ł a  p a n i 
wicedyrektor 
Joanna Igna-
siak, główny 
pomysłodaw-
ca! Swój entu-
zjazm dydak-
tyczny i wielkie 
serce dla naj-
bardziej po-
trzebujących 
uczniów świet-
nie uwidoczni-
ła, prowadząc 
zajęcia projek-
towe w pierwszej edycji. Do współpracy 
koordynator projektu Anna Paprocka 
zaprosiła nauczycielki: Dominikę Przy-
bylską i  Katarzynę Sibilską. Pedagodzy 
przeszli odpowiednie szkolenie i w dwóch 
turnusach od 5.07.21-9.07.21 i 23.08.21-
27.08.21 opiekowali się grupą siedmiorga 
i jedenaściorga dzieci, które osiedliły się na 
terenie gminy Kórnik, a przybyły z Ukrainy, 
Białorusi i Gruzji. 
Kilkoro uczestników projektu już chodziło 
do polskich szkół, inni przyjechali do Polski 
w lipcu i sierpniu tego roku.
Uczniowie z doświadczeniem migracji to 
dość nowe zjawisko w polskiej oświacie. 
Jako nauczyciele spotykamy się z dziećmi 
dołączającymi do naszych szkół na przy-
kład w  połowie roku szkolnego i  wtedy 
problemy, z  jakimi muszą się mierzyć 
dzieci, które nie rozumieją po polsku, są 
ogromne. Podobnie trudne jest to do-
świadczenie dla nauczycieli i wychowaw-
ców, przekazujących treści przedmiotowe 
uczniom nierozumiejącym po polsku. 
W atmosferze rozmów o dzieciach z do-
świadczeniem migracji między pracow-
nikami Szkoły Podstawowej nr 1 zrodził 
się pomysł wakacyjnych, doszkalających 

kursów z  języka polskiego. Pomysł ten 
przybrał kształt projektu „Wakacje w Pol-
sce”, którego program opracowała pani 
Anna Paprocka. Jego najważniejsze cele 
to pomoc uczniowi w  przezwyciężeniu 
trudności w opanowaniu języka polskiego, 
nabycie umiejętności porozumiewania 
się w  języku polskim w  podstawowym 
zakresie i  wspieranie wszechstronnego 
rozwoju ucznia, odkrywanie jego zdolności 
i zainteresowań.
Ci, którzy mieli styczność z  projektem 
„Wakacje w Polsce”, oceniają go jako bar-
dzo udany. Okazało się, że mieszkańcy 
Kórnika i różne instytucje, które działają 
na teranie gminy, wsparły organizatorów 
i uczestników w bardzo szerokim zakresie 
– goszcząc grupy projektowe, organizując 

ciekawe warsztaty czy wreszcie obdaro-
wując uczestników upominkami. Dzięki 
świetnej współpracy organizatorzy mogli 
pokazać gościom Bibliotekę Publiczną 
w Kórniku – tu byliśmy z wizytą w czasie 
obu turnusów; Zamek i zbiory Biblioteki 
Kórnickiej; Arboretum, w  którym dzieci 
rozwiązywały Questy; siedzibę Kórnickie-
go Ośrodka Kultury, w którym mieliśmy 
warsztaty w pracowni ceramicznej i zajęcia 
taneczne z  tancerzami ZPiTZK Władysie; 
Instytut Dendrologii PAN, gdzie mieliśmy 
wykład w  sali konferencyjnej, zwiedzali-
śmy laboratoria i odbyły się warsztaty, na 
których sadziliśmy dęby. Byliśmy również 
na Kórnickich Błoniach, gdzie graliśmy 
w szachy, warcaby i bawiliśmy się na świe-
żym powietrzu. Niezapomniane chwile 
towarzyszyły nam podczas wspólnej nauki 
historii i  śpiewu hymnów narodowych 
Polski i Ukrainy. 
W  spotkaniu uczestniczył zaproszony 
ukraiński kompozytor pan Andrii Pamirov, 
który już od paru lat na stałe mieszka 
w Kórniku.
Szczególne podziękowania chcemy prze-
słać Wydziałowi Promocji Gminy Kórnik 
za przepiękne pakiety powitalne, Bankowi 

Spółdzielczemu w Kórniku za przekazanie 
cennych pomocy naukowych, Bibliotece 
Publicznej w  Kórniku za podarowane 
dzieciom mądrych książek! 
Okazuje się, że ludzi dobrej woli jest wię-
cej/ I mocno wierzę w to,/ Że ten świat,/ 
Nie zginie nigdy dzięki nim.
Niesamowite jest to, jak dobre i otwarte 
serca mają ludzie w naszej gminie – i Ci, 
którzy kierują instytucjami, i zwykli miesz-
kańcy, obdarowujący nas uśmiechem, 
chwilą rozmowy, gdziekolwiek się pojawili-
śmy. I nawet, jeśli ktoś nie doświadczył mi-
gracji, nie musiał funkcjonować w zupełnie 
obcym kulturowo i językowo środowisku, 
to jako mieszkaniec Kórnika potrafił się 
wczuć w  sytuację dzieci – uczestników 
projektu. A  nagrodą dla wszystkich 

by ł  uśmiech 
i  zadowolenie 
naszych pod-
o p i e c z n y c h , 
którzy chórem 
stwierdzili, że 
j e s z c z e  t a k 
ws pan ia łych 
wakacji nigdy 
nie mieli. Mamy 
nadzieję,
że będzie im 
teraz łatwiej 
wejść w  nowe 
ś r o d o w i s k o 
i  sprostać wy-
m a g a n i o m 
polskiej szkoły. 
Oczywiście bę-

dziemy nadal ich wspierać i otaczać życz-
liwością. W naszej szkole powstał zespół 
do spraw uczniów 
z  doświadczeniem migracji, który tę 
opiekę będzie koordynować przez cały 
cykl nauki dziecka. Dodatkowo Szkolne 
Koło Wolontariatu uruchamia wsparcie 
koleżeńskie dla nowych osób z doświad-
czeniem migracji.
Nasze tegoroczne doświadczenia sy-
gnalizują, że taki projekt powinien być 
kontynuowany, bo jest on odpowiedzią 
na potrzeby naszej rzeczywistości oświa-
towej. Na koniec warto wspomnieć, że 
te wszystkie działanie na rzecz uczniów 
z doświadczeniem migracji są bardzo no-
watorskie – przecieramy szlaki, szukamy 
rozwiązań, bo na razie gotowych propo-
zycji jest niewiele.
Najlepiej obraz przebiegu projektu „Wa-
kacje w Polsce” odda krótki reportaż foto-
graficzny, dokumentujący naszą wspólną 
inicjatywę!

„Wakacje w Polsce“ - projekt SP 1 w Kórniku

◊  Opracowanie:
Anna Paprocka
Dominika Przybylska
Katarzyna Sibilska

4 września, Robakowo – choć tego dnia 
mieszkańcy zebrali się na festynie, aby 
wspólnie żegnać lato, pogoda, tak jak humo-
ry gości, dopisała. Radosnemu popołudniu 
sprzyjały przygotowane przez sołtysa i Radę 
Sołecką atrakcje dla dużych i małych: poja-
wił się klaun-iluzjonista, który bawił swoim 
przedstawieniem i zachwycał balonowymi 
upominkami, były też dmuchańce, kolorowe 
jarmarki z pamiątkami, słodkie smakołyki 
oraz różności z  grilla. Chętni mogli też 
uczestniczyć w licznych konkursach wiedzy 
czy sprawnościowych, a nagrody naprawdę 
zachęcały. Za wspaniałe upominki orga-
nizatorzy dziękują Wydziałowi Promocji 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Kórnickiemu 
Centrum Rekreacji i  Sportu Oaza, marce 
Materiały Budowlane Wesołek, Kwiaciarni 
„U Gabi”, Przedsiębiorstwu Nasiennemu 
Selecta, Pracowni Cukierniczej „Wypiekane” 
oraz firmie Jan-Warzywo.
Podczas wydarzenia odbywały się także 
wokalno-muzyczne warsztaty prowadzone 
przez grupę Muzyczni Czarodzieje. Były 

one zwieńczone wieczornym koncertem, 
na którym wykonano m.in. dwa wyjątko-
we, bo stworzone wspólnymi siłami wraz 
z  najmłodszymi mieszkańcami, utwory 
o Robakowie. Wydarzenie zamknęła zabawa 
taneczna.

Informacje o bieżących wydarzeniach w So-
łectwie Robakowo-Osiedle na www.face-
book.com/robakowo.osiedle – zachęcamy 
do polubienia, aby być zawsze na bieżąco!

Pożegnanie lata w Robakowie-Osiedlu

1 września 2021 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku witali nowy rok 
szkolny. Tym razem nie było jednak tak 
jak zwykle, ponieważ ze względu na to, że 
obecnie do placówki uczęszcza 652 uczniów, 
odbyły się aż trzy rozpoczęcia!
Jako pierwsi rok szkolny powitali o godzinie 
8:00 najmłodsi, czyli pierwszoklasiści. Spo-
tkali się ze swoimi nowymi wychowawcami 
w auli szkoły, gdzie zostali serdecznie przy-
witani. Najważniejszym momentem uroczy-
stości było pasowanie na ucznia. Symbo-
licznego aktu dokonała pani dyrektor Zofia 
Talarczyk, używając specjalnego ołówka i 
wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku im. Teo-
fili z Działyńskich Szołdrskiej- Potulickiej”. Na 
wielu twarzach widać było ogromną radość, 
a nawet łzy wzruszenia. Pierwszoklasiści 
obiecali, że będą dobrymi uczniami, a swoim 
zachowaniem sprawią radość rodzicom i 
nauczycielom. Następnie pod opieką swoich 
wychowawców – klasa Ia pani Małgorzaty 
Urbaniak, klasa Ib pani Ireny Żyto, klasa Ic 
pani Izabeli Mądrej-Szermelek, klasa Id pani 
Izabeli Biernackiej – udali się do swoich klas. 
O godzinie 10:00 na boisku szkolnym poja-
wili się uczniowie klas II-IV, zgłaszając pani 
dyrektor gotowość do rozpoczęcia akademii 
z okazji inauguracji nowego roku szkolne-
go 2021/2022. Cała uroczystość została 
przygotowana przez trzecioklasistów pod 
opieką wychowawców pani Danuty Turaj-
skiej, pani Weroniki Janickiej, pani Agnieszki 
Szary i pani Małgorzaty Grzelczak. Po części 
oficjalnej, podczas której uczniowie odśpie-
wali hymn oraz wysłuchali przemówienia 

pani dyrektor, nastąpiła część artystyczna. 
Występujący zgodnie twierdzili, że nie tak 
łatwo pożegnać wakacje, przygotowali jed-
nak motto na każdy miesiąc, aby z dobrym 
humorem wkroczyć w nowy rok szkolny. 
Propozycja na październik brzmiała na 
przykład tak: „Uczeń i jabłka nie powinni się 
obijać, bo inaczej psują się pod koniec roku”. 
O godzinie 11:30 nadszedł czas na ostatnią 
grupę uczniów, czyli klasy V-VIII. Tym razem 
za organizację uroczystości odpowiedzialni 
byli uczniowie klasy VIId i VIIe pod opieką 
wychowawców – pana Mateusza Nabzdyka 
i pani Magdaleny Grzybek. Podczas części 
oficjalnej pani dyrektor powitała wszystkich 
oraz życzyła, aby w nadchodzącym roku 
szkolnym mogli pracować w stacjonarnych 
warunkach i czuć się bezpiecznie. Następ-
nie miała miejsce krótka część artystyczna, 
której myślą przewodnią były marzenia. 
Zgromadzeni mogli usłyszeć piosenkę 

„Kolorowy wiatr” z filmu „Pocahontas” oraz 
utwór Jonasz Kofty „Trzeba marzyć”. Po 
wysłuchaniu marzeń zawartych w wierszu 
na scenie pojawiali się kolejni uczniowie, 
którzy wyrażali swoje pragnienia na nad-
chodzący rok szkolny. Dotyczyły one między 
innymi spotkań z rówieśnikami, zdobywania 
wiedzy, wspólnej gry w piłkę, wyjazdów na 
wycieczki czy jedzenia obiadów w szkolnej 
stołówce. Na koniec, w pięknym otoczeniu 
baniek mydlanych, zebrani usłyszeli pio-
senkę „Kolorowy latawiec” w wykonaniu 
uczennicy klasy VII.
Życzymy wszystkim, aby ich marzenia się 
spełniły, a nowy rok szkolny przyniósł wiele 
sukcesów, radości i satysfakcji, bo przecież 
zgodnie ze słowami Jonasza Kofty: „Żeby 
coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, 
trzeba marzyć!”.

Rozpoczęcie roku w „Dwójce“

◊  M. Grzybek
M. Nabzdyk

◊  Organizatorzy
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Dwa medale 
Torowych Mistrzostw Świata dla Kórnika 
Ogromnym sukcesem zawodników UKS TFP 
Jedynka Kórnik zakończyły się Mistrzostwa 
Świata juniorów rozegrane w stolicy Egiptu 
w Kairze. Kórnik miał tam swoich trzech re-
prezentantów, a dwójka z nich wróciła z brą-
zowymi medalami. Na początek świetnie 
zaprezentował się Mateusz Przymusiński, 
który wywalczył brąz w sprincie drużyno-
wym (składy 3 osobowe). Polacy wygrali bieg 
finałowy o brązowy medal z reprezentacją 
Malezji głównie za sprawą Mateusza, który 
wyprowadził nasz zespół na prowadzenie na 
swojej ostatniej trzeciej zmianie. Po dwóch 
okrążeniach Polacy przegrywali 0,21 sek, 
a w końcowym rozrachunku wygrali 0,19 
sek. Złoto wywalczyli Rosjanie a  srebro 
Niemcy. Sukces 17-letniego zawodnika 
UKS Jedynka cieszy tym bardziej, że chyba 
możemy być spokojni o następcę naszego 
olimpijczyka Patryka Rajkowskiego.  
Drugi również brązowy medal wywalczyła 
juniorka UKS TFP Jedynka Kórnik Tamara 
Szalińska w wyścigu drużynowym na do-
chodzenie. Polski zespół pokonał w wyścigu 
finałowym o brąz ekipę Białorusi. Tamara 
następnego dnia była bliska kolejnego, tym 
razem indywidualnego medalu. W elimina-
cjach wyścigu na 2000m na dochodzenia 
zajęła 3 miejsce i w wieczornym finale o brąz 
jechała z Niemką Franzi Arendt. Niestety 
w sesji wieczornej Niemka pojechała mini-
malnie szybciej, a Tamara zajęła ostatecznie 

4 miejsce. Trzecią naszą reprezentantką była 
zeszłoroczna Mistrzyni Europy w sprincie 
drużynowym Joanna  Błaszczak. Tym razem 
Asia jechała tylko konkurencje indywidu-
alne i najlepszy występ zaliczyła w kirinie, 
w którym minimalnie w półfinale zabrakło 
do awansu do finału A (6 najlepszych). Kór-
niczanka następnie zwyciężyła w finale B, 
zajmując ostatecznie 7 miejsce.

Cztery medale naszych olimpijczyków w 
Pucharze Świata w Kolumbii
Bardzo udany występ zaliczyli nasi niedawni 
olimpijczycy z Tokio, Patryk Rajkowski i Ni-
kol Płosaj (obaj UKS TFP Jedynka Kórnik). 
Podczas rozgrywanego Pucharu Świata 
w kolarstwie torowym w stolicy Kolumbii 
Cali zarówno Patryk jak i Nikol przywieźli do 
Kórnika solidarnie po dwa medale srebrny 
i brązowy. Rajkowski zajął drugie miejsce 
w wyścigu na 1 km z czasem 59,96 sek będąc 

bliskim pobicia rekordu Polski, oraz brązowy 
w sprincie drużynowym. Nikol natomiast 
zdobyła srebro w wyścigu drużynowym na 
dochodzenia, oraz brąz w wyścigu elimina-
cyjnym (australijskim).

Dawid Wika-Czarnowski ponownie 
Wicemistrzem Polski 
W okolicach Limanowej woj. Małopolskie 
rozegrane zostały Górskie Szosowe Mistrzo-
stwa Polski. Ponownie doskonałą formą 
błysnął zawodnik UKS TFP Jedynka Kórnik 
Dawid Wika-Czarnowski, który wywalczył 
srebrny medal w kategorii junior młodszy. 
Bardzo dobrze zaprezentowała się junior-
ka młodsza Julia Przymusińska, która na 
niezwykle wymagającej trasie wywalczyła 
w 6 miejsce. 

Kolejne medale w Pucharze Polski 
W miejscowości Chrzypsko wielkie roze-
grano Puchar Polski w   kolarstwie szoso-
wy. W wyścigu juniorek młodszych drugie 
miejsce w wyścigu na czas wywalczyła Julia 
Przymusińska. Również drugi był Dawid 
Wika-Czarnowski w konkurencji juniorów 
młodszych. Bardzo dobrze w tych zawodach 
wypadli również młodzicy. W jeździe na czas 
Stanisław Zimny zajął 4 miejsce, a w wyścigu 
ze startu wspólnego Franciszek Mumot 
wywalczył 3 miejsce. Ten sam Franciszek 
Mumot wywalczył drugie miejsce w silnie 
obsadzonym kryterium ulicznym w Wielu-
niu. Również druga była Julia Przymusińska 
w wyścigu juniorek młodszych, oraz Nicole 
Kurek w kategorii Żak. (11-12 lat).         
                                                                                              

W dniu 22.08.2021 Zakład Teorii Sportu 
przy współpracy z naszym klubem – 
Kotwicą Kórnik zorganizował I Między-
klubowy Turniej „Bio-banding”  
w Wielkopolsce.

Turniej odbył się na Kórnickich Błoniach 
a  rywalizacja odbywała się między 
rocznikami 2008 oraz 2009. W turnieju 
wzięły udział zespoły z PKS Racot, Wiel-
kopolska Komorniki i Kotwica Kórnik. 
Od 2017 roku prof. Konarski z Zakładu 
Teorii Sportu włączył się do projektu 
międzynarodowego dotyczącego wyko-
rzystania nieinwazyjnych metod oceny 
rozwoju biologicznego w  sporcie przy 
współpracy z  Profesorem Robertem 
M. Maliną (Texas, USA) i  Doktorem 
Sean Cumming (Wielka Brytania, Bath). 
W tym samym roku rozpoczęto realiza-
cję projektu z klubem Kotwica Kórnik, 
w  którym regularnie przeprowadza 
pomiary monitorując m.in. poziom 
sprawności, a także wprowadzając tre-
ningową i wewnątrzklubową rywalizację 
uwzględniającą wiek biologiczny dzieci 
i młodzieży. 

Turniej jest kolejnym krokiem projektu 
naukowo-badawczego realizowanego 
przez naszego trenera Mateusza Skrzyp-
czaka związanym z  wykonanymi wcze-
śniej pomiarami i  stanowi on element 
aplikacyjny (praktyczny) wprowadzający 
nowy rodzaj rywalizacji dzieci i młodzieży 
akcentujący indywidualny rozwój biolo-
giczny dzieci i młodzieży, a nie wyłącznie 
„rocznik”. 

Rywalizacja była podzielona na dwa typy 
rozgrywek – kalendarzowy (rocznikowy 
– „klasyczny”) i wykorzystujący indywi-
dualne tempo rozwoju biologicznego.
Cieszy fakt systematycznego rozwoju 
tego projektu oraz coraz szerszy jego 
zasięg.

Kolarstwo

Trójka UKS TFP na torze w Egipcie

◊  PM

„Bio-bandingowy”  turniej w Kotwicy Kórnik

◊   KSS „Kotwica” Kórnik

5 września odbyła się X edycja rajdu rowe-
rowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. O po-
ranku ponad stu rowerzystów spotkało się 
przy ławeczce Szymborskiej, na kórnickiej 
promenadzie, by po odbiorze pamiątkowej 
koszulki i „szprychówki” wyruszyć w asyście 
Policji przez Kromolice i  Januszewo do 
Środy Wielkopolskiej. Na stacji Średzkiej 
Wąskotorowej Kolejki Powiatowej czekał 
na nich słodki poczęstunek. Dalej trasa 
rajdu biegła do Zaniemyśla, ale ten odcinek 
uczestnicy pokonali wąskotorówką. Była 
to duża atrakcja szczególnie dla najmłod-
szych. W Zaniemyślu, przy Wigwamie or-

ganizatorzy przygotowali czytelniczy piknik 
z wieloma atrakcjami dla dzieci, młodzieży 
jak i dorosłych. Najmłodsze dzieci wyko-
nywały grzechotki, a po części plastycznej 
„pląsały” przy akompaniamencie gitary. 
Starsi uczestnicy losowali „tajemnicze 
kartki” z wierszami – łamańcami językowy-
mi. Szesnastu zwycięzców musiało przez 
mikrofon zaprezentować swoje wierszyki 
z  „tajemniczych kartek”. Wylosowani 
szczęśliwcy oraz każde dziecko otrzymali 
nagrody książkowe. Jeszcze tylko ognisko 
z kiełbaskami i wszyscy wyruszyli rowerami 
w stronę Kórnika.

Kórnickie Bractwo Rowerowe oraz pracow-
nice Biblioteki Publicznej w Kórniku i Bninie 
pragną podziękować wszystkim uczestni-
kom „Odjazdowego Bibliotekarza” za tak 
liczne uczestnictwo, a Policji z Kórnika za, jak 
zawsze, profesjonalne zabezpieczenie Rajdu 
w jego newralgicznych punktach.

Zdjęcia z imprezy znajdziecie Państwo na Fa-
cebook-u Kórnickiego Bractwa Rowerowego 
(Kórnickie Bractwo Rowerowe | Facebook) 
oraz Biblioteki (Biblioteka Publiczna w Kór-
niku | Facebook).

Odjazdowy Bibliotekarz 2021

◊  KBR/KS

Rowerem po zdrowie

W dniu 4 września KGW Borówiec.ONe 
zorganizowało kolejną wycieczkę rowerową 
w ramach projektu „Rowerem po zdrowie”. 
Zapakowaliśmy nasze jednoślady na przy-
czepę i pojechaliśmy busem do Lubonia. 
Start z ul. Maya – jest tu kilka miejsc, gdzie 
można zaparkować samochód i ruszyć na 
trasę Nadwarciańskiego Szlaku Rowero-
wego. 
Obawialiśmy się błota na początkowym 
odcinku, ale bezpodstawnie – cała trasa była 
idealna, nie było błota ani piasku, pogoda 
sprzyjała, ciepło, słonecznie lekki wiaterek....

Ścieżka biegnie leśnymi drogami, wije się 
równolegle do Warty, która raz po raz po-
kazuje swoje oblicze... Czasami wjeżdża się 
w „sam środek” przyrody, gdzie człowiek się 
nie zapuszcza... Kilka razy przejeżdżaliśmy 
przez urokliwe mostki i wąwozy – niesamo-
wite widoki tuż obok nas, obok Poznania. 
Nie trzeba jeździć gdzieś daleko, by odpo-
cząć i poczuć się cząstką przyrody. 
Wisienką na torcie były lody u Kostusiaka w 
Puszczykowie – cel szczególnie ważny dla 
najmłodszych, który dodawał energii.  
Powrót tą samą drogą, ale jak zwykle trochę 

inaczej. Mijaliśmy wielu piechurów, masze-
rujących z kijkami i wielu, wielu rowerzystów 
– ten szlak żyje! Warto tam się wybrać, my 
będziemy wracać. Dziękujemy uczestnikom 
za wspólną rowerową przygodę i zaprasza-
my na kolejne wydarzenia, które będziemy 
organizować.
Projekt dofinansowany ze środków Po-
wiatu Poznańskiego oraz Fundacji Zakłady 
Kórnickie.
     
    

◊  Małgorzata Klary- Janowska
Jarosław Janowski
KGW Borówiec.ONe



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

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

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

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących zwłoki tel. 661 518 075 

Ochotnicza Straż Pożarna 
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 790 775 009

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254

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

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

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

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

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową 
w nocy lub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski 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. Kraszew-
skiego 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/schronisko
- 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
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, 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 komunal-
nych 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 Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 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

Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum 
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki, Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec, tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1,63-004 Tulce, 
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010
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 Dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności lekka praca na 
produkcji. Tel.790 560 187, e-mail 
praca@lavoro.co
 Poszukujemy opiekunki do dzieci 

(mobilnej), praca kilka godzin w ty-
godniu. Szczegóły tel. 604 236 952
 Zatrudnię pracownika serwisu 

sprzątającego - Dziećmierowo. Pra-
ca w zmianach 6-14,14-22. Umowa 
o pracę. Tel. 605 997 054
 Sprzątanie hali - Kórnik, zmiana 

popołudniowa. Tel. 885 103 526
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko robotnika 
wykwalifikowanego w Arboretum 
i  Lesie Doświadczalnym, więcej 
informacji http://www.idpan.po-
znan.pl/home oraz pod nr tel. 618 
170 033

 Sprzedam dynie jadalne i do deko-
racji. Biernatki, ul. Główna 35
 Mamy już wrzesień, więc i szkołę. 

Gdyby ktoś potrzebował korepe-
tycji z chemii to zapraszam. Lepiej 
nie czekać na kilka gorszych ocen.  
Tel. 790 285 872 
 Kupię garaż na osiedlu Staszica. 

Tel. 792 19 19 30
 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622
 Sprzedam rower miejski, damkę 

3-biegową, nieużywany, cena 800 
zł. Tel. 693 008 461

 Oddam za 3 butelki cydru i 3 paczki 
żelek ciemnobrązowy dwuosobowy 
fotel rozkładany (amerykanka). 
Tel:.694 07 57 85
 Sprzedam Peugeot 307 1,6 benzy-

na,110 KM, 2004 r. Tel. 691 758 053
 Kredyty Hipoteczne - bezpłat-

na pomoc od wyboru nierucho-
mości do uruchomienia kredytu. 
Tel. 798 833 228, www.finani.pl
 Sprzedam słomę-kostka mała.  

Tel. 606 710 627
 Sprzedaż Pelletu! Węgla. Gminna 

Spółdzielnia „SCH” w  Kórniku ul. 
Średzka 17 tel. 618 170 299 , 691 
809 051 od pon-piątku, w  godz 
7.00-15.00
 Wynajmę pokoje w Jeziorach Wiel-

kich. Tel. 606 517 283
 Sprzedam quada z homologacją 

BASHAN 250 m3, cena 5 300 zł.  
Tel. 721 369 379
 Sprzedam łóżko z antresolą, cena 

300 zł. Tel. 721 369 379
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam zestaw Amica Integra 

GHGI 85512 A  - piekarnik elek-
tryczny z  termoobiegiem i  płytą 
gazową (4 palniki) szklana do za-
budowy, typ urządzenia gazowo-
-elektryczne, pod zabudowę 60 cm.  
Tel. 501 303 029
 Sprzedam biurko używane, cena 

150 zł. Tel. 609 153 947
 Sprzedam FORD FOCUS 2008 

combi, disel, przeb. 340 tys. Za-
dbany,  stan bardzo dobry.  
Tel. 792 977 550

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 Schudnij ze mną i  popraw wy-
niki swoich badań. Możliwy do-
jazd- Kórnik i okolice. Mobil-Diet.  
Tel .505 547 686
 Kia Sportage 2016 r. 1,6 benzyna 

177KM 4x4 złoty metalik. Pierwszy 
właściciel w Polsce. 77 tys. przebie-
gu. Skóra, panorama, grzane, wen-
tylowane i elektryczne, sterowane 
siedzenia, elektryczna klapa, Alu 
19”, navi, ledy. Okazja! 692 268 763
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Zalanie? Remont? Budowa? Usu-

wanie szkód spowodowanych 
przez wodę. Osuszanie podpo-
sadzkowe systemem Aercube.  
Tel. 695 627 467

 Sprzedam krzesła plastiko-
we używane: białe i  czerwone.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam skrzynki plastikowe 

małe, średnie i duże. Tel. 698 635 783
 Sprzedam narty długości 2 me-

try firmy “Polsport”, używane.  
Tel. 698 635 783

 Sprzedam banery reklamo-
we firm: Lech, Żywiec i  Okocim.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam okna jednoskrzydło-

we, drewniane, używane o wym. 
50x150, 140, 130 cm oraz 50x50 cm. 
Tel. 698 635 783

 Sprzedam czajnik bezprze-
wodowy, nowy, nieużywany.  
Tel. 698 635 783
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439

 Sprzedam dwa metalowe, używa-
ne pojemniki 200-litrowe, na paliwa 
płynne. Tel. 698 635 783
 Sprzedam dekoder “Cyfra” Plus. 

Tel. 698 635 783
 Sprzedam ziemię, 7 530 m, Śródka. 

Tel. 575 524 692
 Sprzedam łóżko dwuosobowe 

sosnowe, z szufladami na pościel, 
stan bdb. Tel. 696 779 221
 Mało używany ekspres do kawy 

Krups Dolce Gusto. Sprzedam, cena 
140 zł. Tel. 696 779 221
 Maszyna do szycia firmy Łucz-

nik, walizkową, stan dobry.  
Tel. 696 779 221
 Przyrząd do masażu na stoją-

co, cena 400 zł. Fotel z  funkcją 
relaks, cena 500 zł. Sprzedam.  
Tel. 602 214 931
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Serwis kotłów gazowych firmy TER-

MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszka-
niowymi dot. sprzątania klatek 
schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439
 Usługi sprzątania biur, klatek 

schodowych, mycie okien, pranie 
tapicerki i dywanów, ciśnieniowe 
mycie tarasów, kostki brukowej 
i  bram garażowych. Dobre ceny! 
Tel. 508 795 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać około 15 słów, wraz z  nr. telefonu. Większe ogłosze-
nia 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.

Ogłoszenia drobne:
Praca
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Kórniczanina ukaże się
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Chcesz pobiegać w doborowym towarzystwie? 

Zapraszamy w każda sobotę o 9:00 na Błonie!

https://www.parkrun.pl/blonie/

Czym jest parkrun Błonie? To bieg, trucht lub marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu. 

Zapraszamy do udziału w dogodnej dla każdego formie i luźnej, pozbawionej rywalizacji atmosferze.




