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Sprawozdanie 
burmistrza

- radni RMiG Kórnik: Jerzy Walczyk, Ja-
rosław Janowski, Roman Genstwa, Jerzy 
Rozmiarek, Iwona Teresa Kosmalska, 
- sołtys Julia Bartkowiak,
- kierownicy wydziałów Urzędu Miasta 
i  Gminy Kórnik, oraz wszyscy, którzy 
przyczynili się do realizacji tej inwestycji - 
pracownicy, projektant, wykonawca.

Akty notAriAlne

17 i 20 września wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły podpisał kolejne akty notarialne 
dotyczące wykupu gruntów związanych 
z modernizacją ul. Michałowskiego w Bni-
nie oraz pod poszerzenie ul. Wiatrakowej 
w Dachowie. 

nowe przedszkole

15 września zainaugurowano działalność 
nowego przedszkola w  Szczytnikach. 
W  uroczystości uczestniczyli: burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, radny Jerzy Walczyk, 
sołtys Marek Templewicz, kierownik Wy-
działu Oświaty i  Polityki Społecznej Ewa 
Soczyńska, inspektor Małgorzata Micha-
lak, dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu Miasta i Gminy Kórnik. Organem 
prowadzącym zostali Alicja Bortlisz 
i Kacper Stein.

otwArcie promenAdy

16 września uroczyście oddano do użytku 
III etap promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego, którego 
zwieńczeniem jest kładka łącząca prome-
nadę z KCRiS Oaza Błonie. W uroczystym 
otwarciu uczestniczyli burmistrzowie, 
radni oraz goście - między innymi: Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, reprezentujący Powiat 
Poznański członkowie zarządu: Tomasz 
Łubiński, Piotr Zalewski i  Antoni Kalisz, 
przedstawiciele samorządów sąsiednich 
gmin, wykonawcy inwestycji i  reprezen-
tanci instytucji i jednostek gminnych. 

oficjAlne otwArcie

17 września miało miejsce oficjalne otwar-
cie nowego budynku Szkoły Podstawowej 
w Radzewie, który jest efektem realizacji 
rozbudowy i  termomodernizacji szkoły 
współfinansowanych ze środków unijnych 
i rządowych.
W związku z ograniczeniami związanymi 
z pandemią nie udało się przeprowadzić 
oficjalnego otwarcia w  momencie kiedy 
budynek został oddany do użytku, czyli 
w 2020 roku.
W  odroczonej uroczystości uczestniczyli 
licznie zaproszeni goście:
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego - Marek Gola, 
- radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego - Jerzy Lechnerowski,
- członek zarządu Powiatu Poznańskiego 
- Antoni Kalisz,
- burmistrz Przemysław Pacholski, wi-
ceburmistrz Sebastian Wlazły i wicebur-
mistrz Bronisław Dominiak,
- sekretarz Miasta i Gminy Kórnik - Iwona 
Pawłowicz-Napieralska,

nowA siedzibA podGik

20 września burmistrz Przemysław Pachol-
ski uczestniczył w otwarciu nowej siedziby 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
przy ul. Franowo 26. 

Czujnik już działa

21 września Fundacja Allegro All For Pla-
net przekazała na ręce Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik czujnik jakości powietrza, 
który trafił do Kórnika dzięki mieszkańcom 
biorącym udział w rywalizacji miast w ra-
mach akcji Kręć Kilometry.

cd. na str. 4



„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

LGD Lider Zielonej Wielkopolski 
ogłasza nabór wniosków 

o przyznanie pomocy 
w ramach następujących zakresów:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia 

nr 19/2021 oraz 20/2021)
- Rozwijanie działalności gospodarczej 

(ogłoszenie nr 21/2021)
- Podejmowanie działalności gospodarczej 

(ogłoszenie nr 22/2021)
Wnioski o przyznanie pomocy 

można składać w terminie: 
od 06.10.2021 r. do 19.10.2021 r. 

- Informacje szczegółowe wraz z dokumen-
tacją dla ogłoszonych naborów znajdują 

się stronie internetowej 
www.liderzielonejwielkopolski.pl 

zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

nr 17/2021 1 października 2021 r.4 5

All For Planet to ekologiczna inicjatywa 
Allegro, która działa już od 2008 roku. Jej 
głównym celem jest zwiększanie świado-
mości ekologicznej i propagowanie zacho-
wania przyjaznego środowisku.
Czujnik już został zamontowany a pomiary 
bieżące trafiają do ogólnopolskiej bazy 
looko2 (potrzeba kilku dni na aktualizację 
bazy) i dostępne będą już niedługo w naj-
popularniejszych aplikacjach monitorują-

cych poziom zanieczyszczenia powietrza 
takich jak: Kanarek, Zanieczyszczenie 
Powietrza, Smog Alert i Smog Polska.

Rozmowy z aquanet

W  dniach 22-23 września miały miejsce 
dwie wideokoferencje z przedstawicielami 
spółki Aquanet.
Podczas pierwszej z nich burmistrz Prze-
mysław Pacholski rozmawiał na temat 
przyspieszenia realizacji inwestycji zwią-
zanej z  budową kanalizacji w  miejsco-
wościach Koninko i Szczytniki. Ustalono, 
że spółka dokona aktualizacji danych 
dotyczących średniego zaludnienia tere-
nu na kilometr projektowanej sieci. Jeśli 
współczynnik pozwoli, inwestycja będzie 
mogła być dofinansowana w ramach Kra-
jowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.
Kolejnego dnia dyskutowano na temat 
skutków nieuwzględnienia przez Wody 

Polskie wniosku spółki Aquanet na temat 
zróżnicowania dla poszczególnych gmin 
taryf opłat za dostarczanie wody. Stawka 
pozostanie taka sama dla wszystkich 
udziałowców, ale ograniczy to możliwości 
inwestycyjne spółki. Ustalono jednak, że 
prace projektowe związane ze wszystkimi 
inwestycjami planowanymi przez spółkę 
w najbliższych latach w naszej gminie będą 
kontynuowane według dotychczasowe-
go harmonogramu. Po ich zakończeniu 
strony będą ustalały terminy realizacji 
zaprojektowanych inwestycji w zależności 
od sytuacji bieżącej. 

nowe mundury dlA osp

23 września w strażnicy OSP w Kórniku, 
burmistrz Przemysław Pacholski przekazał 
na ręce przedstawicieli każdej z jednostek 
OSP w  gminie Kórnik mundury bojowe, 
które zostały zakupione przez Miasto 
i Gminę Kórnik.
Dla naszych jednostek OSP na podstawie 
umowy z dnia 21 czerwca 2021 r. zakupio-
no w sumie 24 mundury o łącznej wartości 
51.069,60 zł.
Realizację zamówienia na podstawie 
zapytania ofertowego powierzono firmie 
Scantex s. c. K. K. Koćmiel z Gdańska. 

waRCabiśCi u buRmistRza

 Także 23 września burmistrz Przemy-
sław Pacholski spotkał się z  zawodni-
kami MUKS „Wieża Kórnicka”, którzy 
w sierpniu wzięli udział w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Warcabach w Turcji. 
Organizatorzy na zawody zaprosili 4 
reprezentantów z każdego kraju. Mistrzo-
stwa trwały 10 dni. Po zaciętej rywalizacji 
zawodnicy „Wieży Kórnickiej” uplasowali 
się na wysokich pozycjach.

ku czci ofiAr stAlinizmu

24 września burmistrz Przemysław Pa-
cholski uczestniczył w uroczystości patrio-
tycznej przy pomniku upamiętniającym 

ofiary stalinizmu, zamordowane w latach 
1945-1947 i  potajemnie pochowane 
w lesie w Gądkach. Uroczystości zostały 
zorganizowane na terenie leśnictwa Dra-
pałka przez Nadleśnictwo Babki w ósmą 
rocznicę odsłonięcia pomnika-głazu upa-
miętniającego ofiary stalinizmu. 
W uroczystości udział wzięli przedstawi-
ciele kombatantów, harcerzy, Nadleśnic-
twa „Babki”, stowarzyszeń z gminy Kórnik 
oraz dzieci ze szkół w Robakowie i Szczo-
drzykowie.  Wartę przy pomniku pełnili 
kórniccy harcerze i leśnicy. Modlitwę za 
pomordowanych w  lasach na Draparce 
odmówił ks. Przemysław Danielczak Pro-
boszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika 
w Robakowie.

film nAGrodzony

Także 24 września rozstrzygnięto VI Fe-
stiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 
Celów”. Przygotowany przez telewizję STK 
materiał „Powitanie wakacji w Kórniku”, 
reportaż z festynu zorganizowanego na 
placy Niepodległości w bieżącym roku, 
otrzymało wyróżnienie, które odebrali 
zaangażowani w projekt urzędnicy UMiG 
Kórnik.

sukCes spoRtowy szkół

Gmina Kórnik po raz kolejny w  czołów-
ce „Najbardziej Usportowionej Gminy 
w  Powiecie Poznańskim”. W  rywalizacji 
Mistrzostw Szkół Powiatu Poznańskiego 
roku szkolnego 2020/2021 gmina Kórnik 
zajęła 2 miejsce.
W poszczególnych konkurencjach na wy-
sokich miejscach uplasowali się:
- Szkoła Podstawowa w Kamionkach zajęła 
1 miejsce w Igrzyskach Dzieci 
i 2 miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej,
- Zespół Szkół w Kórniku zajął 2 miejsce 
w Licealiadzie.

cd. ze str. 3

◊  red.

Urząd Miejski w Kórniku zawiadamia, 
że od dnia 1 października br. rozpocz-
ną się prace związane z budową ulicy 
Krokusowej, Narcyzowej i  Różanej 
w Robakowie. 
W związku z powyższym będą występo-
wać utrudnienia związane z dojazdem 
i dojściem do posesji. 
Za powyższe utrudnienia z góry prze-
praszamy i prosimy o wyrozumiałość 
i cierpliwość. Termin zakończenia prac 
związanych z budową przedmiotowej 
drogi planowany jest na dzień 30 li-
stopad br. 

Kierownik budowy: 
Jacek Szymanowski  604-271-737

Dział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik:  61-817-04-11

K O N S U L T A C J E
„Projektu Rocznego programu współ-
pracy Gminy Kórnik z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022”

Szanowni Państwo, 

w  związku ze zbliżającym się termi-
nem ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert, w  zakresie realizacji zadań 
pożytku publicznego na rok 2022, 
pragniemy skonsultować „Roczny 
program współpracy Gminy Kórnik 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2022” z  przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych. 

Uważamy, iż Państwa uwagi są najlep-
szą formą polepszenia efektywności 
i  skuteczności Programu. Dlatego 
chcielibyśmy Państwa prosić o  za-
opiniowanie „Projektu Rocznego 
programu współpracy Gminy Kórnik 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2022”.

W dniu 24 września br. projekt Pro-
gramu został opublikowany na stronie 
internetowej Miasta i  Gminy Kórnik 
(kornik.pl i bip.kornik.pl) oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik. Wersja papierowa do wglądu 
jest dostępna w  Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik.

Uwagi dotyczące Programu można 
kierować do dnia 14 października 
2021 r. do Wydziału Komunikacji 
Społecznej i  Inicjatyw Lokalnych, pl. 
Niepodległości 1, drogą e-mail na 
adres: robert.jankowski@kornik.pl lub 
drogą pocztową.

Dodatkowo zapraszam do kontaktu 
telefonicznego z pracownikiem Urzę-
du Robertem Jankowskim - tel. 515 
229 684 - w celu umówienia spotkania 
w dogodnym terminie.

Z wyrazami szacunku

◊  Przemysław Pacholski 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

20 października 2021 r. o godzinie 12:00 
uczcimy pamięć mieszkańców 

Kórnika, Bnina i okolic 
rozstrzelanych w 1939 roku 

przez niemieckich okupantów.

Zapraszam mieszkańców, delegacje 
i poczty sztandarowe 

na tę patriotyczną uroczystość.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Dnia 3 października 1996 r Członkowie Akademii Szwedzkiej i Fundacji Noblowskiej 
przyznali Wisławie Szymborskiej Literacką Nagrodę Nobla. 

Z okazji 25-lecia, w Izbie Szymborskich, dnia 4 października 2021 r. , 
w godzinach od 9:00 - 15:00, będzie się wyświetlać film 

pt. „Koniec i początek. Spotkanie z Wisławą Szymborską” w reżyserii Johna Alberta Jansena.
Zapraszamy.

Kazimierz Krawiarz (Kustosz Izby Szymborskich)     



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.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Szkolnej i Klonowej w obrębie 
geodezyjnym Borówiec oraz ulicy Le-
śnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, 

gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
i Gminy Kórnik nr IX/89/2019 z dnia 29 
maja 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej w ob-
rębie geodezyjnym Borówiec oraz ulicy 
Leśnej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 11 
października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt 
planu dostępny będzie w okresie 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 26 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 
26 października 2021 r. na adres email: 
dyskusje.publiczne@kornik.pl w temacie 
maila wpisując: BORÓWIEC/SKRZYNKI-3. 
Dla zarejestrowanych osób zostanie wyge-
nerowany 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 papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@
kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kor-
nik.konsultacjejst.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 17 listopada 2021 r.  Informuję o 
możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik – preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów 
wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, 
Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmi-

na Kórnik – etap II.
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 XXVIII/343/2016 
z dnia 30 listopada 2016 r., zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów wsi Kro-
molice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo 
i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – 
etap II, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 11 października 
2021 r. do 2 listopada 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Nie-
podległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu 
dostępny będzie w okresie wyłożenia 
również na stronie www.kornik.pl w dziale 
,,Sprawy obywatelskie” w zakładce ,,Projek-
ty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” 
oraz na platformie konsultacyjnej kornik.

konsultacjejst.pl. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 
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 wcześniejszym zgłoszeniu do godz. 
12:00 dnia 11 października 2021 r. na ad-
res email: dyskusje.publiczne@kornik.pl w 
temacie maila wpisując: KROMOLICE. Dla 
zarejestrowanych osób zostanie wygene-
rowany 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 papierowej lub elektronicznej 
w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@
kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kor-
nik.konsultacjejst.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 adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 17 listopada 2021 r. Informuję o 
możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy 
Kórnik – preferowane wcześniejsze umó-
wienie się telefoniczne.
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Uroczystość upamiętnienia „Polaków 
pomordowanych w lesie Drapałka 
w okresie stalinowskim”.
Dnia 24 września 2021, w  piątek o  go-
dzinie 12:00 po raz ósmy odbyło się 
uroczyste złożenie kwiatów i  zapalenie 
zniczy w miejscu upamiętniającym ofiary 
zamordowane w  lasach między Gądka-
mi a  Kórnikiem zwanymi Drapałką. Czy 
rozumiemy, dlaczego po zakończeniu II 
wojny światowej  Polacy toczyli między 
sobą wojnę w  wyniku której zginęło 
około 25 tysięcy ludzi? Myślę, że tego nie 
rozumiemy.

Szacuje się, że w tej wojnie domowej w la-
tach 1944-1947 uczestniczyło po obu stro-
nach około 450 tys. ludzi. W tych latach 
z  rąk powojennego podziemia antyko-
munistycznego zginęło 4018 milicjantów, 
495 ormowców, 1616 funkcjonariuszy UB, 
3729 żołnierzy Wojska Polskiego, 1980 
żołnierzy Armii Czerwonej. Cywilów za-
mordowano 5143, w tym 2655 rolników, 
691 gospodyń domowych, 187 dzieci do 
lat 14. Ocenia się, że tzw. leśnych, obec-
nie nazywanych „żołnierzami wyklętymi” 
zginęło 7672. W latach 1944-1954 wydano 
na nich około 5 tys. wyroków śmierci, 
z  czego połowę wykonano. Dnia 26 
września 2014 r. w piątek, na tzw. „Łącz-
ce” przy drodze z Gądek do leśniczówki 

Drapałka I odsłonięto pomnik upamięt-
niający więźniów politycznych straconych 
w  latach stalinowskich. Projektantem 
pomnika był Roman Kosmala – artysta 
rzeźbiarz, a jego współfundatorem Adam 
Smorawiński. Była to wspólna inicjatywa 
leśniczego Włodzimierza Wrzeszcza, 
nadleśniczego Mieczysława Kasprzaka 
i redakcji Głosu Wielkopolskiego. 

Dlaczego 26 września?
O  egzekucjach skazanych więźniów po-
litycznych w  lesie Drapałka I  wiadomo 
z notatek nie żyjącego już ks. Hieronima 
Lewandowskiego - kapelana więziennego 
przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. 
„Władysław Rachel z Sucharzewa w pow. 
mogileńskim, sołtys, mąż zaufania wsi, 
ojciec pięciorga dzieci – w  Boże Ciało 
prowadził księdza pod baldachimem. 
Skazany za to, że dwakroć przyjął „ban-
dę” z  lasu na noc i  ugościł ich. Doniósł 
o  tym sąsiad. Za współpracę z  „bandą” 
na podstawie Małego Kodeksu Karnego 
otrzymał wyrok śmierci. Egzekucja miała 
miejsce w  Gądkach, po prawej stronie 
26 września 1946 r. Młynarek kazał mu 
uklęknąć, strącił mu nakrycie głowy. Za-
cząłem odmawiać „Pod Twoją Obronę”. 
Młynarek z  rewolwerem w  ręku czekał. 
Gdy Rachel powiedział „Amen” Młynarek 
strzelił.”

Poszukiwania śladów pochówków ofiar 
tych egzekucji nie znaleziono.
Upamiętnienie zorganizowało Nadle-
śnictwo Babki na czele z  nadleśniczym 
Robertem Okińczycem. Prowadzącym 
uroczystość był leśniczy Dawid Wójkie-
wicz. Przybyli: leśnicy, przedstawiciele 
Marszałka Wielkopolskiego, Wojewody, 
burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik Prze-
mysław Pacholski, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk – kierownik Wydziału Promocji 
Miasta, Kultury i  Sportu w  Kórniku,  
delegacje harcerzy i  młodzieży szkolnej 
ze Szkoły Podstawowej z  Robakowa 
i Kórnika. Przybyły poczty sztandarowe: 
Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego Okręg Wielkopolska, 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
im. ks. Szczepana Janasika, 5 Drużyny 
Harcerskiej im. Józefa Poniatowskiego 
z  Poznania, Hufca Harcerskiego im. Ty-
tusa Działyńskiego w Kórniku.

Po krótkim wystąpieniu Dawida Wójkiewi-
cza na temat historii tego upamiętnienia 
i modlitwie ks. Przemysława Danielczaka 
proboszcza parafii Robakowo w  rytmie 
werbli, przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
i zapalono znicze przed pomnikiem.
     
 

Uroczystości na Drapałce

◊  Kazimierz Krawiarz



(Fundacja Zakłady Kórnickie w latach 
1925-1953)

Mija właśnie dwadzieścia lat od restytu-
cji Fundacji Zakłady Kórnickie – instytucji 
mocno związanej 
z historią naszej 
miejscowości i będą-
cej spadkobierczynią 
idei bliskich nie tylko 
swoim założycielom, 
ale także kilku poko-
leniom ich przodków. 
By dobrze zrozumieć 
współczesną misję 
Fundacji Zakłady 
Kórnickie, warto znać 
jej historię, o którą 
zapytaliśmy znawcę 
tematu, autora książ-
ki „Fundacja Zakłady 
Kórnickie 1925-1953” 
i jednocześnie człon-
ka Zarządu FZK, dr 
Zbigniewa Kalisza. 

Danuta Podolak: Fun-
dacja Zakłady Kór-
nickie świętuje dwu-
dziestą rocznicę swej restytucji, jednak 
jej historia obejmuje już niemal sto lat. 
Powstała jako owoc patriotycznego wy-
chowania i zaangażowanego społecznie 
życia kilku pokoleń rodu, który pracę 
na rzecz ojczyzny i narodu pol-
skiego stawiał ponad wszystkim 
innym. Cytowane często słowa 
hr. Tytusa Działyńskiego „Nie 
dla siebie, lecz dla Narodu” 
traktujemy dziś jak testament, 
który jego wnuk Władysław 
Zamoyski wypełnił tworząc Fun-
dację Zakłady Kórnickie. Jakie 
były początki dziejów Fundacji?
Dr Zbigniew Kalisz: Źródła samej 
idei wykorzystania posiadane-
go majątku na rzecz ojczyzny 
i  pracy nad poprawą jakości 
życia polskiego społeczeństwa 
rzeczywiście szukać można 
już u  przodków Fundatorów. 
Formalnie Fundacja powstała 
jednak w  latach dwudziestych 
ubiegłego wieku. Posiadający 
znaczne dobra w  Wielkopolsce 
i  na Podhalu hrabia Władysław 
Zamoyski i jego matka - genera-
łowa Jadwiga z  Działyńskich Zamoyska, 
wyrazili wolę przekazania swego majątku 
narodowi. Ich dobra obejmowały grunty 
kórnickie położone na terenie powiatu: 
średzkiego, śremskiego i  poznańskiego 
oraz wykupione wcześniej drogą licytacji 
dobra zakopiańskie.

Interesująca jest historia tworzenia praw-
nych podstaw funkcjonowania tej, jedynej 
w swoim rodzaju, instytucji. Jak – od strony 
formalnej - powstawała Fundacja Zakłady 
Kórnickie?

Pierwszym krokiem, który Zamoyscy uczy-
nili było podpisanie w  lutym 1924 na au-
diencji u Prezydenta Ignacego Mościckiego 
aktu donacyjnego, podpisanego następnie 
w czerwcu tego roku przed sądem w Śre-

mie.  Jednak zgodnie z ówczesnym prawem, 
fundacje tworzono wtedy tylko na mocy 
rozporządzenia Marszałka Piłsudskiego 
z 1919 roku.  Zarówno Jadwiga Zamoyska, 
jak i jej syn Władysław, obawiali się, że tak 
powołana fundacja, straci w przyszłości swą 
niezależność. A przecież jej celem miała być 
służba całemu narodowi, a nie, na przykład 

- instytucjom państwowym.
Z  historii wiemy jednak, że Zamoyscy 
znaleźli specjalne rozwiązanie prawne, po-
zwalające na zachowanie przez Fundację 
Zakłady Kórnickie wierności wobec misji, 

jaką przypisali 
jej Fundatorzy…
Tak, postanowili 
powołać Funda-
cję na podstawie 
Ustawy Sejmo-
wej. Zamoyski 
poprosił wybit-
nego prawnika 
– prof. Lutostań-
skiego o opraco-
wanie projektu 
spec ustawy dla 
celów powoła-
nia FZK. Sprawa 
nie była łatwa, 
wątpliwość bu-
dzi ła  ustawa 
przygotowana 
poza sejmem, 
która miała być 
przyjęta bez ja-
kiejkolwiek po-
prawki. Ale taki 

był warunek Zamoyskiego, który obawiał 
się manipulacji przy dokumencie. Na 
szczęście 1 października 1924 roku Rada 
Ministrów postanowiła przyjąć akt funda-
cyjny i przekazać go do parlamentu. Kilka 

dni po podjęciu tej uchwały 
przez sejm Zamoyski zmarł, 
pozostawiając spadkobier-
czynią swą siostrę – Marię 
Zamoyską. Przy braku jej 
zastrzeżeń do zapisów aktu 
– sejm, a następnie senat za-
twierdziły go i 30 lipca 1925 
r. powstał akt prawny pod 
nazwą Ustawa Powołująca 
Fundację Zakłady Kórnickie. 

Jakie znaczenie miało po-
wstanie Fundacji dla osób 
żyjących na terenach do 
niej należących, między 
innymi dla mieszkańców 
Kórnika i okolic?
Dla ludności zamieszkującej 
tereny fundacyjne akt ten 
oznaczał ochronę jej tożsa-
mości, racjonalną gospo-
darkę rolną oraz edukację 

w myśl założeń pracy organicznej. Zamoyski 
był godnym spadkobiercą swego dziadka 
– Tytusa Działyńskiego także w wymiarze 
duchowym i tak jak on, traktował majątek 
rodowy jako swoisty depozyt mienia naro-
dowego, które służyć ma poprawie kondycji 
materialnej i intelektualnej polskiego spo-
łeczeństwa. 

Skąd wywodzi się nazwa Fundacji, owe 
tajemniczo dla niektórych brzmiące „Za-
kłady Kórnickie”?
Otóż Zamoyski przewidywał istnienie wła-
śnie „zakładów” jako wewnętrznej struk-
tury fundacji. Tymi zakładami były: Szkoła 
Domowej Pracy Kobiet, Zakład Dendrologii 
i Pomologii oraz Biblioteka Kórnicka. Środki 
na ich funkcjonowanie miały pochodzić 
z zysków majątków kórnickich. Tak powstała 
fundacja, która miała dobra zarówno zako-
piańskie, jak i kórnickie. Oba majątki w osob-
nych kluczach, lecz zarządzane wspólnie. 
Organy fundacji składały się z  Zarządu, 
Naczelnika oraz Rady Kuratorów.

Jakie zadania realizowała Fundacja na 
początku swej działalności?
Pierwsze zadania Fundacji to oczywiście 
przejęcie majątku, rozliczenie zobowiązań 
czy inwentaryzacja dóbr. Szczególnie dużo 
środków wymagały zaku-
pione przez Zamoyskiego 
dobra zakopiańskie, będące 
w  fatalnej sytuacji gospo-
darczej. Dziś Zakopane żyje 
z turystyki, sto lat temu do-
chód generowały tam głów-
nie przemysł wydobywczy 
i drzewny. Z tego źródła zy-
sku świadomie zrezygnował 
hr. Władysław Zamoyski, 
który dla ocalenia tatrzań-
skiej przyrody ograniczył 
wycinkę lasów i działalność 
kamieniołomów. Na jego 
życzenie rozpoczęto także 
masowe nasadzenia, co 
generowało dodatkowe koszty. Władysław 
Zamoyski był jednak w tych niekorzystnych 
ekonomicznie decyzjach dalekowzroczny 
– ich słuszności dowodzi dzisiejsze piękno 
tatrzańskiej przyrody, dla którego ocalenia 
tak wiele ryzykował. Już po śmierci Hrabiego, 
w roku 1933 w porozumieniu z polskim rzą-
dem dobra zakopiańskie zostały sprzedane 
skarbowi państwa, na potrzeby utworzenia 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

A co tym czasie działo się w dobrach kór-
nickich? 
Lata 30-te to okres dużego kryzysu w rol-
nictwie, co także odbiło się na dochodach 
fundacji, której budżet w  dużej mierze 
oparty był na czynszach wydzierżawianych 
majątków. Pewne ożywienie nastąpiło po 
roku 1935, ale – jak już dziś wiemy – nie 
na długo.

Już cztery lata później wybuchła II wojna 
światowa…
Okres wojenny to koniec funkcjonowania 
Fundacji w  jej dotychczasowej formie. 
Jednak Niemcy dostrzegając jej potencjał 
nie zamknęli jej całkowicie, a włączyli do 
utworzonej przez siebie tzw. Niemieckiej 
Fundacji do Badań Wschodnich. Jej bazą 
stała się Biblioteka Kórnicka, stąd Zamek 

w czasie okupacji pozostawał zamknięty na 
potrzeby działania tego tworu.
Wydawać by się mogło, że po zakończeniu 
działań wojennych Fundacja będzie mogła 
wreszcie zacząć realizować przypisane 
jej przez twórców zadania, tymczasem 
ówczesna sytuacja geopolityczna Polski 
i ustrój panujący w kraju stanęły temu na 
przeszkodzie…
Po wojnie na krótko wznowiono działalność 
FZK, ale ówczesne władze nie bardzo wie-
działy, co z taką fundacją zrobić – jej idee 
zupełnie nie pasowały do komunistycznej 
ideologii. W roku 1949 r. zamknięto Szkołę 
Domowej Pracy Kobiet przekazując jej do-
bra na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a w 1952 r. dekretem Bieruta, odebrano 
wszystkie pozostałe dobra fundacji i przeka-
zano je utworzonej właśnie Polskiej Akade-
mii Nauk. Ta przejęła Zakład Badania Drzew 
i Lasu oraz Bibliotekę Kórnicką, a grunty rol-
ne oddała w użytkowanie lokalnym PGR-om. 

Pamięć o Fundacji Zakłady 
Kórnickie oraz przyświe-
cających jej założeniom 
organicznikowskich ide-
ałach rodu Działyńskich 
i  Zamoyskich pozostała 
jednak żywa wśród Wiel-
kopolan, co zaowocowało 
odrodzeniem tej powoła-
nej do służby narodowi 
polskiemu instytucji…
Po upadku komunizmu, 
w  roku 1996 rozpoczęto 
prace nad restytucją fun-
dacji. 5 lat pracy zakończyło 
się sukcesem i na mocy lex 
specialis w drugiej połowie 

2001 roku nastąpiła oficjalna restytucja 
Fundacji Zakłady Kórnickie. Na mocy poro-
zumień, Fundacja odzyskała zaledwie część 
majątku - zarówno Biblioteka Kórnicka jak 
i Zakład Badania Drzew i Lasu pozostały pod 
rządami PAN, a z ponad 19 tys. ha gruntów 
sprzed wojny – dziś posiada zaledwie 4.360 
ha. 

Cele i zadania Fundacji pozostały jednak 
niezmienne, wierne testamentowi Hra-
biego Władysława Zamoyskiego i  jego 
rodziny. Ich wspólnym mianownikiem 
pozostaje także dziś praca organiczna 
– współcześnie realizowana za pomocą 
rozwiązań i narzędzi charakterystycznych 
dla XXI wieku. O tym, jak Fundacja Zakłady 
Kórnickie wypełnia dziś wolę swoich dona-
torów opowiemy więcej w następnym nu-
merze. Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Więcej o historii Fundacji Zakłady Kórnickie 
przeczytać można w książce dr Zbigniewa 
Kalisza „Fundacja Zakłady Kórnickie 1925-
1953”, którą nabyć można w siedzibie FZK, 
przy al. Flensa 2b w Kórniku.

Testament Fundatorów Fragmenty Ustawy 
z dnia 30 lipca 1925 r. 

o Zakładach Kórnickich

Art. 1. 
Jadwiga z Działyńskich Zamoyska (...)  
i Władysław Zamoyski (...) oddali Naro-
dowi Polskiemu wszystkie swoje mająt-
ki nieruchome, które odtąd stanowić 
będą, pod Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej i X. Prymasa, Arcybi-
skupa Gnieźnieńskiego i  Poznańskie-
go, fundację niepodzielną pod nazwą 
„Zakłady Kórnickie” z siedzibą w Kór-
niku, która, wraz z przyszłemi darami 
i zapisami, jest przeznaczona wieczy-
ście na cele, poniżej wymienione.

Art. 2.
Cele:
  Utrzymanie i  rozwój Szkoły Domo-
wej Pracy Kobiet, założonej w Kórniku 
24.VI.1882 r. wygnanej przez rząd 
pruski i  przeniesionej do Lubowali 
na Spiżu, do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
do Zakopanego na Bystre, wreszcie 
do Kuźnic 11.VI.1891 r. na zasadach, 
na których powstała i  od przeszło 
czterdziestu lat rozwijała się mimo 
prześladowań i wydaleń.
  Popieranie wychowania młodzieży 
męskiej w duchu polskim i katolickim.
  Pomoc do nauk wyższych dla wyjąt-
kowo zdolnych, zwrotna gdy zarabiać 
będą.
  Utrzymanie Zamku w Kórniku, ku pa-
mięci tego, co Polska przecierpiała jak 
się jej synowie Ojczyźnie zasłużyli dla 
przechowywania i uczczenia pamięci 
najszlachetniejszych wśród obcych, 
którzy wobec Polski zasługi położyli, jej 
się w czasach prześladowań i najsroż-
szych ucisków przyjaciółmi okazali.
  Utrzymanie Biblioteki Kórnickiej, 
piecza nad jej wydawnictwami.
  Założenie i  utrzymanie Zakładu 
badań, tak na stokach gór, jak i  na 
równinach, wszystkiego co wchodzi 
w  zakres hodowli, życia, ochrony 
i  należytego wyzyskania wszelkiego 
rodzaju drzew, tak w  kraju istnieją-
cych, jak zagranicznych, mogących 
się krajowi zdać, leśnych ogrodowych, 
użytkowych, owocowych i ozdobnych, 
ich drewna, owoców, liści i  soków. 
Piecza nad ogrodami Kórnickimi.
  Krzewienie w  majątkach Zakładów 
Kórnickich wśród ludności wiedzy za-
wodowej rolniczej i zasad spółdzielczo-
ści w duchu katolickim i narodowym.
  Uprzemysłowienie i  podnoszenie 
wartości majątku Zakładów Kórnickich 
przeprowadzenie melioracji, na co 
Kuratorium i Zarząd będą mieli wzgląd 
szczególny.

◊  Rozmawiała
 Danuta Podolak

Maria Zamoyska w rozmowie z Prezydentem RP 
Ignacym Mościckim, fot. ze zbiorów BK PAN

Prezydent RP Stanisław Wojciechowski w towarzystwie Władysława Zamoyskiego 
na tarasie Zamku w Kórniku, 1923 r., 

fot. ze zbiorów BK PAN

nr 17/2021 1 października 2021 r.8 9



Podobnie jak w roku ubiegłym, postano-
wiliśmy kilka wrześniowych dni spędzić 
w Karpaczu u stóp Śnieżki, w hotelu „U Pie-
cucha”. Może nie jest tam zbyt luksusowo, 
ale panuje rodzinna atmosfera i  jedzenie 
jest znakomite. Z okien widać Śnieżkę z cha-
rakterystyczną budowlą w kształcie spodka.
Zanim dojechaliśmy w Karkonosze, zatrzy-
maliśmy się w  Trzebnicy, żeby zwiedzić 
tamtejszą bazylikę pod wezwaniem świętej 
Jadwigi Śląskiej i Bartłomieja Apostoła. Ko-
ściół jest jedną z największych świątyń w Pol-
sce, oprócz ołtarza głównego ma 12 ołtarzy 
bocznych. W  jednej z kaplic umieszczono 
sarkofag z czarnego marmuru ozdobiony 
alabastrem, w którym spoczywają szczątki 
świętej Jadwigi.  W świątyni jest też przecho-
wywany relikwiarz z czaszką świętej, który 
mieliśmy okazję obejrzeć.
Drugiego dnia pobytu, wybraliśmy się do 
Świeradowa-Zdroju, miasta słynącego z wie-
lu uzdrowisk i przepięknego Domu Zdrojo-
wego. My jednak przybyliśmy do tego mia-
sta przede wszystkim po to, żeby wejść na 
najwyższą wieżę widokową w Polsce SKAY 
WALK, czyli przejść ścieżką w chmurach na 
wysokość 62 metrów nad ziemią kładką 
o długości 850 metrów. Na samej górze 
można było poskakać na siatce w kształcie 
kropli lub wejść na szklaną platformę i po-
czuć jakby unosiło się nad ziemią. Jeden 
z uczestników zakończył nawet zwiedzanie 
zjeżdżając w dół szybką 105-metrową zjeż-
dżalnią w kształcie ogromnej rury.
W kolejnym dniu pojechaliśmy do Jeleniej 
Góry, miasta z jelonkiem w herbie. Najpierw 
zatrzymaliśmy się w barokowej świątyni 
zbudowanej na planie krzyża w tak zwanym 
Kościele Łaski, jednym z sześciu na Śląsku. 

Podziwialiśmy przepiękny wystrój świątyni, 
w której szczególną uwagę zwraca ambona 
wykonana z  jednego słupa piaskowca. Co 
ciekawe, organy w tym kościele znajdują się 
z przodu nad ołtarzem głównym. Spacerując 
uliczkami Starego Miasta zwróciliśmy uwagę 
na cerkiew Piotra i Pawła z wmurowanymi 
w jej ścianę krzyżami pokutnymi. Zatrzymali-
śmy się na rynku z okazałym ratuszem, żeby 
podziwiać pięknie odnowione kamieniczki.
Najwytrwalsi turyści wybrali się jeszcze 
z przewodnikiem poza miasto do gościńca 
PTTK nazywanego Perłą Zachodu, usytu-
owanego tuż nad krawędzią stromego urwi-
ska będącego jednocześnie linią brzegową 
jeziora Modre.
Wracając do Karpacza zatrzymaliśmy się 
na Zakręcie Śmierci, żeby z punktu wido-
kowego podziwiać panoramę Karkonoszy 

i Kotlinę Jeleniogórską.
Czwartego dnia odbyliśmy podróż po 
Górnym i Dolnym Karpaczu jadąc kolejką 
o nazwie KARPACZ EXPRESS. Po powrocie 
z przejażdżki żądni mocniejszych wrażeń 
turyści wybrali się na Śnieżkę, do Samotni, 
kościółka Vang, do zapory na Łomnicy czy 
źródełka świętej Anny lub w inne ciekawe 
miejsca.
W niedzielę po śniadaniu kierowca zwiózł 
nas do Dolnego Karpacza. Był to dla nas tak 
zwany czas wolny. Można go było przezna-
czyć na spacery, zakupy, zwiedzanie, bądź 
spędzić w inny sposób.
W  poniedziałkowy poranek nie bez żalu 
wsiedliśmy do autokaru i  wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Na parkingu w Borówcu 
czekali już na nas stęsknieni bliscy.
  

Emeryci z Borówca znowu w Karpaczu

◊ Barbara Fluder

W dniu 18 września, mimo kapryśnej aury, 
mieszkańcy Borówca i okolic przybyli tłum-
nie do „Starej Szkoły” na festyn „Babie lato” 
organizowany przez KGW Borówiec.ONe.
Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci 
i  dorosłych. Najmłodsi upodobali sobie 
dmuchaną zjeżdżalnię a  trochę starsi 
z pasją zasiedli do gier planszowych i kar-
cianych. Wielkim powodzeniem cieszyły 
się pokazy walk gladiatorów, możliwość 
przymierzenia pieczołowicie odtworzo-
nych historycznych ubiorów oraz walki 
na miecze pod okiem doświadczonych 
wojów. 
Panie mogły skorzystać z porad profesjo-
nalnej stylistki, która doradzała w zakre-
sie zmiany wizerunku, doboru kolorów 

ubiorów i  dodatków. Ważnym punktem 
festynu była możliwość zaszczepienia 
się przeciwko Covid 19 oraz wykonanie 
darmowego testu w kierunku zakażenia 
wirusem HCV (WZW typu C).
Wielu dorosłych dopełniło obowiązku 
spisania się u rachmistrza w ramach Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań.
Przybyli na festyn mogli degustować dania 
serwowane przez nasze Koło oraz Re-
staurację Autorską, była grochówka, zupa 
dyniowa, chleb ze smalcem, kiełbaski, pyra 
z gzikiem, pączki i inne… mniam!
Dziękujemy naszym partnerom: Bellator 
Societas, Stylistce Paulinie Świderskiej, 
Centrum Gier Cube, żółtemu Janowi z fir-

my Bridgestone, Restauracji Autorska, 
Pracowni Chleba Chlebszy, firmie Arpol, 
Studio Reklamy Futurum, medykom 
z  Domu Zdrowia, Urzędowi MiG Kórnik, 
Pani Karolinie z warzywniaka, strażakom 
z OSP Kamionki i OSP Kórnik, Policji i Stra-
ży Miejskiej.
Szczególne podziękowania dla członków 
KGW Borówiec.ONe: Agnieszki Drogoś-
-Kaźmierczak, Małgosi i  Wojtkowi Żoł-
nowskim, Karolinie Strawie-Żołnowskiej, 
Małgosi Wojciechowskiej oraz Grażynie 
i Januszowi Jankowskim.

     

Festyn „Babie lato” w Borówcu

◊ KGW Borówiec.ONe
Małgorzata Klary- Janowska
Jarosław Janowski

Wystawa fotograficzna Jacka Kulma 
w Izbie Pamiątek Regionalnych.
Jacek Kulm urodził się w 1943 r. w Lublinie. 
Kulmowie w Lublinie, mieszkali po sąsiedz-
ku ze znanym wybitnym artystą fotogra-
fikiem Edwardem Hartwigiem. Po wojnie 
wraz z rodzicami przeniósł się na Ziemie Za-
chodnie, najpierw do Szczecina a od 1950 r. 
Kulmowie zamieszkali w Poznaniu. 
Jacek Kulm fotografią interesował się od 
najmłodszych lat, w czym inspirował go 
ojciec Ryszard znany polski artysta plastyk. 
Po studiach artystycznych i historycznych na 
UAM w 1965 r. złożył egzamin z fotografii u 
profesora Janusza Czarneckiego. W końcu 
lat 60-tych rozpoczęła się jego współpraca 
z teatrami w kraju i za granicą. Od 1969 r. 
uczestniczył w konkursach, pokazach, salo-
nach. Wykonał ponad 100 wystaw indywi-
dualnych. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Fotografików, Wielkopolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki i kilku innych 
organizacji artystycznych.
Aktualnie realizuje program Marszałka Wiel-
kopolskiego „Kultura w Drodze”. Współpra-
cuje w realizacji tego programu z Marcinem 
Muthem z Poznania, właścicielem Galerii 

„Kultura w Drodze”
Obrazów- Galerii w Bramie przy ul. Garbary 
48 w Poznaniu.
 Dnia 19 sierpnia w Izbie Pamiątek 
Regionalnych otwarto wystawę pt. „Czer-
wiec oskarżony 1956”. W albumie pt. „Teatr 
Nowy w latach 1973-1981 pod dyrekcją 
Izabelli Cywińskiej w fotografii Jacka Kulma” 
znalazły się zdjęcia które można obejrzeć na 
wystawie. Jacek Kulm, ma z „Poznańskim 
Czerwcem 1956” osobiste wspomnienia. 
Jako 13-latek tego dnia wysłany został przez 
mamę do sklepu po zakupy. Swoje zdjęcie 
wykonane przed sklepem znalazł po latach 
w archiwach bezpieki. Wydarzenia czarnego 
czwartku 1956 zabrały mu kolegę klasowego 
Romka Strzałkowskiego. Podczas wernisażu 
wystawy pokazał zebranym zdjęcie klasowe 
na którym jest Romek Strzałkowski.  Na wy-
stawie można obejrzeć plakat do przedsta-
wienia. Samo przedstawienie dla reżyserki 
Izabelli Cywińskiej skończyło się internowa-
niem w tzw. „internacie”, kilka miesięcy po 
wystawieniu tej sztuki i po wprowadzeniu 
stanu wojennego. Spotkanie z artystą wyja-
śniło arkana sztuki fotograficznej związanej 
z fotografią teatralną. 

Na ten temat   znacznie więcej dowiedzieli-
śmy się następnego dnia na zorganizowa-
nych warsztatach na temat sztuki fotogra-
fowania w teatrze. Musimy pamiętać, że 
aktualnie fotografowanie podczas spektaklu 
jest zabronione z powodu ochrony wizerun-
ku artystów. Zdjęcia wykonują wyłącznie 
artyści fotograficy. Dzięki tym zdjęciom 
otwierają się przed nami tajemnice sztuki 
aktorskiej artystów teatralnych. Uczestnicy 
warsztatów mieli okazję zobaczyć kilka 

filmów prezentujących inne wystawy Jac-
ka Kulma. Jacek Kulm jest autorem wielu 
albumów fotograficznych poświęconych 
teatrowi, pantomimie, portretom artystów. 
Warto na koniec dodać, ze w 2018 r. Jacek 
Kulm wyróżniony został Nagrodą Artystycz-
ną Miasta Poznania. Warto więc zajrzeć na 
tę unikalną wystawę, której zakończenie, 
finisaż przewidujemy już niebawem.

◊  Kazimierz Krawiarz
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Dnia 10 września do Kórnika przybyła 
siedmioosobowa delegacja braci kur-
kowych z  Hannoveru, z  którymi KBBK 
współpracuje od 1993 r. W  sobotę 11 
goście uczestniczyli w dorocznym turnieju 
o  tytuł króla żniwnego. Podczas mszy 
św. w  intencji Bractwa Kurkowego, ks. 
proboszcz Grzegorz Zbączyniak, w homilii 
nawiązał do idei braterstwa i  patrona 
bractw kurkowych Św. Sebastiana. Na-
stępnie poświęcił przygotowaną tarczę 
statutową ufundowaną przez Marcina 
Nowaka, ubiegłorocznego króla żniwnego 
KBBK. Turniej żniwny Bractwa Kurtko-
wego jest ukoronowaniem obchodów 
Święta Plonów Gminy Kórnik. Wśród licz-
nych gości znaleźli się wiceburmistrzowie 
Sebastian Wlazły i Bronisław Dominiak. 
Na strzelnicy w  Skrzynkach odbyła się 
uroczystość przyjęcia nowego członka 
KBBK. Ślubowanie i pasowanie na brata 
kurkowego złożył Marcin Jankowski uro-
dzony w  19 czerwca 1976 r., aktualnie 
prezes Swarzędzkiej Telewizji Kablowej. 
Pod okiem strzelmistrzów KBBK: Maria-
na Błaszaka i  Zdzisława Jakubowskiego 
rywalizowano o tarczę ubiegłorocznego 
króla żniwnego oraz cenne nagrody. 
W  rywalizacji o  tytuł króla żniwnego 
zwyciężył Marian Błaszak. Tytuł ten 

zdobył on po raz czwarty. Roman Fludra 
został I. Rycerzem a  Adam Szyszka II. 
Rycerzem. Nazwisko zwycięzcy, zostanie 
wygrawerowane na kolejnym srebrnym 
oczku łańcucha króla żniwnego KBBK. 
Jest to najtrwalsza forma zapisu, dzięki 
temu znamy nazwiska wszystkich królów 
żniwnych Kórnika od 1923 do 1939 r. i od 
1989 r. gdy rozegrano pierwszy po wojnie 
turniej żniwny.
W otwartym turnieju o tarczę wakacyjną 
ufundowaną przez Andrzeja Tomiaka 
zwyciężył Robert Kolwicz. Maciej Łabno 
i Jacek Gramsz zajęli drogie i trzecie miej-
sca. Tarczę jubileuszową ufundowaną 
przez Adama Szyszkę  zdobył Marek Po-
chylski. Jacek Gramsz i Krzysztof Musiał  
zajęli drugie i trzecie miejsce.
Tarczę „Przyjaźni Polsko-Niemieckiej” 
zdobył Andrzej Tomiak, Frank Neumann 
z Hannoveru zajął drugie miejsce. Miłosz 
Kolwicz był trzeci. Turniej rozgrywano 
na dystansie 100 m do tarcz sportowych 
punktowych. Dziesięciu, którzy zdobyli 
największą ilość punktów zakwalifiko-
wało się do finału rozgrywanego do 
tarczy pamiątkowej. Andrzej Tomiak trafił 
w środek tarczy. Warto wspomnieć tutaj 
zasługi strzeleckie Andrzeja Tomiaka. 
Dnia 7 listopada 1992 r wygrał turniej ju-

bileuszowy. Dnia 3 maja 1999 r. zwyciężył 
w Turnieju 3-majowym. Dnia 20 września 
2003 r został królem żniwnym. W 2005 r. 
wygrał turniej świętojański. Dnia 10 maja 
2008 r. został królem kurkowym. Dnia 11 
listopada 2010 r. zwyciężył w  kolejnym 
swoim turnieju jubileuszowym. Dnia 3 
października 2015 r. podczas obcho-
dów 270. rocznicy powstania bractwa 
kurkowego w  Kórniku-Bninie zwyciężył 
w  turnieju służb  mundurowych. Rok 
później dnia 26 czerwca 2016 r. wygrał 
swój kolejny turniej świętojański. Kolekcję 
tarcz, pucharów, medali pieczołowicie 
przechowuje w  swojej Izbie Pamiątek, 
którą stworzył przy swoim warsztacie 
rzemieślniczym  w Bninie.
Pasjonująco, jak zwykle odbywało się 
otwarte strzelanie do kura. Zwycięża 
w tym turnieju ten, kto swoim strzałem 
strąci kura. Dokonała tego Elżbieta Ja-
krzewska, drugie miejsce zajął Marcin 
Nowak a trzecia była Halina Głowacka.
W niedzielę 12 września goście zwiedzili 
zamek i  arboretum, następnie przeszli 
do restauracji „Biała Dama”, gdzie obcho-
dzono rocznicowe spotkanie kurkowe.
     
     
     

Szlachetna Paczka pilnie poszukuje 
wolontariuszy! Brakuje 8 tys. osób
Jeżeli nie uda się zrekrutować braku-
jącej liczby blisko 8 tysięcy wolonta-
riuszy, skala pomocy w Paczce będzie 
w tym roku zdecydowanie mniejsza. 
To już ostatni moment, by się zgłosić. 
Można to zrobić za pośrednictwem 
strony www.superw.pl.
– Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cie-
szyła się na wieść o tym, że już niedługo 
na świat przyjdzie ich wymarzona córecz-
ka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że 
będzie dziewczynką z  niepełnospraw-
nością intelektualną. Po kilku miesią-
cach mąż pani 
Sylwii odszedł. 
Kobieta została 
bez środków do 
życia, ze złama-
nym sercem. 
Gdy po jakimś 
czasie stanęła 
na nogi i  zna-
l a z ł a  p r a c ę , 
przyszła pande-
mia. Najpierw 
z m n i e j s z o n o 
p a n i  S y l w i i 
etat, a w końcu 
zwolniono ją 
z pracy. Kobieta 
nie ma nikogo, 
kto mógłby jej 
pomóc – mówi 
Joanna Sadzik. 
– Takich osób 
są tysiące, do-
cierają do nich 
wolontariusze 
S z l a c h e t n e j 
Paczki. Bez Cie-
bie nie będzie-
my mogli pomóc.
Bez wolontariuszy nie poznamy kolej-
nych historii, nie dotrzemy ze wspar-
ciem. Bez Ciebie im nie pomożemy. 
Wejdź na www.superw.pl i zgłoś się do 
wolontariatu. To już ostatni moment.

Bez wolontariuszy skala pomocy bę-
dzie w tym roku mniejsza
Dzieci, które w siebie nie wierzą, wchodzą 
w nowy rok szkolny z dodatkowym baga-
żem trudnych emocji po miesiącach nauki 
zdalnej. Rodziny nie wiedzą, czy uda im 
się przetrwać zimę, kiedy pieniędzy nie 
wystarcza nawet na jedzenie, nie mówiąc 
o odłożeniu na opał. Właśnie takie osoby 
chce objąć wsparciem Szlachetna Paczka 
i Akademia Przyszłości.
Z obecną liczbą wolontariuszy Szlachetna 
Paczka może dotrzeć jedynie do 8 tys. 
rodzin, to o 60% mniej niż w poprzednim 
roku. Skala pomocy może być w tym roku 
zdecydowanie mniejsza także w Akademii 

Przyszłości. Jeżeli nie uda się zrekrutować 
brakującej liczby wolontariuszy, wspar-
ciem zostanie objętych o 1600 mniej dzie-
ci w porównaniu do poprzedniej edycji.
Nie pozwól, by najbardziej potrzebujący 
zostali bez pomocy. Wejdź na www.su-
perw.pl i dołącz do wolontariatu w Szla-
chetnej Paczce lub Akademii Przyszłości.

Kryzys dobroczynności?
Dobroczynność może znaleźć się w kryzy-
sie – taki wniosek płynie z nowego Rapor-
tu o Obojętnieniu przygotowanego przez 
Szlachetną Paczkę. Ponad 40% organizacji 
społecznych zawiesiło swoje działania 

sprzed pandemii. W wielu z nich brakuje 
wolontariuszy. Szycie maseczek, robienie 
zakupów seniorom, rozwożenie obiadów 
medykom, wyprowadzanie psów sąsia-
dom – na początku pandemii wielu z nas 
przejęło się losem potrzebujących. To był 
nasz zryw, narodowe powstanie przeciw 
lękowi i  bierności. Jak każdy zryw i  ten 
był jednak krótkotrwały.  Przez zmęcze-
nie, niepewność, ograniczony czas czy 
fundusze Polacy obojętnieją na potrzeby 
najsłabszych.
Osób potrzebujących nowej nadziei są 
tysiące. To pani Agnieszki, której mąż 
w  maju 2021 roku zginął w  wypadku. 
Została sama – z dwiema córeczkami na 
utrzymaniu, bez środków do życia. To pan 
Zdzisław, który przez pandemię i niepeł-
nosprawność nie może znaleźć pracy. To 
Kacper, który chciałby, żeby rodzice byli 
z niego dumni, ale odkąd wzięli rozwód, 
trudno mu skupić się na czymkolwiek. 
Takich osób jak pani Agnieszka, pan 

Zdzisław czy Kacper są tysiące, natomiast 
przez pandemię wiele organizacji ogra-
niczyło swoją działalność. Jeżeli my nie 
pomożemy najbardziej potrzebującym 
rodzinom i  dzieciom, mogą zostać ze 
swoimi trudnościami zupełnie same.  

Jak zostać wolontariuszem?
Bez wolontariuszy mądra pomoc nie 
jest możliwa. To oni docierają do ro-
dzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki, 
poznają bliżej ich historie, pośredniczą 
w  przekazywaniu paczek, a  co najważ-
niejsze – dają nadzieję i impuls do wyjścia 
z  trudnej sytuacji. To oni spotykają się 

z dziećmi z Aka-
demii Przyszło-
śc i ,  pomaga -
jąc im odkryć 
mocne strony 
i   z b u d o w a ć 
poczucie wła-
snej wartości. 
Każdy wolonta-
riusz ma realny 
wpływ na życie 
k o n k r e t n y c h 
osób z  najbliż-
sze j  oko l i cy . 
Zosta jąc  wo -
lontariuszem, 
możesz zmie-
nić ich historie, 
przywrócić siłę 
i  godność, od-
naleźć radość 
czy  pewność 
siebie. Każdy 
wolontar iusz 
Paczki to szan-
sa za zmianę 
w  życiu 2-3 ro-
dzin w  potrze-

bie. Każdy wolontariusz Akademii to 
szansa na to, by jedno konkretne dziecko 
odzyskało wiarę we własne możliwości.
Potrzebni są wolontariusze, którzy dzia-
łają w całej Polsce – w dużych i średnich 
miastach, w  małych miejscowościach, 
na wsi. Wszędzie tam, gdzie pomoc jest 
niezbędna. Wystarczy wejść na stronę 
www.superw.pl i wypełnić krótki formu-
larz zgłoszeniowy. Wolontariuszem może 
zostać każdy i  z  powiedzeniem łączyć 
pomoc potrzebującym z  nauką, pracą 
i obowiązkami codzienności.

Pilnie poszukujemy blisko 10 tys. wolon-
tariuszy Paczki i Akademii z całej Polski. 
Bez nich, bez Ciebie, nie pomożemy ty-
siącom rodzin i dzieci. Wejdź na 

www.superw.pl 
i dołącz do wolontariatu.Liczy się każde 
zgłoszenie, nie czekaj!

Bez Ciebie im nie pomożemy

◊  Szlachetna Paczka

XXXII Turniej Żniwny  KBBK

◊  Kazimierz Krawiarz

KBBK zaprasza na Mszę Św. 

Służb Mundurowych 

9 października 2021 r. o godzinie 12:00.

Otwarty dla wszystkich 

Turniej Strzelecki odbędzie się 

16 października 2021 r. 

od godziny 15:00 

na Strzelnicy w Skrzynkach.
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Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

serdecznie zaprasza do udziału

w XX POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
„WPISANI  W  HISTORIĘ” 

Konkurs odbędzie się dnia 4 listopada 2021 roku: 
- dla klas I-III - o godzinie 10.30 w Domu Parafialnym, 

ul. Wojska Polskiego 45, Kórnik
- dla klas IV-VII – o godzinie 10.00 w Strażnicy, 

ul. 20 Października 93, Kórnik
- dla klas VII-VIII – o godzinie 11.00 w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6, Kórnik

W tym roku tematem konkursu jest 
PIĘKNO POLSKIEJ PRZYRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody.
Laureaci prezentują swoje recytacje podczas 

Koncertu Finałowego w dniu 11 listopada 2021 roku, 
o godz. 16.00 w Zamku Kórnickim.

Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik

- Fundacji Zakłady Kórnickie
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku

Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o potwierdzenie udziału

Organizatorzy

REGULAMIN  KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkół podstawowych 
klas I-VIII.
2. Ustalone zostały następujące kate-
gorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podsta-
wowej
- uczniowie klas VII-VIII szkoły podsta-
wowej
3. Uczestnik prezentuje wybrany przez 
siebie utwór, a przed przystąpieniem 
do recytacji przedstawia jury jego 
kserokopię.
4. Czas recytacji do 5 minut.
5. Kryteria oceny:
- wartość interpretacji
- ogólne wrażenie artystyczne
6. Szkołę lub drużynę harcerską w 
każdej kategorii wiekowej może repre-
zentować tylko dwóch przedstawicieli.
7. Prosimy o zgłaszanie uczestników 
drogą pocztową lub e-mailową w ter-
minie do 22  października 2021 roku 
na adres:

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca  

im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a

62-035 Kórnik
e-mail: kornik@zhp.wlkp.pl

W zgłoszeniu muszą być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- autor  i tytuł wiersza
8. Informacje są udzielane pod nume-
rem telefonu – 668 320 302 lub
  509 744 284
Serdecznie zapraszamy!

Kórniccy harcerze zakończyli sezon letni 
uczestnicząc w  Festynie Ekologicznym, 
który odbył się 11 września na placu 
Niepodległości.
Druhny i druhowie zaprezentowali miesz-
kańcom swój obozowy ekwipunek oraz 
ekologiczne podejście do biwakowania, 
a także zapraszali młodych ludzi do wstą-
pienia w szeregi kórnickiego hufca. 

Zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu:

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkoplska

Hufiec Kórnik
im. Tytusa Hrabiego Działyńskiego
   ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik

+48 509 744 284
www.kornik.zhp.wlkp.pl

kornik@zhp.wlkp.pl

Wspomnienia żyją dopóty,
 dopóty do nich wracamy.
A rozkwitają tym wspanialej, 
im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie.

50 lat minęło odkąd  absolwenci z rocznika 
1952 zdawali maturę w Liceum Ogólno-
kształcącym w Kórniku. We wrześniową 
sobotę w murach swojej, jakże zmienionej 
szkoły rozpoczęli spotkanie , by powspo-
minać szkolne lata. A potem w „Białej 
Damie”  wspominali czasy nauki i matury 
w szkole. Kilku z nich nie doczekało się 
spotkania po latach . Jednak już rano tego 
dnia,  maturzysta  ks. Józef Matuszewski  
odprawił w swojej parafii w Poznaniu mszę 
św. za zmarłych profesorów oraz koleżanki 
i kolegów z tego rocznika. O nich pamiętali 
także organizatorzy składając kwiaty na 
Ich mogiłach. Uczestnicy spotkania uczcili 
Ich pamięć  minutą ciszy. Na spotkanie 
po minionych 50 latach przybyło około 
30 osób, w tym 4  profesorów a wśród 
Nich: Maria Weychan-Nowak, Irena Fogel, 
Anna i Tadeusz Raukowie. Nieobecna prof. 
Barbara Sikorska przysłała piękny list i 
usprawiedliwienie swojej nieobecności. 
Potem przy kawie i posiłkach przygotowa-
nym przez restaurację był czas na wspo-
mnienia dawnych czasów szkolnych. Jak 
zawsze po tylu latach wszyscy wspominali 
najpiękniejsze chwile pobytu w szkole. 

Główna organizatorka imprezy Barbara 
Nowak-Miara zacytowała wyczytany tekst:  
„Gdyby można ten czas cofnąć, w tamtym 
świecie znów się ocknąć. Nosić beret, 
fartuch tarczę, czapkę. Gnać ze szkoły po 
ojca lub matkę, gdy nauczycielom zbyt za 
skórę się zaszło, kiedy do wygłupów ktoś 
dał hasło. Ale to już było i nie wróci więcej. 
Czas ucieka coraz prędzej. Czy wciąż w 
nas coś zostało z tamtych lat, przecież to 
był inny świat? Jednak pozostał we wspo-
mnieniach na zawsze czar, urok tamtych 
lat”. Niech te słowa wypowiedziane przez 
maturzystkę pobudzą do refleksji innych 
absolwentów szkoły. Bo „czas nie czeka, 

tylko ucieka”. Obecni na spotkaniu dzielili 
się swoimi dokonaniami życiowymi oraz  
wspomnieniami z czasów pobytu w szkole. 
W imieniu obecnych profesorów dziękuję 
organizatorom spotkania za podtrzymy-
wanie tradycji ,  więzi z nami i za trud orga-
nizacji tego spotkania. Niech moje motto:
 „wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich 
wracamy. A rozkwitają tym wspanialej, im 
więcej serca wkładamy w ich pielęgnowa-
nie” pobudzi innych absolwentów do or-
ganizowania tego typu spotkań po latach.

50  lat minęło…

◊  ARA

Seniorzy z gminy Kórnik brali udział 
w VIII Międzynarodowych Senioraliach 
w Krakowie.

Wydarzenie zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Manko – Głos Seniora, w  tym 
roku wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa 
odbyło się 15-16 września 2021 roku. Tego-
roczne Senioralia zgromadziły ponad 3 tys. 
Seniorów, nie tylko z Krakowa, ale również 
z wielu zakątków Polski, jak i zza granicy! Na 
uczestników wydarzenia czekały dwa dni 
wypełnione atrakcjami, m.in. konferencją 
dla partnerów Programu Gmina Przyjazna 
Seniorom w  Urzędzie Miasta Krakowa, 
wykładami, bezpłatnymi badaniami i kon-
sultacjami medycznymi w Parku Jordana, jak 
również licznymi występami artystycznymi, 
w tym niesamowitym koncertem Alexandra 
Martineza oraz Międzypokoleniówką z DJ 
Wiką! Na szczególne uznanie zasługuje koro-
wód - przemarsz od kościoła Mariackiego do 
Parku Jordana.  W korowodzie brało udział 
100 miast - z wielkopolski był tylko Kórnik! 
Zachwyt Seniorów odda bezpośredni cytat: 
„nigdy wcześniej nie braliśmy udziału w tak 
cudownym wydarzeniu z tak ogromną ilo-
ścią pozytywnych emocji i cudownych ludzi”. 

Uczestnictwo w  tak pięknym wydarzeniu 
nasi Seniorzy uważają za wielki zaszczyt i de-
klarują udział w następnych edycjach. Nasi 
Seniorzy zostali zaproszeni również w ra-
mach wizyty w Krakowie do Centrum Aktyw-
ności Seniora “Żeglarz”, gdzie gospodarze 
przygotowali program artystyczny i była to 
również okazja do wymiany doświadczeń. 
W wydarzeniu brało udział 46 Seniorów ze 

Stowarzyszeń Senioralnych z Robakowa, 
Borówca i Kórnika oraz Pani Iwona Pawło-
wicz-Napieralska - Sekretarz Miasta i Gminy 
Kórnik, Pani Magdalena Pawlaczyk - Radna 
Rady Miasta i Gminy Kornik oraz Pan Robert 
Jankowski - Kierownik Wydziału Komunika-
cji społecznej i  Inicjatywy Lokalnej Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik.

Kórniczanie na krakowskich Senioraliach

◊  Robert Jankowski



W dniu 9 września uczniowie klas 0-3 Kór-
nickiej Jedynki uczestniczyli w spotkaniu 
z panem policjantem Patrykiem Nowa-
kowskim. Podczas rozmowy najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły przypomnieli 
sobie zasady poruszania się w ruchu pie-
szym i rowerowym, zasady prawidłowego 
zachowania podczas przechodzenia przez 
przejście dla pieszych, a także właściwego 
zachowania w kontaktach z nieznajomymi 
osobami. Nasz gość zwrócił  także uwagę 
na ważną rolę elementów odblaskowych 
dla podniesienia bezpieczeństwa użytkow-
ników ruchu drogowego.
Dzieci podziękowały panu policjantowi za 
wizytę w naszej szkole własnoręcznie wy-
konanymi laurkami, rysunkami i kwiatami.
Życzymy bezpiecznego roku szkolnego!

Bezpieczna doga do szkoły

◊  Iwona Cyra, 
Monika Sobczak

Pasowanie na Przedszkolaka 
Dnia 31 sierpnia w Przedszkolu nr 2 „Cztery 
Pory Roku” odbyła się Uroczystość Paso-
wania na Przedszkolaka z udziałem nowo 
przyjętych dzieci oraz ich rodziców. Po 
wspólnych zabawach, które dzieci i ich rodzi-
ce poznali w trakcie tygodnia adaptacyjne-
go,  nastąpiło uroczyste  złożenie „Przysięgi 
Przedszkolaka” , dzieci otrzymały dyplomy 
i upominki. Dla nowo pasowanych przed-
szkolaków nauczycielki przygotowały krótki 
występ artystyczny – inscenizację utworu Ju-
liana Tuwima, pt. „Rzepka”. Przedstawienie 
spotkało się z wielkim zainteresowaniem, 
a aktorki nagrodzono gromkimi brawami. 
Zajęcia adaptacyjne oraz Uroczystość 
Pasowania na Przedszkolaka były pierw-
szym, ważnym wydarzeniem zarówno dla 

dzieci, jak i  ich rodziców. Mamy nadzieję, 
że zostaną zapamiętane jako pozytywna 
i niezapomniana przygoda!
Na początku przedszkolnej kariery, życzymy 
dzieciom samych radosnych chwil, spędzo-
nych na zabawie i doświadczaniu świata,  
miłych wspomnień związanych z  przed-
szkolną edukacją, optymizmu, spełniania 
dziecięcych marzeń oraz nawiązania wielu 
wspaniałych przyjaźni!

XXVIII Akcja Sprzątania Świata - Polska
W tym roku, po raz kolejny- od 20 lat tra-
dycyjnie; dzieci z Przedszkola nr 2 „Cztery 
Pory Roku” w  Kórniku- Bninie, wspólnie 
z  Fundacją Nasza Ziemia, wzięły czynny 
udział w Akcji Sprzątania Świata. 

Finał akcji, która przebiegała pod hasłem: 
,,Myślę, więc nie śmiecę”, przypadał między 
17 a 19 września. Tegoroczne hasło ma 
na celu uzmysłowić mieszkańcom naszej 
planety, że porządek należy przeprowadzić 
nie tylko w naturze, ale i w naszych głowach. 
Jeżeli nie zmieni się mentalność większości 
ludzi to z zalegającymi wszędzie odpadami 
po prostu sobie nie poradzimy. 
17 września nasze przedszkolaki z zapałem 
ruszyły sprzątać teren w pobliżu przedszko-
la. Naszym celem była tradycyjnie linia brze-
gowa Jeziora Kórnickiego biegnąca wzdłuż 
Promenady im. Wisławy Szymborskiej.
W efekcie uzbieraliśmy kilka worków odpa-
dów, które powinny znaleźć się w koszach.

Wieści z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” 

◊  A. Kowalczyk

◊  E. Rzepczyńska

Dzień Przedszkolaka w Szczodrzykowie
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W Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie w oddziale 
przedszkolnym 10 września 2021 r. odbyło 
się spotkanie z panem policjantem Patry-
kiem Nowakowskim z Komisariatu Policji 
w Kórniku.
Tematem spotkania było utrwalenie z dzieć-
mi zasad ruchu drogowego oraz przypo-
mnienie zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. 
Pan policjant, w  formie praktycznej przy-
pomniał podstawowe zasady zachowania 
się podczas przechodzenia przez jezdnię. 
Następnie wytłumaczył, jak należy zacho-
wać się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak 
dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz 
do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji 
zagrożenia. Przedszkolaki dowiedziały się, 
jak bezpiecznie podróżować i jak ważne jest 
zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas 
jazdy samochodem. 

Dzieci były zachwycone spotkaniem i dużym 
zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek 
zaproszonego gościa. Na koniec w podzię-
kowaniu wręczyły naszemu gościowi wła-
snoręcznie wykonaną odznakę policyjną. 
Dziękujemy panu policjantowi za wspaniałe 
przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzial-
nego zawodu, jakim jest zawód policjanta.

Dnia 20 września 2021r. nasze przedszkole 
w  Robakowie przy szkole podstawowej 
odwiedzili strażacy z OSP Kórnik. Dzieci do-
wiedziały się, że  praca strażaków nie polega 
tylko na gaszeniu pożarów, ale również na 
udzielaniu pomocy ludziom podczas po-
wodzi, burz i wypadków samochodowych. 
Prowadzą również wiele innych działań, 
które służą ludziom i  ich bezpieczeństwu. 

Interwencje te są bardzo niebezpieczne 
i wymagają niecodziennej odwagi.
Największą atrakcję nasi goście zostawili 
na koniec. Na teren przedszkola wjechał 
na sygnałach dźwiękowych i świetlnych wóz 
strażacki. Strażacy pokazali sprzęt i wyposa-
żenie specjalistycznego wozu. Dzieci miały 
możliwość z bliska podziwiać oprzyrządo-
wanie jakim dysponują strażacy podczas 
swojej ciężkiej i  odpowiedzialnej pracy. 
Przedszkolaki mogły wejść do wozu i przez 
chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji 
przeciwpożarowej. 
Spotkanie zakończyło się pamiątkowym 
zdjęciem i wręczeniem podziękowań.
Dziękujemy strażakom za przybycie i atrak-
cyjne zajęcia. Życzymy wszystkim wielu suk-
cesów i dziękujemy za trud i ofiarną służbę.

Służby w przedszkolu

◊  Ewa Sowa
Aleksandra Świątek

◊  Ewa Sowa
Marzena Kuberacka

W piękny, słoneczny poniedziałek 20 wrze-
śnia świętowaliśmy w naszym przedszkolu 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Celem 
tego dnia jest popularyzowanie i wzrost 
znaczenia wychowania przedszkolnego w 
świadomości wszystkich ludzi, toteż zorgani-
zowaliśmy wspaniałe zabawy i moc atrakcji. 
Tematem przewodnim był „Sportowy dzień 
w wiosce Smerfów”. Z racji przystąpienia 

naszej placówki do projektu „Przedszkole 
jako ośrodek zrównoważonego rozwoju” i 
otrzymania Certyfikatu Master Eko - jako 
znaku jakości placówki, w której działania 
dydaktyczno - wychowawcze upowszech-
niają ideę zrównoważonego rozwoju, 
wioska Smerfów była eko. Uroczystość roz-
poczęliśmy w ogrodzie przedszkolnym od 
zaśpiewania piosenki, którą na ten dzień 

przygotowaliśmy. Następnie Papa Smerf za-
prosił przedszkolaki w smerfnych czapkach 
do wzięcia udziału w sportowych konkuren-
cjach. Świętowanie kontynuowaliśmy w na-
szych przedszkolnych salach. Były dyplomy 
dla grup, balony i wiele radości. To był dzień, 
który na długo zostanie w naszej pamięci. 

◊  Dorota Strojna



 

Bezpłatne badania przesiewowe raka płuca dzięki 
Funduszom Europejskim! 

 

 

Dla kogo badania? 

 Osoby w wieku 55-74, które: 
 paliły lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat, 
 ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat, 
 pochodzą z obszaru województwa: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego lub Lubuskiego, 
 Osoby w wieku 50-54, które mają stwierdzony jeden z dodatkowych czynników ryzyka*. 

Co w ramach programu? 

 Wizyta kwalifikacyjna z poradą antynikotynową, 
 Badanie niskodawkową tomografią komputerową płuc (NDTK), 
 Wizyta wynikowa,  
 Powtórne badania NDTK po 3, 6 lub 12 miesiącach. 

Miejsce realizacji badań: 

 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, Poznań.  
Pierwsze zgłoszenie w Rejestracji Poradni Pulmonologicznej – budynek C. 

*Zapisy i szczegółowe informacje: +48 690 396 928 (poniedziałek-piątek, w godzinach 10-14) 

 

Beneficjent Projektu: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Z ekologią za pan brat!

W tym roku Przedszkole Owocowy Zaułek 
w Błażejewie szczególny nacisk kładzie na 
wzmocnienie edukacji ekologicznej oraz 
rozwijanie postawy odpowiedzialności 
za środowisko naturalne wśród dzieci. W 
związku z tym, nasze przedszkole bierze 
udział w ogólnopolskim projekcie edu-
kacyjnym „Gramy w Zielone”. Zadanie 
projektowe realizujemy zarówno w przed-
szkolnych salach jak i poza nim, organizując 
wycieczki, warsztaty o szczególnej wartości 
edukacyjnej. 
22.09. pierwszego dnia jesieni, nasze naj-
starsze przedszkolaki udały się do Ogrodu 
Ekologicznego „Gładysiakowie” w Wirach na 

spotkanie właśnie z panią Jesienią. Ogród 
państwa Gładysiaków prowadzony jest od 
1977 roku, posiada certyfikaty ekologiczne 
oraz bogatą kolekcje roślin. Doświadcze-
nie i bogactwo ogrodu pozwala na udział 
przedszkolaków z bliskich i dalekich okolic 
w zielonych lekcjach poświęconych szerokiej 
tematyce przyrodniczej.
Nasze przedszkolaki uczestniczyły w za-
jęciach pt. „Jesień w ogrodzie” , podczas 
których dowiedziały się: Co to właściwie jest 
ekologia? Dlaczego drzewa zrzucają liście 
na jesień? Co to jest kompost? Jak możemy 
wykorzystać dary jesieni? Po co nam wykop-
ki? Jakie są smaki i zapachy jesieni? Nauka 
i zabawa idą w parze dlatego nie zabrakło 
zabaw ruchowych na świeżym powietrzu 

oraz degustacji owoców z ekologicznych 
upraw. Było to nasze pierwsze ale nie ostat-
nie spotkanie w tym wyjątkowym miejscu.

Dzień Przedszkolaka
Dnia 20 września 2021 w naszym przed-
szkolu świętowaliśmy Dzień Przedszkola-
ka. Przygotowałyśmy dla dzieci mnóstwo 
zabaw, ciekawych niespodzianek, tańców, 
konkursów. Był to wyjątkowy dzień dla 
Owocowych Przedszkolaków, które w swo-
ich koronach czuły się wyjątkowo. Każde 
dziecko otrzymało order Prawdziwego 
Przedszkolaka oraz dużą dawkę radości!

◊  Magdalena Morszner
-wychowawca Niebieskich Jagódek 
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14.09.2021r. Szkołę Podstawową nr 2 
w Kórniku odwiedzili uczniowie klasy 3s2 
Zespołu Szkół Zawodowych z Wolsztyna 
pod opieką wychowawcy pani Katarzyny 
Pogonowskiej oraz opiekuna pana Barto-
sza Prokopyka. Goście zostali zaproszeni 
przez klasę 7e wraz z wychowawcą panią 
Magdaleną Grzybek, aby zwiedzić Kórnik 
w  ramach międzyszkolnego projektu: 
„Wielkopolska – poznajemy ciekawe miejsca 
naszego regionu”.
Cała przygoda rozpoczęła się przy zamku 
w Kórniku, gdzie uczniowie z Wolsztyna po-
znali zasługi Teofili z Działyńskich Szołdrskiej 
– Potulickiej oraz usłyszeli słynną legendę 
o Białej Damie. Następnie siódmoklasiści 
zaprosili ich do Arboretum. Tam w parach 
rozwiązywali quest, aby lepiej się poznać 
i zintegrować. W końcu przyszedł czas na 
obejrzenie Kościoła Wszystkich Świętych, 
makiety Kórnika, Ucha Igielnego oraz 
Pomnika Powstańców. O wszystkich tych 
ważnych miejscach opowiadali uczniowie 
klasy 7e, którzy wcześniej przygotowali się 
sumiennie do pełnienia roli przewodni-
ków. Kolejnym etapem było przejście do 
szkoły Promenadą im. Wisławy Szymbor-

skiej z obowiązkowym przystankiem przy 
ławeczce poetki. Zanim uczniowie udali 
się na obiad, zobaczyli jeszcze dwa ważne 
miejsca – Izbę Pamiątek Regionalnych oraz 
Grób Powstańców Wielkopolskich, którym 
opiekują się uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kórniku. 
Po spacerze pełnym wrażeń nastał czas na 
wspólny obiad oraz słodki poczęstunek. 
Przed wyjazdem goście musieli jeszcze 

rozwiązać escape room związany z miej-
scami, które zobaczyli. Jak się okazało, ich 
wiedza była imponująca i dzięki temu mogli 
bez problemu opuścić mury szkoły. Wizyta 
zaowocowała nie tylko nowymi wiadomo-
ściami, ale również znajomościami, które 
wiosną zostaną odświeżone podczas wizyty 
uczniów z Kórnika w Wolsztynie. 

W Owocowym Zaułku

Poznajemy ciekawe miejsca naszego regionu

◊  Magdalena Grzybek



Spełniły się marzenia o wystawieniu przez 
uczestników zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Gościnni” przedstawienia 
„Mały Książę”. Premiera odbyła się podczas 
Festynu Ekologicznego, organizowanego 
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik.
Siostra Arleta, która już nie pracuje w tej 
placówce, chciała zaprezentować spektakl 
już w ubiegłym roku. Niestety, rok 2020 był 
dla wszystkich trudny z powodu pandemii 
Covid-19. Festyn wtedy nie odbył się, a ze 
względu na kilkumiesięczne zamknięcie 
ośrodka, próby nie mogły się odbywać.
Po odejściu z Kórnika siostry Arlety, uczest-
nicy przez kilka miesięcy przygotowywali się 
do występu pod czujnym okiem pani Moniki. 
Były o dla nich bardzo pracowite miesiące 
i w końcu mogliśmy zobaczyć efekty ich 
ciężkiej pracy.
W sobotę 11 września „Gościnni” opowie-
dzieli na scenie historię Małego Księcia 
według własnej interpretacji. 
Główną postać zagrał Paweł Kerber. Zrobił 
to doskonale - przedstawił Małego Księcia 
podróżującego po różnych planetach i spo-
tykającego przeróżne osoby. Były nimi m.in. 
pilot (w tej roli - Małgorzata Grzegorowska), 
z którym się zaprzyjaźnił i opowiedział mu 
o swojej planecie porośniętej baobabami 
(jako baobab wystąpił Leszek Lewandowicz). 
W trakcie  podróży nasz bohater spotkał 
także króla (w tę postać wcieliła się Krysty-
na Banaszak), biznesmena (zagrał go Piotr 
Banaszak), człowieka próżnego (wystąpił 
Dawid Kusik), latarnika (Karol Tomczak), 
liska (Marta Jakubowska) oraz geografa 
(Hanna Bartkowiak).
Cała historia była opowiadaniem, którym 
dziadek (wcielił się w niego Józef Grzegorz) 
uraczył swoją wnuczkę (zagrała Karina 
Kominek). 
Publiczność wysłuchała całej opowieści dzię-
ki wspaniałemu dubbingowi i podkładom 
muzycznym, które towarzyszyły przedsta-
wieniu. Zebrani dostrzegli u „Gościnnych” 
skupienie i pełen profesjonalizm. Występ 
spodobał się wszystkim zgromadzonym.
Publiczność nagrodziła „Gościnnych” grom-

kimi brawami i owacjami na stojąco. Oni 
jednak nie spoczęli na laurach i już powoli 
zastanawiają się nad pomysłami na kolejne 
występy.
O tym przedstawieniu mówili z ogromnym 
sentymentem i radością. Po ich radosnych 
twarzach i tym, co mówili już po występie, 
można było wywnioskować, że sprawiło 
im to wielką przyjemność i dało ogromną 
satysfakcję.
Karina zwierzyła się:
„Oklaski były bardzo fajnym podziękowa-
niem, wyrażającym docenienie naszej pracy

 włożonej w  cały szereg przygotowań 
i prób... Publiczność była fantastyczna, czu-
łam się swobodnie i przyjemnie”.
Hania stwierdziła:
„Bardzo się wzruszyłam, na końcu jak ludzie 
klaskali, aż poleciały mi łzy”.
Marta podkreśliła:
 „Było super, ja byłam liskiem i  strażacy 
wnieśli mnie na scenę”.
Życzymy „Gościnnym”, by w Kórniku i w in-
nych miejscowościach prezentowali inne, 
równie udane przedstawienia.

„Mały Książę” według Gościnnych

◊  Robert Wrzesiński
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Jeśli ptaki (drozdy, pliszki czy szpaki) 
nie przeniosą nasion bluszczu na naszą 
posesję, to w  ogrodzie, jeśli jesteśmy 
miłośnikami bluszczu, możemy go łatwo 
wprowadzić przygotowując sadzonki we-
getatywne. Najprościej połączyć usuwa-
nie płożących się po ziemi pędów, które 
mają już kilkucentymetrowe korzonki, 
z  przygotowywaniem nowej rozsady. 
Wiem, że jest tu pewna sprzeczność, ale 
zwykle trudno jest mi się oprzeć roślinie, 
jak widzę prawie gotowe sadzonki, nawet 
przy redukowaniu rozmiarów i zasięgu tej 
starej. Tak więc, wracając do sadzonek, 
wystarczy pociąć je na 5-10-cm długości 
odcinki, pozostawiając 1-2 liście. Pędy 
umieszczamy prawie w całości w glebie, 
a  owe 1-2 liście pozostawiamy na po-
wierzchni (Fot. 1).   

Nie zapomnijmy o  regularnym podle-
waniu sadzonek, żeby gleba nie ulegała 
zbyt silnemu wysuszeniu, była świeża 
i wilgotna. Po ukorzenieniu trzeba znaleźć 
nowe miejsce w ogrodzie dla maluchów 
lub rozdać je sąsiadom. I  tu zapalam 
światełko ostrzegawcze, ponieważ jeśli 
zdecydujemy się wprowadzić bluszcz 
do swojego ogrodu, może on w  ciągu 
kilkunastu lat opanować znaczną jego 
część, a całkowite usunięcie kilkudziesię-
cioletniego bluszczu wymagać już będzie 
użycia ciężkiego sprzętu (nam wtedy też 

już przybędzie lat!). Usuwanie starych 
bluszczy jest po prostu bardzo trudne 
i  pracochłonne, ponieważ taka roślina 
wrasta, wbija się korzeniami w podłoże, 
co czyni ją mocno zespoloną z glebą i to 
w wielu miejscach, a dzięki kleistej sub-
stancji wydzielanej przez korzenie przy-
byszowe bluszcz z łatwością wrasta także 
w mur, nierzadko w rynnę czy dachówkę. 
Miłośników ogrodów, działkowiczów 
i architektów krajobrazu bardzo kusi sa-
dzenie tego efektownego zimozielonego 
pnącza. Ale czy możemy wyhodować 
sobie nie tak ekspansywny bluszcz? 
Jest na to sposób. Jeśli będziemy mieć 
szczęście i trafimy na strącony z drzewa, 
na przykład po wichurze, fragment pędu 
generatywnego bluszczu (rozpoznamy 
go po owalnych liściach i  braku drob-
nych korzeni przybyszowych; Fot. 2),  

to spróbujmy wyhodować z pnącza krzew. 
Potnijmy taki pęd na mniejsze, około 20-
cm długości fragmenty, pozbawmy części 
liści, zastosujmy ukorzeniacz do sadzo-
nek zdrewniałych lub półzdrewniałych. 
Sadzonki generatywne takiego bluszczu, 
a później dorosłe okazy, zachowają swoje 
cechy i nie będą płożyć się w „zakazane 
miejsca” w ogrodzie i rozrastać.
Na pewno wprowadzenie do ogrodu 
bluszczu o efektownych, pnących pędach 
wegetatywnych z wielu względów jest po-
żądane, ale wymaga od hodowcy, szcze-
gólnie w  późniejszym okresie wzrostu 
rośliny, więcej pracy związanej z kontrolą 
rozrastania się i  częstego przycinania 
pędów. Tutaj już zależy co komu się po-

doba i jakie mamy priorytety i pomysł na 
bluszcz. Na pewno bluszcz stwarza sze-
rokie pole do współpracy z ogrodnikiem, 
ponieważ dobrze znosi przycinanie, ale 
pozostawiony sam sobie doskonale się 
rozwija i wtedy właśnie czuje prawdziwy 
wiatr w żagle.
W rozważaniu wad i zalet bluszczu pospo-
litego, już na zakończenie, należy dodać, 
że bluszcz zawiera toksyczne dla zwierząt 
i  ludzi związki (saponiny triterpenowe), 
dlatego spożycie liści lub owoców przez 
człowieka może spowodować zaburzenia 
układu pokarmowego, a sok z bluszczu 
może wywołać podrażnienia skóry.  
W przypadku zwierząt, mimo toksycznych 
związków, sarny i  jelenie zjadają liście 
bluszczu szczególnie podczas ciężkich 
zim, redukując tym samym jego wystę-
powanie w lasach. 

Jak to bywa z truciznami, w małych daw-
kach bywają lekarstwem. I  tak, ekstrakt 
z  toksycznych liści bluszczu, z  którego 
robi się syropy, wspiera prawidłowe funk-
cjonowanie układu odpornościowego, 
pomaga w ochronie komórek przed stre-
sem oksydacyjnym, a także przyczynia się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz 
zwiększa przyswajanie żelaza. 
Hodujmy zatem bluszcz, ale miejmy nad 
nimi kontrolę, a tnąc jego pędy zakładaj-
my rękawiczki, aby jego sok nie uszkodził 
nam skóry.

Jak wyhodować krzewiastą formę bluszczu? 

◊  Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

Fot. 2. Liście pędów generatywnych bluszczu wraz z dojrzałymi owocami 
wielkości grochu. Owoce zawierają 3–5 nasion. Fot. Paweł Chmielarz

Fot. 1. Pędy bluszczu płożące się po 
ziemi wytwarzają korzenie w między-

węźlach. Jest to gotowy materiał na 
sadzonki. Fot. Paweł Chmielarz
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Złota polska jesień niewątpliwie sprzy-
ja… parkowaniu. Zaskakujące? Nieko-
niecznie, o ile tylko podejdziemy do 
sprawy z przymrużeniem oka i zamiast 
do samochodu słowo to odniesiemy  
do spędzania wolnego czasu w parkach, 
arboretach i ogrodach.

W sąsiedztwie Poznania parków nie brakuje. 
Zagospodarowane przestrzenie zielone 
mają różną metrykę, ale łączy je jedno: są 
popularnym miejscem spacerów i relaksu w 
pięknych okolicznościach przyrody.

Rezydencje
Dwie najsłynniejsze podpoznańskie rezy-
dencje magnackie to nie tylko reprezenta-
cyjne budynki, ale i otaczające je założenia 
parkowe. Odwiedzając posiadłość Raczyń-
skich w Rogalinie możemy zafundować 
sobie praktyczną lekcję na temat różnic 
między regularnie skomponowanym, upo-
rządkowanym ogrodem w stylu francuskim, 
a nieco nieokiełznanym parkiem angielskim. 
Wizytówką rogalińskiego parku są niewąt-
pliwie sędziwe dęby Lech, Czech i Rus (ten 
ostatni to 800-letni staruszek, najstarszy dąb 
w Polsce). Chlubą pobliskiego Kórnika jest 
natomiast najstarsze arboretum w Polsce, 
którego bogata kolekcja liczy około 3500 
gatunków i odmian. Wśród nich na uwagę 
zasługuje najstarszy w kraju okaz cypryśnika 
błotnego, być może zasadzony przez same-
go Tytusa Działyńskiego. Podczas jesiennej 
wizyty w Kórniku przy odrobinie szczęścia 
można trafić na opadłe liście rosnącego tam 
grujecznika japońskiego pachnące… pierni-
kami! Od niedawna zwiedzanie arboretum 
urozmaica nowa ścieżka Z historii parku…, 
poświęcona dziejom ogrodu. Ścieżka na 
obszarze bagiennym rzeki Trojanki oraz 
ścieżka Owadogród to z kolei propozycje 
Arboretum Leśnego w Zielonce. Obiekt sły-
nie z kolekcji drzew i krzewów owocowych 
tradycyjnych odmian, a jesienią pięknie 
kwitną tam wrzosy i wrzośce. 

Paszport do parków
Posiadacze Paszportu Podróżników dooko-
ła Poznania kolekcjonując pieczątki mają 
szansę odwiedzić kilka ciekawych parków. 
Oprócz Rogalina i Kórnika będzie to park 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uza-
rzewie. Jego ciekawostki (na przykład zaska-
kujące drzewo z oczkiem!) najlepiej poznać 
korzystając z tamtejszej gry terenowej. W 
parku w Chludowie koniecznie trzeba zoba-
czyć staw i ciekawą grotę. Puszczykowo sły-
nie z efektownych ogrodów, ale jeden z nich 
jest szczególny. Mowa o Ogrodzie Kultur i 
Tolerancji w Muzeum Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie z piramidą, statkiem Kolumba 
i kopiami pomników dawnych kultur.

Z dziećmi
Planując rodzinną wycieczkę warto wybrać 

się z do Skansenu Pszczelarstwa w Swarzę-
dzu, by przespacerować się wśród koloro-
wych uli (do jednego można nawet wejść, 
by poczuć się jak pszczoła!). W Suchym Lesie 
czeka Teren aktywnej edukacji i sportu z 
największym pumptrackiem w regionie, a 
w Luboniu – Park Papieski stworzony na 
wzgórzu, które powstało podczas budowy 
autostrady. Park Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach oferuje zarówno przestrzeń 
odnowionego barokowego ogrodu, jak 
i atrakcyjny plac zabaw. Równie dużym 
powodzeniem cieszy się plac zabaw w 
parku przy Pałacu Jankowice, gdzie dzieci 
mają też do dyspozycji niski park linowy, 
a wszyscy – kilometry alejek spacerowych 
i mostek prowadzący na Wyspę Miłości. 
Park Miejski w Murowanej Goślinie latem 
przyciąga plenerowym kinem, a przez cały 
rok – kolorowymi wizerunkami zwierząt, 
które zdobią poszczególne drzewa.

Zielone miasto
Miejsca odpoczynku wśród drzew to silna 
strona Śremu. Największy jest Park im. 
Powstańców Wielkopolskich z kompleksem 
sportowym i Śremskim Zoo. Miejski Park 
Ekologiczny to trasy dla biegaczy i space-
rowiczów z kijkami oraz jeziorko owiane 
legendą o zatopionym kościele, a do Parku 
Śremskich Odlewników przyciąga pump-
track oraz tężnia solankowa. Również miej-
scowe Muzeum Śremskie może pochwalić 
się ogrodem na nadwarciańskiej skarpie, 
miejscem plenerowych wystaw i koncertów.

Parkowe ciekawostki
Popularnym miejscem na spacer są Szachty 
na pograniczu Poznania i Lubonia znane 
między innymi z oryginalnej wieży widoko-
wej. Przechadzkę po Obornickich Łazien-
kach nad Wełną uatrakcyjnia nowy mural 
przyrodniczo-kolejowy. W parku przy Pałacu 

Jesienne parkowanie

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

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

Biedrusko warto odszukać Panteon Powsta-
nia Wielkopolskiego, altanę westchnień 
zakochanych i efektowny monopteros 
(budynek w formie greckiej świątyni), a w 
parku pałacowym w Objezierzu – Kopiec 
Kościuszki(!). Wciąż niewiele osób odwiedza 
malowniczy park uzdrowiskowy w Ludwi-
kowie z pawilonem w stylu szwajcarskim, 
drewnianymi leżakowniami i altaną ze zdro-
jem – wypisz-wymaluj górskie uzdrowisko 
przeniesione do serca Wielkopolski.

Alpaki z Jaśkowej Doliny w Mielnie 
(fot. Archiwum Jaśkowej Doliny)

Park w Chludowie 
(fot. ks. Franciszek Bąk SVD)

Altana westchnień zakochanych w parku 
przy Pałacu Biedrusko (Fot. Małgorzata 

Dawidowska)

Kino letnie w Parku Miejskim w Murowa-
nej Goślinie  (Fot. Archiwum UMiG

 w Murowanej Goślinie)

Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu  
(fot. Marek Kaczmarczyk)

Park w Jankowicach 
 (Fot. Tomasz Koryl)



11 medali kolarzy z Torowych Mistrzostw 
Polski w Pruszkowie          
Kolejny wielki sukces zanotowali na swoim 
koncie zawodnicy i zawodniczki UKS TFP 
Jedynka Kórnik. Tym razem podczas toro-
wych Mistrzostw Polski, które odbyły się 
w Pruszkowie gdzie wywalczyli w sumie aż 
11 medali. Zawody trwały 4 dni, a dedyko-
wane były dla Juniorów młodszych, oraz 
dla kolarskiej elity (seniorów). Pierwszego 
dnia na najwyższym stopniu podium sta-
nął Julian Gabrusewicz, który w pięknym 
stylu zwyciężył w olimpijskiej konkurencji 
Keirin. W drugim dniu zawodów rozegrano 
wyścigi scretch, w którym srebrny medal 
w juniorach młodszych wywalczył kolejny 
Kórniczanin Dawid Wika-Czarnowski. Wśród 
dziewcząt Julia Przymusińska zajęła 4 miej-

sce. W wyścigu scretch kobiet (seniorek) 
Nikol Płosaj również wywalczyła srebrny 
krążek, a kolejne srebro dołożyła w wyści-
gu punktowym. Medal brązowy tego dnia 
zawiesiła na swojej szyi Julia Przymusińska 
w punktowym wyścigu juniorek młodszych. 
Trzeciego dnia mistrzostw do boju ruszył 
drugi z naszych olimpijczyków Patryk Raj-
kowski, który wystartował w konkurencji 1 
km ze startu zatrzymanego. Patryk w zde-
cydowany sposób obronił tytuł wywalczony 
w ubiegłym roku z czasem 1:01:38min. Na 
ósmym miejscu został sklasyfikowany został 
junior TFP Mateusz Przymusiński (1:05:17), 
który swój najlepszy wynik w seniorskim 
ściganiu osiągnął w sprintach gdzie zajął 
doskonałe 5 miejsce. W sprintach kobiet 
na starcie stanęła juniorka UKS TFP Joanna 
Błaszczak, która z najlepszymi sprinterkami 
w Polsce wywalczyła 4 miejsce. Joanna zajęła 
również 4 miejsce w wyścigu na 500m. W 
kategorii Junior młodszy na 500m ze startu 

zatrzymanego świetną formę potwierdził 
Julian Gabrusewicz, który wśród 35 naj-
lepszych zawodników wywalczył srebrny 
medal. Na zakończenie dnia o tytuły mi-
strzowskie rozegrano wyścigi eliminacyjne 
(australijskie). Wśród juniorów młodszych 
srebro wywalczył Dawid Wika-Czarnowski, 
a wśród elity kobiet (seniorek) Nikol Płosaj 
stanęła na najwyższym stopniu podium. 
Ostatniego dnia Mistrzostw rozegrano 
konkurencję Keirin, w której wśród seniorów 
bezkonkurencyjny był Patryk Rajkowski, 
oraz wielobojowe konkurencje omnium, 
gdzie wśród kobiet zdecydowanie zwycię-
żyła Nikol Płosaj.

                                                                                                 PM

Kolarstwo
W niedzielę 19.09.2021r. w Borówieckiej 
Zadyszce wystartowało 143 zawodników 
dorosłych oraz 73 dzieci. Bardzo wszystkim 
dziękujemy za udział i jesteśmy dumni, że 
tak wiele osób uczestniczyło w zabawie. 
Najlepszy czas na tytułową dychę to 37 mi-
nut i 46 sekund. Okazuje się, że 5 km można 
już pokonać w 18:29. 
Obdarowaliśmy zwycięzców w kategorii 
Open na 5 i 10 km w podziale na płeć. Do-
datkowo utworzyliśmy kategorię Najszybszy 

biegacz z Borówca oraz Najszybsza biegacz-
ka z Borówca, którą otrzymali odpowiednio 
Pan Jarosław Ogrodowski oraz Pani Anna 
Brust. Ponadto szczególnie podziękowa-
liśmy najmłodszej biegaczce z Borówca 
- Oldze Ratajczak a także naszej najstarszej 
i najwspanialszej Pani Zofii Bilskiej. 
Serdeczne podziękowania dla Sebastiana 
Wlazłego, Agnieszki Plucińskiej, Jolanty 
Kaczmarek, Eweliny Wysockiej- Babst, 
Mikołaja Babst, Anny Wiatrowskiej, Tade-
usza- DJ Treen, Adama Maziarza, Marka 
Templewicza, Jerzego Walczyka, Artura 
Dzierzbickiego, Krzysztofa Andrzejewskiego, 
Marka Małkowicza, Józefa Andczaka, Wojtka 
Kiełbasiewicza, Policji.
Ogromne buziaki dla wspaniałych harcerzy, 
bez których 143 biegaczy mogłyby mieć 

dłuższy czas oraz wolontariuszek ze szkoły 
w Kamionkach i Ani Czaboćko. 
Bardzo dziękujemy sponsorom za pomoc 
w organizacji biegu: 

Miasta i Gmina Kórnik,
 The House of Beauty,

 Eko- Kamionki ,
sołectwom: Borówiec i Borówiec Nowy,

 Hipromine S.A.,
Big Bud,

Równoważnia, Borbe - gabinet kosme-
tyczny,

 Marchello Family Cafa,
 Restauracja Autorska,

 Studio Futurum,
 Aral 

bez których za daleko byśmy nie pobiegli ...

W dniach 15-18 lipca 2021 roku w Talinie - Estonia odbyły się Mistrzostwa Europy 
U-20 w  lekkiej atletyce. Wśród konkurencji lekkoatletycznych rozegrane zostały 
wieloboje.
W  siedmioboju  kobiet wystartowały 24  dziewczęta reprezentujące 17 państw, 
a wśród nich Sophia Mulder.
Sophia uzyskała następujące wyniki: 
I dzień- 100 m plotki -14,65 sek. (888 pkt.), skok wzwyż -172 cm (879 pkt.), pchniecie 
kulą- 4 kg- 11,85 m( 661 pkt.) bieg 200m- 25,95 sek. (802 pkt.)

II dzień- skok w dal-5,43 m (605 pkt.) z lekkim urazem stopy, rzut oszczepem 600g- 
36,76 m (605 pkt.). Po sześciu konkurencjach Sophia zajmowała 14 miejsce. Fan-
tastycznie spisała się w ostatniej konkurencji wieloboju  biegu na 800 m osiągając 
najlepszy czas wśród wieloboistek- 2:12,55 ( 928 pkt.) Zwycięstwo w biegu na 800 
m pozwoliło Jej na zajęcie w końcowej punktacji bardzo dobrego 10 miejsca z wyni-
kiem 5433 pkt. , lepszym  o 2 pkt. od wyniku uzyskanego w Łodzi na Mistrzostwach 
Polski. Należy podkreślić, że zawody odbywały się w  temperaturach otoczenia 
przekraczających plus 35 C .
 W czasie tej imprezy  Sophia ustanowiła 5 rekordów życiowych.

Borówiecka 
Zadyszka

◊  Anna Andrzejewska

Mistrzostwa Europy U-20 
w Lekkiej Atletyce

◊  TARA

Mistrzowie Polski Płosaj i Rajkowski 
 z trenerem Taciakiem

Najlepsze młodziczki

Najlepsi Młodzicy
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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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 HR BIZNES Pracownik Produkcji 
Robakowo - umowa o pracę Zara-
biaj do 5000 zł /mc brutto. Zadzwoń 
725 610 014

 Konsultacje i poradnictwo psycho-
logiczno - pedagogiczne: dla rodzi-
ców borykających się z problemami 
wychowawczymi, dla młodzieży 
(trudności w relacjach, utrata celu 
i sensu życia), terapia indywidualna, 
interwencja kryzysowa, doradztwo 
zawodowe. Tel. 61 649 96 17,  
797 876 566
 Sprzedam maszyny i urządzenia 

rolnicze. Tel. 691 783 400
 Sprzedam dom z garażem o pow. 

170 m2 w Koninku nad jeziorkiem. 
Tel. 782 513 000
 Do wynajęcia nowy dom, 400 m2 

(Gądki niedaleko przystanek au-
tobusowy i  stacja) przystosowany 
pod gabinety lekarskie, usługi ko-
smetyczne, biura itp. - stan gotowy.  
Tel. 782 119 440
 Do wynajęcia od listopada bar-

dzo ładne mieszkanie z balkonem 
przy parku kórnickim przy jeziorze 
dla dwóch osób (40 m2-1200 zł).  
Tel. 782 119 440
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398
 Sprzedam radio samochodo-

we Panasonic CQ-RX103N, stan 
idealny, cena do uzgodnienia.  
Tel. 889 420 469

 Angielski indywidualnie, doświad-
czony nauczyciel. Tel. 609 520 503
 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622
 Sprzedam Piec elektryczny z pie-

karnikiem i  płytą ceramiczną do 
zabudowy, stolik szklany, wersal-
kę i okap kuchenny, cena 600 zł.  
Tel. 796 732 872
 Sprzedam Dacia Duster 1,6 

SCe Prestige 2019 rok, moc kw/
km 84/115, przebieg 16500.  
Tel. 696 158 492
 Sprzedam działkę ogrodową 

w Środzie Wlkp. Tel. 507 792 364
 Sprzedam fotel z  funkcją relaks, 

cena 500 zł. Tel. 602 214 931
 Wykonywanie wszystkich prac 

ogrodowych, wycinka drzew, ob-
niżanie, formowanie, cięcie ży-
wopłotów, roślin ogrodowych, 
sprzątanie i  wywóz wszystkiego.  
Tel. 504 440 916
 Biuro matrymonialno-towarzyskie 

zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Tel. 505 006 319
 Korepetycje z języka angielskiego, 

pełne kwalifikacje UAM, różne grupy 
wiekowe, różne poziomy zaawanso-
wania, tanio, fachowo, komfortowo, 
skutecznie. Tel. 880 655 557
 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

 Wypożyczaln ia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Kostka brukowa, ogrody - wolne 
terminy. Tel. 512 233 630
 Maszyna do szycia firmy Łucz-

nik, walizkową, stan dobry.  
Tel. 696 779 221
 Sprzedam gitarę elektroakustycz-

ną Fender, a także wzmacniacz gita-
rowy, stojak i pokrowiec, niedrogo. 
Tel. 602 742 550 
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wysokość: 20, 
25, 30 cm, długość:250 cm. Więcej 
informacji pod nr. tel. 572 386 490
 „Zalanie? Remont? Budowa? Usu-

wanie szkód spowodowanych przez 
wodę. Osuszanie podposadzkowe 
systemem Aercube. Tel. 695 627 467 
www.suchaposadzka.pl

 Sprzedam kryształy książ-
ki okap kuchenny 50 cm, stolik 
rtv  stolik kawowy lampa wisząca.   
Tel. 607 226 964 
 Sprzedam 2 opony używane 

195/65R15, żelazko na duszę i inne 
starocie różne mapy samoch.  
Tel. 607 226 964
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne, stare motory. Tel. 604 989 218
 Podolog w Kórniku: wrastający pa-

znokieć, modzele, odciski, kurzajki, 
brodawki, grzybica stóp. Zadzwoń 
i umów się: 788 878 680
 Sprzedam dynie jadalne i do deko-

racji. Biernatki, ul. Główna 35
 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-

ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477

 Masz problemy z  trądzikiem, 
przebarwieniami, zmarszczka-
mi, przesuszoną skórą twarzy? 
Umów się na bezpłatną konsultację:  
788 878 680
 Masz problem z  wypadaniem 

włosów, umów się na konsultację do 
Trychologa w Kórniku: 788 878 680
 Chcesz się pozbyć zbędnych cen-

tymetrów, cellulitu lub wiotkości 
skóry. Zadzwoń: 788 878 680
 Wykończenia wnętrz: szpachlo-

wanie, malowanie, tynk-beton art, 
kładzenie płytek (format do 120 cm) 
prace murarskie. Tel. 661 455 915
 Sprzedam ORZECHY WŁOSKIE te-

goroczne 10 zł/kg. Tel. 507 155 477
 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 

Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477
 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 

z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477
 Masaż leczniczy, masaż po ma-

stektomii, masaż kosmetyczny. 
Masaż od 50 PLN.
Dojazd do pacjenta. Fb: Dolina Re-
laksu. Tel. 601 592 707
 Wynajme dom dla firmy dla 

pracownikw. Jeziory Wielkie.  
Tel. 606 517 283 
 Oddam spacerówkę za symbo-

liczną kawę + zabawki, pluszaki.  
Tel. 693 822 115
 Sprzedam kanapę + 2 fotele ze 

skóry brązowej, cena do uzgodnie-
nia. Tel. 693 822 115 
 Sprzedam ciemne winogrona 

własnej produkcji, bardzo dobre 
na domowy sok. Cena 4 złote za 
kilogram. Kontakt nr tel. 609987243

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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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

22
PAźDZIERNIKA 2021 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 14 października  2021 r.

inne

Sephia Med zlokalizowana w Kórniku na ul. Armii Krajowej 60, w trosce o osoby starsze czyli naszych emerytów 
rusza z projektem darowych poniedziałków dla seniorów. 

Zapraszamy na bezpłatne opracowanie pięt (zrogowaciałej skóry) i obcinanie paznokci u stóp. 
Na darmowe wizyty zapraszamy w każdy poniedziałek od 18 października do końca listopada w godzinach od 9:00 do 13:00.

Umów się na wizytę już dziś dzwoniąc na nr: 788 878 680
Ilość miejsc jest ograniczona.




