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Sprawozdanie 
burmistrza

powiatu za zgodę na zorganizowanie filii 
w  Kórniku. Więcej na ten temat w  tym 
numerze Kórniczanina.

Którędy szybKa Kolej?

Tego samego dnia odbyło się spotkanie 
informacyjno konsultacyjne w  związku 
z  prowadzonymi pracami nad studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowym 
dla projektu budowy linii kolejowej nr 85 
Sieradz-Kalisz-Pleszew-Poznań.
Spotkanie prowadzili: koordynatorzy z ra-
mienia BBF Sp. z o o.  Sebastian Piątkowski 
i  Joanna Kowalska oraz Michał Kmiecik, 
Bartosz Guszczak, Agnieszka Borowska, 
Olga Paź reprezentujący Centralny Port 
Komunikacyjny Sp. z o.o.
Na sali obecni byli także burmistrz Przemy-
sław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły oraz kilkoro radnych z  przewod-
niczącym Adamem Lewandowskim. Po 
wstępnej prezentacji proponowanych 
przebiegów trasy, licznie przybyli miesz-
kańcy zadali kilkadziesiąt pytań na które 
odpowiadali projektanci i przedstawiciele 
inwestora. 

spotKanie z zarządem zGo

6 września wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
spotkał się w  Jarocinie z zarządem ZGO: 
Witosławem Gibasiewiczem, Michałem 
Manowskim i  Jarosławem Warczygłową. 
Rozmawiano na temat przetargu na za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
na kolejny rok. 

101. urodziny

29 sierpnia 101. urodziny obchodziła pani 
Elżbieta Waligóra z Kórnika. Najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i  pomyślności, 
w  imieniu Burmistrza Miasta i  Gminy 
Kórnik, w dniu jej urodzin złożyła kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyna 
Obiegałka. 

począteK noweGo
 roKu szKolneGo

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Burmistrzowie, radni i pracownicy urzędu 
byli gośćmi podczas uroczystości rozpo-
częcia nauki w kórnickich szkołach.

rocznica września 1939 r.

Także 1 września uczczono rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. Pod tablicą upa-
miętniającą rozstrzelanych przy kórnickim 
ratuszu liczne delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów. Kwiaty złożono także w innych 
miejscach pamięci na terenie gminy.

Filia wydziału KomuniKacji 
i transportu otwarta

5 września odbyło się uroczyste otwarcie 
Filii Wydziału Komunikacji i  Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 
ul. Poznańskiej 83 w Kórniku.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpie-
nia starosty Jana Grabkowskiego, który 
podkreślał, że dzięki tej inwestycji wielu 
naszych mieszkańców zaoszczędzi czas 
na dojazd do Poznania. Burmistrz Prze-
mysław Pacholski podziękował władzom 

spotKania z dyreKtorami szKół

W  dniach od 6 do 8 września wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły spotkał się z dy-
rektorami szkół podstawowych kolejno 
z Radzewa, Kamionek i Bnina. Omówiono 
bieżącą sytuację w placówkach po rozpo-
częciu roku szkolnego, realizację dowozów 
autobusowych i  sprawy organizacyjne 
placówek. Wiceburmistrz wizytował szko-
łę w  Bninie i  zapoznał się z  potrzebami 
remontowymi.

rozmowy z prezesem Kotwicy

7 września wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły spotkał się z  prezesem K.S.S. 
Kotwica Kórnik Andrzejem Giczelą, z któ-
rym rozmawiał o bieżącej sytuacji klubu 
i współpracy.
 

system usłuG eleKtronicznych

Także 7 września odbyło się w  Domu 
Integracji Międzypokoleniowej spotkanie 
informacyjne dotyczące wdrażania sys-
temu usług elektronicznych w  Urzędzie 
Miasta i Gminy. 

uzGodnienia w sprawie 
tymczasowej orGanizacji ruchu

8 września wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły, przedstawiciele Wydziału Eksploatacji 
kierownik Anna Borowiak i Mirosław Sta-
chowiak, reprezentujący spółkę Kombus 
Jerzy Dziliński oraz pracownicy Zarządu 
Transportu Miejskiego spotkali się z pra-
cownikami firmy Sweco projektującej 
kanalizację w  Biernatkach. Omawiano 
założenia organizacji ruchu od ul. Jarzę-
binowej do skrzyżowania ulicy Głównej 
z ul. Dębiecką, usytuowania przystanków 
tymczasowych na czas realizacji inwestycji, 
a także zagadnienia technologiczne. 

cd. na str. 4
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spotKanie w ops

9 września wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły był gościem na spotkaniu pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W  imieniu 
samorządu podziękował za pracę i zaan-
gażowanie na rzecz społeczności lokalnej 
oraz życzył sukcesów w kolejnych latach. 

„bezpieczni w powiecie...”

10 września odbył się festyn „Bezpieczni 
w Powiecie Poznańskim”. Dwie jednostki 
z  naszej gminy włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego, czyli 
OSP Kórnik i OSP Kamionki, z rąk Starosty 
Poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz 
Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej Jacka Michalaka, zastępcy 
Komendanta Radosława Hurnika w obec-
ności wicestarosty Tomasza Łubińskiego, 
członków Zarządu Powiatu Poznańskiego 
Antoniego Kalisza i  Piotra Zalewskiego, 
skarbnik Powiatu Poznańskiego Renaty 
Ciurlik, sekretarz Powiatu Poznańskiego 
Magdaleny Buczkowskiej, a także w obec-
ności wójtów i  burmistrzów, otrzymały 
plecaki ratownicze BlueMed R1. Miasto 
i  Gminę Kórnik reprezentował wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły.

Jednocześnie podczas pikniku specjali-
styczny samochód pożarniczy marki Tatra 
został przekazany jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej z  Feodosijiwskiej Rady 
Wiejskiej Rejonu Obuchowskiego w  Ob-
wodzie Kijowskim na Ukrainie.

dożynKi paraFialne

11 września odbyły się Dożynki Parafii pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku. Rolnicy, 
sadownicy i  działkowcy przygotowując 
wieńce i uczestnicząc w mszy św. podzię-
kowali za tegoroczne zbiory. W  uroczy-
stościach wzięli udział m.in. starosta Jan 
Grabkowski, członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego Antoni Kalisz, wiceburmistrz 
Bronisław Dominiak, przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewan-
dowski, prezes FZK Dariusz Grzybek.

seniorsKie pożeGnanie lata

12 września wiceburmistrzowie Sebastian 
Wlazły i Bronisław Dominiak oraz sekre-
tarz Iwona Pawłowicz-Napieralska uczest-
niczyli w zorganizowanym przez Kórnicką 
Radę Seniorów spotkaniu integracyjnym 
„Pożegnanie lata” na Prowencie. 

uzGodnienia w sprawie dróG

13 września odbyło się spotkanie wicebur-
mistrzów Sebastiana Wlazłego, Bronisła-
wa Dominiaka, przedstawicieli Wydziału 
Eksploatacji kierownik Anny Borowiak 
i Mirosława Stachowiaka z reprezentujący-
mi firmę Panattoni Katarzyną Zagożdżon 
i  Tomaszem Matczyńskim. Rozmawiano 
na temat współpracy przy budowie prze-
dłużenia ul. Stachowskiej w  Robakowie 
oraz remoncie ul. Składowej pomiędzy 
Koninkiem a Jaryszkami. 

przyGotowania do przetarGu

W  dniu 14 września w  siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik odbyło się spotka-
nie z  partnerem Kancelarii Prawnej Dr 
Krystian Ziemski & Partners panem Kon-
radem Różowiczem. W spotkaniu uczest-
niczyli: wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
wiceburmistrz Bronisław Dominiak oraz 
pracownicy UMiG Kórnik: radca prawny 
Maciej Łakomy, Violetta Górczak-Mieloch 
i Aneta Nowak-Flaczyńska. Tematem spo-
tkania był przetarg na zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu gminy Kórnik w 2023 roku. 

Którędy 
szybka kolej?

W związku z planowaną budowa Central-
nego Portu Komunikacyjnego trwają prace 
planistyczne dotyczące budowy sieci po-
łączeń drogowych i kolejowych mających 
transportować pasażerów z CPK po terenie 
całego kraju. Jednym z elementów tej sieci 
połączeń ma być nowa linia kolejowa nr 85, 
docelowo obsługująca pociągi poruszające 
się z prędkością do 350 km/h  na trasie 
Sieradz-Kalisz-Pleszew-Poznań. Obecnie 
przygotowywane jest studium technicz-
no-ekonomiczno-środowiskowe dla tego 
przedsięwzięcia.
Niedawno zaprezentowano nowe warianty 
potencjalnego przebiegu infrastruktury ko-
lejowej przez tereny gminy Kórnik. Wszyst-
kie cztery proponowane rozwiązania, od 
strony Poznania biegną przy obecnej linii 
kolejowej Poznań – Środa Wlkp. do wyso-
kości terminala kontenerowego pomiędzy 
Gądkami a Koninkiem. Tam odchylają się 
na południe i krzyżują się z  trasą S-11 na 
wysokości ul. Leśnej w Robakowie. Dalej 
przebiegają przez las Drapałka i od tego 
miejsca rozdzielają się, przebiegając po-
między Szczodrzykowem i Dziećmierowem. 

Dwa proponowane przebiegi  (czerwony 
i niebieski) zbliżają się do zabudowań Trze-
bisławek i do Dębca przecinając S-11 na 
wysokości tej drugiej wsi. Wersja żółta prze-
biegu zaplanowana jest najbliżej Pierzchna. 
Nowym elementem są łącznice z istniejącą 
obecnie trasą kolejową, które w założeniu 
projektantów maja umożliwić korzysthnie 
z torowisk szybkiej kolei innym pociągom. 
Wszystkie proponowane warianty można 
dokładnie prześledzić na mapach dostęp-
nych na stronie internetowej www.cpk.pl/
pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-
-pleszew-poznan .
5 września w sali strażnicy OSP w Kórniku 
odbyło się spotkanie informacyjno-konsul-
tacyjne podczas którego przedstawiciele 
inwestora (CPK Sp. z o.o.) oraz projektantów 
(BBF Sp. z o.o.) przedstawili cele inwestycji, 
założenia projektowe i proponowane na 
tym etapie rozwiązania. 
Aby spełnić wymagania techniczne dla 
pojazdów szynowych poruszających się 
z prędkością do 350 km/h trasa musi być 
odpowiednio wyprofilowana (pozbawiona 
ostrzejszych łuków) a wszystkie skrzyżowa-
nia musza być bezkolizyjne (np. wiadukty). 
Szerokość pasa, w którym zmieścić mają 
się torowiska wraz z infrastrukturą to 30 do 
100 metrów.  Ograniczenie ilości skrzyżo-
wań i przecięcie pól uprawnych powoduje 
konieczność zaplanowania sieci dróg ser-
wisowych wiodących wzdłuż planowanej 
linii. Odpowiednio zmodernizowana ma być 

też cała infrastruktura przecinająca trasę 
(media, melioracja). Przy projektowaniu 
brano pod uwagę obszary chronione oraz, 
jak deklaruja projektanci, minimalizowano 
ilosć kolizji z istniejącą zabudową. Niestety 
w żadnym z wariantów nie obyło się bez ta-
kich kolizji. Jak podkreślono, obecnie trwają 
analizy i odbędzie sie szereg podobnych 
spotkań informacyjno-konsultacyjnych na 
całej projektowanej trasie. Na początku 
przyszłego roku ma mieć miejsce ogłosze-
nie wariantu inwestorskiego przebiegu linii 
kolejowej numer 85 na odcinku Sieradz–
Pleszew–Kalisz–Poznań a w II połowie 2023 
roku ma być złożony wniosek o wydanie De-
cyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych.
Podczas spotkania wielu mieszkańców 
wyraziło swoje zaniepokojenie planami 
inwestycyjnymi związanymi z  CBK i  in-
frastrukturą towarzyszącą. Poddawano 
w wątpliwość zarówno konieczność budowy 
nowej linii szybkiej kolei, jak i  łączenia jej 
dodatkowym torowiskiem ze starą linią. 
Najbardziej zaniepokojeni byli mieszkańcy 
zabudowań sąsiadujących z planowanymi 
trasami przebiegu szybkiej kolei oraz rolnicy, 
których pola uprawne przeciąć mają tory. 
Wiele pytań dotyczyło odszkodowań dla 
właścicieli gruntów po których przebiegać 
może linia lub budynków, które trzeba 
będzie wyburzyć. Jak tłumaczyli przedstawi-
ciele inwestora, odszkodowania ustalane są 
na podstawie obowiązujących przepisów. 

Rekompensaty przewidziane w  nowej 
ustawie wynosić mają: 120% wartości ryn-
kowej dla nieruchomości niezabudowanych 
i 140% wartości rynkowej dla nieruchomości 
zabudowanych z dodatkowym bonusem 
5% w przypadku zadeklarowania gotowości 
wydania nieruchomości do 28 dni od decyzji 
lokalizacyjnej. Właściciele zabudowań i ob-
szarów, które nie będą wykupywane, ale ze 
względu na bliskość linii stracą na wartości 
będą musieli starać się o odszkodowania na 
drodze sądowej.  
Podczas spotkania podkreślono, że samo-
rząd Miasta i Gminy Kórnik nie będzie miał 
bezpośrednich korzyści z budowy nowej 
linii. Nie przysporzy to dochodów podatko-
wych, ale za to w znaczący sposób skom-
plikuje organizację komunikacji lokalnej 
i dojazdy do rozdzielonych torami terenów. 

Do 12 października  na stronie https://
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes 
-sieradz-kalisz-pleszew-poznan dostępna 
jest ankieta, poprzez którą można wyrazić 
swoją opinię na temat proponowanych roz-
wiązań związanych z planowana budową li-
nii kolejowej. Zachęcamy do jej wypełnienia. 

◊  red.
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31 sierpnia 2022 r. odbyła się Sesja Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. 
Pierwsza część obrad była okazją do podzię-
kowań dla odchodzących dyrektorów szkół 
i przedszkoli oraz do złożenia gratulacji dla 
dyrektorów, którzy od nowego roku szkol-
nego obejmują swoje stanowiska. 
Wręczono też „Nagrody za wybitne osiągnię-
cia w nauce i sporcie dzieciom i młodzieży” 
z gminnych szkół podstawowych (klas VIII).
W czasie trwania sesji radni:
- dokonali zmiany Uchwały budżetowej Mia-
sta i Gminy Kórnik na 2022 rok oraz Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2022-2032,
- ustanowili przedstawiciela Miasta i Gminy 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski,
- określili szczegółowy sposobu konsul-
towania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji,
- przystąpili do sporządzenia Strategii Rozwo-
ju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033 
oraz określenia szczegółowego trybu i har-
monogramu opracowania projektu strategii, 
w tym trybu konsultacji,
- zatwierdzili Sołecką Strategię Rozwoju wsi 
Mościenica i wsi Żerniki w Gminie Kórnik na 
okres 2022-2027,
- zmienili uchwałę nr XXV/333/ 2020 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Województwu Wielkopolskiemu,
- podjęli uchwałę w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania
publicznego polegającego na zarządzaniu 
drogą powiatową nr 2461P w zakresie doty-
czącym wykonania dokumentacji technicznej 
oraz budowy przystanków autobusowych 
w  miejscowości Kamionki w  ciągu ulicy 
Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą 
Stokrotkową, 
- podjęli uchwałę uchylającą uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargowej nieruchomości niezabudo-
wanych położonych w miejscowości Kórnik 
obręb Bnin,
- wyrazili zgodę na nieodpłatne obciążenie 
służebnością drogi koniecznej nieruchomo-
ści gruntowej położonej w obrębie Kórnika, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 958/9 o powierzchni 2,8954 ha,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Da-
chowa. Ul. Sąsiedzka ma swój początek od 
działki nr 124 i biegnie do działki nr 12/14, 
a jej podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działki nr 12/19 i 12/20,
- nadali nazwę ulicy w miejscowości Szczyt-
niki. Ul. Spokojna ma swój początek od ul. 
Cichej i biegnie do działki nr 38/62, a jej pod-

stawę stanowi droga oznaczona jako działki 
nr 38/5 i 38/63. Ul. Jacka Malczewskiego swój 
początek ma od działki nr 50/87 i biegnie 
do działek nr 246/45, 246/46 i 246/47, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działki nr 247/9 i 246/3. Ul. Artura Grottgera 
ma początek od działki nr 247/9 i biegnie do 
działki nr 906, a jej podstawę stanowi droga 
oznaczona jako działka nr 247/29. Ul. Józefa 
Chełmońskiego ma swój początek od działki 
nr 247/9 i biegnie do działki nr 943, a jej pod-
stawę stanowi droga oznaczona jako działka 
nr 247/47. Ul. Stanisława Witkiewicza swój 
początek ma od działki nr 247/9 i biegnie do 
działek nr 246/17 i 246/18, a  jej podstawę 
stanowi droga oznaczona jako działki nr 
247/56 i 246/15. Ul. Tadeusza Makowskiego 
ma swój początek od działek nr 246/3 i 247/9 
i biegnie do działek nr 246/19 i 246/20, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona jako 
działki nr 246/4 i 247/62. Ul. Juliusza Kossaka 
ma swój początek od działki nr 246/3 i biegnie 
do działek nr 246/32 i 246/33, której podsta-
wę stanowi droga oznaczona jako działka 
nr 246/39,
- uchwalili miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek oznaczonych 
numerami ewid.: 943 i 53/4, obręb geodezyj-
ny Kamionki, gmina Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów położonych w Kórniku w rejonie ul. 
Poznańskiej, Placu Niepodległości, ul. Zam-
kowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. 
Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, 
gmina Kórnik. Etap 2
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
terenów położonych w obrębie geodezyjnym 
Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina 
Kórnik – etap 2,
- przystąpili do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu geodezyjnego Bnin, w rejonie 
ulic: Wilczej i Czołowskiej, gmina Kórnik,
- zmienili uchwałę nr L/674/2018 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 września 
2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie-
którym nauczycielom, obniżek godzin dla 
dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym 
powierzono funkcje kierownicze oraz wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 
zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze 
godzin zatrudnionych w szkołach i placów-
kach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik,
- wyrazili zgodę na wzniesienie na terenie 
Miasta Kórnik pomnika Władysława hr. 
Zamoyskiego,
- rozpatrzyli petycję ws. utworzenia zmilita-
ryzowanej samoobrony gminnej.

Sesja RMiG

WYRÓŻNIENI UCZNIOWIE
 Julia Kotowicz SP Robakowo 

 Otylia Sobkowiak SP Szczodrzykowo 
3Aleksandra Czapkiewicz 

Wojciech Szczepaniak SP Robakowo 
Stanisław Zimny SP2 
Maja Sadowska SP1 

Julianna Słomińska SP1 
Piotr Kwapiński SP Robakowo  

Lucjan Nowicki SP2 
 Maja Lipska SP1 

 Blanka Mazurkiewicz SP2 
 Natalia Łopińska SP1 

 Maja Biernat SP1 
Marta Lamprecht SP2 

 Oliwia Held SPKamionki 
 Jakub Lochyński SP Kamionki 

Emilia Diller SP2 
Wojciech Ufnalski SP1 

Nadia Smakulska SP Kamionki 
 Wiktor Matuk SP1 
Wiktor Żmuda SP1 

Antoni Semik SP Robakowo 

◊  SK

Nareszcie! Po latach przerwy znów 
w Kórniku można realizować proce-
dury związane z rejestracją pojazdów. 
W Starej Gazowni otwarto Filię Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. 

Otwarcie filii jest owocem współpracy 
samorządu powiatowego z samorządem 
gminnym.Remont budynku został sfinanso-
wany z budżetu Miasta i Gminy Kórnik. Koszt 
modernizacji wyniósł około 1,5 mln złotych, 
z czego ponad 75 tys. zł wydano na wypo-
sażenie. Po stronie powiatu poznańskiego 
było m.in. zapewnienie usług dostępu do In-
ternetu oraz VPN, uruchomienie stanowisk 
komputerowych pracujących w systemach: 
Pojazd/Kierowca, teleinformatycznym sta-
rostwa, wdrożenie systemu kolejkowego 
z możliwością umawiania wizyt przez In-
ternet, zapewnienie systemu monitoringu 
wizyjnego czy kontroli dostępu. Wszystkie 
te systemy są scentralizowane i zarządzane 
z jednego miejsca – budynku urzędu przy ul. 
Jackowskiego 18 w Poznaniu. Dzięki temu 
minimalizowany jest koszt ich utrzymania. 
Po stronie powiatu poznańskiego było 
również sfinansowanie 6 etatów – tyle osób 
będzie bowiem zatrudnionych do obsługi 
kórnickiej filii.
Można tu załatwić takie sprawy jak reje-
strowanie, wyrejestrowanie pojazdów, 
przyjmowanie zawiadomień o ich zbyciu lub 
nabyciu, nadawanie cech identyfikacyjnych 
pojazdu czy czasowe wycofanie ich z  ru-
chu. W ramach takiego zakresu spraw nie 
trzeba będzie już jeździć do budynku przy  

ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Natomiast 
sprawy związane z  wydawaniem prawa 
jazdy, tak jak w przypadku pozostałych Filii 
Wydziału Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu, nadal będą 
załatwiane w Poznaniu.
Tylko w  pierwszym półroczu 2022 roku 
w Wydziale Komunikacji i Transportu Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu zrealizo-
wano prawie 200 tys. spraw, z czego blisko 
10 procent to wnioski związane z rejestracją 
pojazdów nowych i używanych w gminie 
Kórnik. Z kolei w tym samym czasie w pięciu 
filiach wydziału łącznie prowadzonych było 
128.957 spraw.

Kórnicka filia już działa. Pierwsi klienci 
załatwili swoje sprawy w dniu uroczystego 
otwarcia, czyli 5 września.
Tego też dnia do Kórnika przybył starosta 
Jan Grabkowski, radni powiatu, urzędnicy 
Starostwa Powiatowego, którzy razem 
z burmistrzem Przemysłąwem Pacholskim, 
wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym, 
radnymi i urzednikami z Kórnika święto-
wali zwieńczenie wspólnych działań. Nowy 
obiekt poświęcił ks. proboszcz Grzegorz 
Zbączyniak.  

Znów zarejestrujesz auto w Kórniku
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W dniu 12 września 2022 roku punktualnie 
o  godzinie 16.00 na polanie Prowentu, 
rozpoczęto „I Senioralne Pożegnanie Lata” 
Jak zwykle frekwencja dopisała. Nie zawie-
dli seniorzy, zaproszeni goście, humory 
i….pogoda.
Ognisko już buzowało, a zatem  zaopatrze-
ni w kiełbaski rozpoczęliśmy zapiekanie. 
A potem suróweczka, ogórek, musztarda 
lub keczup i można pałaszować.
Na nasze ognisko niezawodnie przybyli 
wiceburmistrzowie: Sebastian Wlazły 
i Bronisław Dominiak oraz sekretarz Iwona 
Pawłowicz-Napieralska.
Atmosfera była wyśmienita dzięki muzyce. 
Wystarczyła gitara i  Jacek Szmidt, a pio-
senki śpiewane przez seniorów niosły się 
poprzez Prowent, a nawet na drugą stronę 
jeziora. Można było pogadać, pośmiać się 
i powspominać.
Przy tej okazji zaproszono zebranych na 
dzień 24 września br. na kórnicki rynek, na 
I Gminne Senioralia.
Członek Kórnickiej Rady Seniorów An-
toni Odzimek zawiadomił uczestników 
o wstępnym nawiązaniu kontaktów z Radą 
Seniorów w  Kościerzynie. Jest to efekt 
poszukiwań kolejnej partnerskiej gminy, 
w celu nawiązania kontaktów i współpracy 

podobnie jak z gminą Bukowina Tatrzańska. 
Jednakże stare powiedzenie, które brzmi: 
„wszystko, co dobre, szybko się kończy” tu 
też miało swoje zastosowanie. Czas za szyb-
ko nam uciekł i trzeba było się pożegnać. 
Na zakończenie naszego pierwszego spo-
tkania serdecznie podziękowaliśmy (Rada 
Seniorów) wszystkim uczestnikom jak rów-
nież zaproszonym gościom, którzy dotrwali 
z seniorami do samego końca. Dziękujemy.
Również za pośrednictwem prasy chcemy 
podziękować za okazaną pomoc:
- Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik,
- Firmie „Surówki Grześkowiak”,
- radnej Magdalenie Pawlaczyk,
- Restauracji „Oskar”,
- Sołtys wsi Skrzynki Beacie Bruczyńskiej,
- Wydziałowi Ochrony Środowiska UMiG,
- Wydziałowi Komunikacji Społecznej i Ini-
cjatyw Lokalnych UMiG,
- Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury,
- Straży Miejskiej, 
- KCRiS Oaza Błonie 
oraz Jakubowi Szymaniakowi. 
Do zobaczenia za rok na II Senioralnym 
Pożegnaniu Lata !

Senioralne pożegnanie lata

◊  Rada Seniorów 
Miasta i Gminy Kórnik

13 września minęło 120 lat od korzystne-
go dla Władysława Zamoyskiego i Pola-
ków wyroku trybunału arbitrażowego 
w Grazu w sprawie terenów Morskiego 
Oka. Spór dotyczący przynależności tych 
terenów do Królestwa Polskiego lub do 
Węgier rozpoczął się już w XVI wieku. 
Rozgorzał na nowo podczas zaborów, na 
przełomie wieków XIX i XX, gdy dobra 
zakopiańskie zakupił hrabia z Kórnika. 

Zamoyski wygrał słwaną licytację dotyczącą 
majątku na Podhalu w 1889 roku. Już rok 
później domagał się przed sądem w No-
wym Targu przyznania mu ponad 500 ha 
spornych gruntów wokół Morskiego Oka 
i Czarnego Stawu, które do swej domeny 
chciał przyłączyć  książe  Christian Hohenlo-
he-Öhringen.  Pozew dotarł do Budapesztu 
i wydawało się, że Węgrzy przeciągną szalę 
zwycięstwa na swoja stronę. Zmaganiom 
przed trybunałami towarzyszyły działania 
zaczepne: stawianie i usuwanie węgierskich 
kamieni granicznych, niszczenie stanic 
i szałasów, usuwanie płotów, wyrąb drzew, 
organizowanie polowań na spornym te-
renie. Górale i  leśnicy nie poddawali się. 
Zmobilizowało się też społeczeństwo polskie 
wszystkich trzech zaborów – Towarzystwo 
Tatrzańskie zebrało 34 tys. podpisów pod 

petycją, w której domagano się podjęcia 
zdecydowanych kroków w kierunku spra-
wiedliwego zakończenia sporu. W  1893 
roku dzięki decyzji cesarza Austo-Węgier 
ustanowiono sąd rozjemczy, ale nim doszło 
do rozprawy minęło kolejne 9 lat. 
Proces w Grazu rozpoczął się 1 sierpnia 
1902 r. Arbitrem ze strony Austrii został 
prezes sądu apelacyjnego we Lwowie dr 
Aleksander Mniszek Tchórznicki, a  jego 
przeciwnikiem prezes sądu królewskiego 
w  Preszburgu (Bratysławy) -  Koloman 
Lechoczky. Na superarbitra wyznaczono 
prezesa szwajcarskiego sądu związkowego 
w Lozannie dr Jana Winklera. Obrońcą in-
teresów galicyjskich (Zamoyskiego) został 
prof. Oswald Balzer, którego adwesarzem 
ze strony Węgier był Juliusz Botes.
Wreszcie 13 września 1902 r. ogłoszono wy-
rok pozytywny dla strony galicyjskiej, której 
przyznano cały sporny teren z wyjątkiem 
małego kawałka lasu.
Decyzja rozpaliła entuzjazm wśród Polaków. 
Ludwik Solski ujął swoją radość w strofę 
spiewaną do melodii „Mazurka Dąbrow-
skiego”:
Jeszcze Polska nie zginęła
Wiwat! Wiwat plemię lasze
Słuszna sprawa górę wzięła
Morskie Oko nasze.

Przez kolejne kilka lat Hohenlohe próbował 
jeszcze dochodzić  praw do tego terenu, jed-
nak jego starania zakończyły się ostatecznie 
niepowodzeniem w 1909 roku.

Sprawa Morskiego Oka była ważna nie 
tylko ze względów materialnych. Jednoczy-
ła przecież pozostających pod zaborami 
Polaków, dodawała otuchy i ostatecznie, 
po odzyskaniu niepodległości skutkowała 
przynależnością tego przepięknego obszaru 
Tatr do Polski.

Morskie Oko nasze!
Wyrok trybunału w Gratzu brzmiał 
„Granica idzie od szczytu Rysów w kie-
runku północnym przez szczyt Żabiego, 
grań Żabiego i Siedmiu Granatów, aż do 
miejsca, gdzie grzbiet się kończy, spada 
i zaczyna spłaszczać. Od tego miejsca 
idzie granica dalej do tego punktu 
Rybiego Potoku, gdzie od zachodu 
od góry Czuby mały potok wpływa do 
Potoku Rybiego, mniej więcej 700 me-
trów przed ujściem Potoku Rybiego do 
Potoku Pod Upłazki (Biała Woda). Od 
tego ostatniego punktu, aż do ujścia 
tworzy koryto Potoku Rybiego granicę”.

Zbudujmy razem pomnik 
Władysława Zamoyskiego 

w Kórniku
Weź udział w zbiórce publicznej! Szukaj wolontariuszy z puszkami 
w niedzielę 18 września po mszach św. w Kolegiacie Kórnickiej 

i przy Zamku Kórnickim podczas Festynu Rodzinnego FZK, 
a 24 września podczas Festynu Ekologicznego na placu Niepodległości.

◊  ŁG

Szukasz niewielkiego, wesołego pieska, 
który potrafi zostawać sam w domu, za-
chowuje czystość i zadowoli się kilkoma 
krótkimi spacerami w ciągu dnia, ale też 
jest towarzyski i lubi się pobawić? Brzmi jak 
ideał? Proszę Państwa, ten ideał istnieje i ma 
na imię FRANIO! 

Franio uwielbia ludzi i cieszy się na spacery 
z wolontariuszami. Jest bardzo emocjonal-
ny – wszędzie go pełno. Pięknie chodzi na 
smyczy, ładnie przychodzi na zawołanie, 
potrafi też siadać i dawać łapkę. Potrafi zo-
stawać sam i dba o czystość nawet we wła-
snym boksie - czeka na spacer lub wyjścia 
na wybieg, żeby załatwić swoje potrzeby. 
Franio ewidentnie miał kiedyś dom. Gdzie 
się ten dom podział? Nie wiemy... Prosimy, 
pomóżcie nam znaleźć dla Franka DOM JUŻ 
NA ZAWSZE!
Jeżeli chcielibyście poznać Frania, prosimy 
o kontakt pod nr tel. 783 552 272 w celu 
ustalenia terminu spotkania. Zapraszamy 
również do odwiedzania strony interne-
towej schroniska: schronisko-skalowo.pl 
oraz naszego profilu na Instagramie: przy-
stanekskalowo.

Adoptuj 
PSYjaciela! 

Foto Karolina Rożek
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Obchody 20-lecia istnienia Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i  Ruchową 
„Klaudynka” miały niezwykły, niepowtarzal-
ny charakter, bo trwały aż 6 wspaniałych 
dni. Podczas każdego z nich odbywały się 
różnorodne wydarzenia. 29 sierpnia w Kór-
nickim Zamku odbył się Pokaz Talentów 
osób z niepełnosprawnościami połączony 

z licytacjami prac. Tego dnia z „Klaudynką” 
świętowali zaproszeni goście z  zaprzy-
jaźnionych instytucji, o  czym pisaliśmy 
w poprzednim Kórniczaninie. Wśród osób, 
które zabrały głos była Anetta Szarzyńska, 
honorowy członek Stowarzyszenia. Nie kryła 
wzruszenia, gdy opowiadała o działalności 
organizacji, której prezesem była aż 12 lat! 
Publiczność miała okazję poznać talenty 
przedstawicieli „Klaudynki”. Paweł zapre-
zentował swoją pasję do fryzjerstwa i kilka 
wykonanych przez siebie fryzur, Fryderyk 
zagrał na pianinie dwa przepiękne utwory, 
Jakub zaśpiewał wzruszający utwór, a Pauli-
na i Agnieszka zaprezentowały swój taniec. 
W trakcie licytacji prac przerywnikiem był 
występ gości, którymi byli: Barbara Szelągie-
wicz (skrzypce) i Michał Zator (harfa, śpiew).
Przed Zamkiem został wzniesiony toast 
i poczęstowano się „Klaudynkowymi” ba-
beczkami.

30 sierpnia w Domu Integracji Międzypo-
koleniowej w Kórniku odbyło się spotkanie 
„Autyzm i dieta - co powinien wiedzieć ro-
dzic?”, które prowadziła „Dietetyk, leczenie 
otyłości bez głodu” - Karolina Łąkowska. 
W wypowiedzi dla „Kórniczanina” podsumo-
wała to bardzo przydatne spotkanie:
- Powszechnie uważa się, że u osób ze spek-
trum autyzmu należy stosować dietę bezglute-
nową lub bezmleczną. Tak jak osoba chorująca 
na cukrzycę może też mieć nadwrażliwości 
pokarmowe, tak samo osoba ze spektrum au-
tyzmu może mieć dolegliwości towarzyszące, 
ale nie zawsze one występują. Dlatego zanim 
coś wykluczymy z diety dziecka warto skonsul-
tować to ze specjalistą, by nie doprowadzić do 
zubożenia diety takiej osoby jeszcze bardziej.

Mówiliśmy też o tzw. treningu jedzenia. Dotyczy 
to szczególnie tych dzieci, u których mamy 
do czynienia z  selektywnością pokarmową. 
Trening taki stosuje się, kiedy dziecko je tylko 
pojedyncze produkty i jego dieta jest bardzo 
monotonna. Jego celem jest poszerzanie 
zakresu spożywanej przez dziecko żywności. 
Jest to takie oswajanie dziecka z konkretnymi 
produktami najczęściej poprzez zabawę. 
Kolejne wydarzenie – 31 sierpnia było 
skierowane do podopiecznych. Na Placu 
Browarowym zostało przeprowadzone 
zakończenie wakacji z animacjami, które 
prowadził Wolontariat przy Stowarzyszeniu 
,,Klaudynka”. Młodzi ludzie wzięli udział 
w  zabawach z  chustą, mieli malowane 
twarze, uczestniczyli w różnych grach i za-
bawach. Ich gościem była Biała Dama, czyli 
pani Monika. Wykonywała dla nich balony 
o różnych kształtach. Wspólnie z nimi tań-
czyła.

Następnego dnia – 1 września w  Domu 
Integracji Międzypokoleniowej  w Kórniku 
odbyło się spotkanie szkoleniowe „Język 
migowy dla każdego!”. Prowadziła je Maria 
Jarmużek – studentka logopedii, pedagogiki 
specjalnej, od 5 lat ucząca się tego języka. 
W rozmowie z  „Kórniczaninem” poinfor-
mowała:
- Celem tego spotkania było przybliżenie pod-
staw języka migowego oraz zaznajomienie 
z kulturą głuchych, poznanie podstawowych 
znaków. Mówiliśmy też o  tym, jak wygląda 
dyskryminacja osób niesłyszących. 
Podkreśliła, iż o takich ludziach należy mó-
wić niesłyszący lub głuchy. Na pewno nie 
głuchoniemy.
Kto chciał dołączyć do „drużyny” wolonta-

riackiej przy „Klaudynce”, mógł wziąć udział 
w Otwartym Spotkaniu Dla Potencjalnych 
Wolontariuszy, które odbyło się 2 września 
w Siedzibie Stowarzyszenia.
Na nowych wolontariusz czekali ci już działa-
jący.Maja Sadowska jest absolwentką Szkoły 
Podstawowej w Kórniku, obecnie uczennicą 
I LO w Poznaniu. Wolontariuszką została 
razem ze swoją koleżanką z podstawówki 
Mają Biernat. Wspólnie podjęły decyzję 
o włączeniu do działalności wolontariac-
kiej, żeby pomagać innym. Maja Sadowska 
opowiedziała o zaangażowaniu w przygoto-
wanie jubileuszu, szczególnie prowadzeniu 
animacji 31 sierpnia a wcześniej w wielu 
innych aktywnościach. Maja Biernat jako 
wolontariuszka jest odpowiedzialna za 
wszystkie kreatywne działania zespołu 
wolontariackiego. W  ramach obchodów 
20-lecia brała też udział w animacjach ta-
necznych. 

Niezwykły
 jubileusz

Podkreśliła, iż na „Klaudynkowym” Face-
booku promuje Stowarzyszenie, by było 
widziane poza Kórnikiem.
Niedawno wolontariuszką została Natalia. 
Na Otwarte Spotkanie przybyła jej mama – 
pani Monika (pracująca jako pedagog), która 
postanowiła także zostać wolontariuszką.  
Zamierza wspierać swoją córkę  oraz pod-
opiecznych Klaudynki. Podkreśliła, iż na jej 
decyzję wpłynęły słowa Anetty Szarzyńskiej 
wypowiedziane podczas pierwszego dnia 
obchodów jubileuszu: „Jak się ma zdrowe 
ręce i  zdrową głowę, to trzeba wspierać 
innych”.
Ostatni jubileuszowy dzień zaczął się od 
mszy św. w  Kolegiacie Kórnickiej. O  jej 
oprawę muzyczną zadbały wolontariusz-
ki. W  trakcie kazania śpiewano „Jaka jest 
siła”, czyli pieśń, która idealnie podkreśla 
znaczenie współpracy ludzi „Klaudynki”. 
Odprawiający mszę św. ks. Paweł wspólnie 
z wolontariuszkami zachęcał uczestników 
do wspólnego tańca do śpiewanych pieśni. 
Następnie w hali sportowej szkoły w Ka-
mionkach odbyła się wspaniała impreza 
urodzinowa. 
Zebranym przedstawiły się członkinie Za-
rządu. Prezes Jadwiga Woźniak wyraziła  
wdzięczność dla wolontariuszy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sprawie-
dliwych Wśród Narodów Świata - Wojciech 
Dziuda złożył gratulacje i podkreślił, iż wśród 
wolontariuszy są absolwenci tej szkoły. 
Wśród gości była reprezentacja Gośliń-
skiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych z prezesem Ewą Pomin 
i kierowniczką WTZ. Ewa Pomin podkreśliła, 
iż jest pod wrażeniem jak w „Klaudynce” 
pracują i rozwijają działalność. „Klaudynkę” 
odwiedzili również przedstawiciele Fundacji 
Bardziej z Kórnika.  Reprezentująca wolon-
tariuszy – Zuzanna Jasińska- podkreśliła, że 
prezes Jadwiga Woźniak oraz wiceprezes 
Wiktoria Andrzejczak są najlepsze na świe-
cie i to one zaszczepiły w kolejnym pokole-
niu wolontariuszy chęć niesienia pomocy. 
Głos zabrała również Ewa Kubiak – jedna 
z najstarszych członków Stowarzyszenia. 
Zwróciła uwagę, że są w „Klaudynce” oso-
by, które działają nieustannie od 20 lat. Po 
spożyciu jubileuszowego tortu uczestnicy 
spotkania obejrzeli występ „Skarbnicy 
Talentów” – Szkoły Tańca z Kórnika prowa-
dzonej przez Agnieszkę Skarbecką. Zapre-
zentowało się na nim 15 młodych tancerek.
DJ Jacek Grzybek poprowadził muzyczna 
zabawę. Uczestnicy imprezy mogli też 
skorzystać z  innych atrakcji. Były dla nich 
– malowanie twarzy, balony, fotobudka, 
zajęcia plastyczne.
Na spotkanie dotarł także Jerzy Lechne-
rowski, który stwierdził, że panie pełniące 
przez lata funkcje prezesa stworzyły świet-
ny zespół. Uśmiech na twarzach, radość 
uczestników zabawy wskazują, iż wszystkie 
wydarzenia były potrzebne.

◊  Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

Wystartowała akcja, która zachęca do 
wolontariatu w Szlachetnej Paczce i Aka-
demii Przyszłości

Trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachet-
nej Paczki i Akademii Przyszłości. Kim oni 
są, dlaczego pomagają, czego nauczył 
ich wolontariat? Na stronie www.jestem-
wolontariuszem.pl dostępne są historie 
wolontariuszy, którzy opowiadają o swoich 
zadaniach i motywacjach. Sprawdź, co daje 
pomaganie i sam dołącz do wolontariatu!
Od liderów wszystko się zaczyna 
„Trwa rekrutacja liderów i wolontariuszy 
Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na 
najbliższe edycje programów. Ten wyjątko-
wy wolontariat daje możliwość bycia częścią 
społeczności, w której możesz poczuć, że 
twoje działanie przekłada się na realną 
zmianę w życiu najbardziej potrzebujących, 
że masz wpływ na losy konkretnych ludzi 
z najbliższego otoczenia. By w każdym rejo-
nie Szlachetnej Paczki i kolegium Akademii 
Przyszłości mogli działać wolontariusze, 
którzy współpracują bezpośrednio z rodzi-
nami czy dziećmi, potrzebujemy najpierw 
zrekrutować i przeszkolić liderów” – mówi 
Agnieszka Grzechnik, Dyrektorka Operacyj-
na Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.
Lider Szlachetnej Paczki, czyli kto? 
Jednym z  liderów Szlachetnej Paczki jest 
Dariusz, od czterech lat działa w rejonie Do-
bczyce, jest również wolontariuszem tego 
rejonu. Wśród codziennych obowiązków 
zawodowych i rodzinnych oraz wielu pasji 
(motocykle i sporty wodne) znajduje czas 
na działania społeczne. 
Paczka wiele go nauczyła: „Osoba potrze-
bująca jest na wyciągnięcie ręki, czyli żyje 
gdzieś blisko. A my będąc wolontariuszami 
Paczki, możemy takiej osobie pomóc. I to 
jest chyba coś najwspanialszego, co daje 
mi Paczka. Nawet jeżeli nie masz czasu, to 
go masz, zawsze się znajdzie”.
Liderzy Paczki to wolontariusze, którzy 
wspierają innych wolontariuszy i organizują 
pracę swojego rejonu. Dzięki pracy lidera 
Paczki pomoc może dotrzeć aż do 30 rodzin. 
Wolontariusze natomiast szukają rodzin 
w najbliższej okolicy, odwiedzają je, poznają 
ich potrzeby i współpracują z darczyńcami 
w  przygotowaniu i  przekazaniu paczek 
w Weekend Cudów oraz kontynuują pracę 
z rodziną.  
Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl 
znajdziesz inspirującą historię Dariusza – 
lidera Szlachetnej Paczki.

Lider Akademii Przyszłości, czyli kto?
Justyna jest liderką jednego z  zespołów 
wolontariuszy w programie Akademia Przy-
szłości, który pomaga dzieciom uwierzyć 
w siebie. Na co dzień zajmuje się finansami. 
W wolnym czasie lubi zdobywać nową wie-
dzę i umiejętności – ostatnio zaczęła uczyć 
się języka chińskiego.  

Justyna zacytowała wolontariusza ze 
swojego zespołu: „Nigdy nie wiadomo, 
jak spotkania z  wolontariuszem wpłyną 
na świat dziecka i  jak kiedyś to dziecko 
wpłynie na świat” i dodała: „To, co robimy, 
jest ogromną wartością i jesteśmy w stanie 
realnie zmieniać życie dzieci, kształtować ich 
postawę i charakter, pomóc im przezwycię-
żać trudności oraz wzmacniać ich potencjał. 
Po prostu poświęcamy im uwagę. Tak mało 
w życiu tych dzieci jest osób, które po prostu 
są z nimi i dla nich”.
Na stronie www.jestemwolontariuszem.pl 
znajdziesz inspirującą historię Justyny – li-
derki Akademii Przyszłości.
Na początku rola liderki wydawała się Justy-
nie wymagająca. W krótkim czasie przyszła 
wolontariuszka zmieniła zdanie: „Te lęki 
były bezpodstawne. Program Akademia 
Przyszłości jest świetnie przygotowany, 
jeżeli chodzi o rozwój osób, które zajmują 
stanowiska liderskie. Mamy mnóstwo na-
rzędzi, które pozwalają nam rozwijać nasze 
kompetencje i wspierać innych”. 

Liderzy Akademii Przyszłości to wolontariu-
sze, którzy organizują pracę swojego rejonu 
i wspierają innych wolontariuszy. Współor-
ganizują wydarzenia dla dzieci ze swojego 
kolegium, a dzięki ich pracy wsparcie może 
dotrzeć do 8 dzieci jednocześnie. 
Każdy wolontariusz natomiast podczas 
cotygodniowych, indywidualnych spotkań 
z konkretnym dzieckiem towarzyszy pod-
opiecznemu w przezwyciężeniu trudności 
i odbudowaniu poczucia własnej wartości. 

Przykład Justyny i Dariusza pokazuje, jak 
wiele może zmienić jeden człowiek. Zo-
stań liderem – wejdź na www.superw.pl. 
Bądź wsparciem dla wolontariuszy oraz 
potrzebujących rodzin lub dzieci z  twojej 
najbliższej okolicy.

Kilkanaście tysięcy wolontariuszy 
w Paczce i Akademii 
W poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki 
i Akademii Przyszłości wzięło udział niemal 
15 tys. wolontariuszy. Odmienili oni świat 
osobom potrzebującym i dzieciom, które 
w siebie nie wierzą. Rok temu dzięki ok. 
13 tys. wolontariuszy Szlachetnej Paczki 
pomoc materialna o wartości ponad 68 
mln zł trafiła do ponad 17 tys. potrzebu-
jących rodzin i osób samotnych, zaś dzięki 
wolontariuszom Akademii Przyszłości 2 tys. 
dzieci, w minionym roku szkolnym, mogło 
pracować nad brakiem wiary w siebie.
Kontakt do 

Liderki Szlachetnej Paczki 
- rejon Gmina Kórnik

Kinga Niemier 
Tel. 660 512 234

mail. kinganiemier99@gmail.com

#JestemWolontariuszem
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◊  ŁG

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Zbliżająca się nieuchronnie jesień to czas, 
kiedy wielu z nas wyrusza do lasu na po-
szukiwanie grzybów. Zarówno tradycja 
jesiennych grzybobrań, jak i umiejętność 
rozpoznawania grzybów jadalnych, w wielu 
rodzinach przekazywana jest z pokolenia 
na pokolenie. Jak wskazują ostatnie 
doniesienia, zbiór grzybów na cele 
konsumpcyjne czy też lecznicze to-
warzyszy człowiekowi już od bardzo 
dawna. Najnowsze badania oparte 
na analizie kamienia nazębnego po-
branego z szczątków tzw. Czerwonej 
Damy z El Mirón w Kantabrii (Hiszpania) 
wykazały, że w jej diecie, oprócz mięsa 
i roślin, znajdowały się również grzyby 
z rodziny borowikowatych. Na podsta-
wie analiz radiowęglowych ustalono, 
że jej pochówek miał miejsce około 19 
000 lat temu, czyli w górnym paleolicie. 
Innym prehistorycznym przykładem 
użytkowania grzybów przez człowieka 
jest tzw. człowiek lodu – Ötzi, żyjący ok. 
3 300 lat p.n.e., którego zamrożone 
ciało zostało znalezione w alpejskim 
lodowcu zlokalizowanym nad doliną 
Ötztal w Tyrolu Południowym. W jego 
doskonale zachowanym ekwipunku 
odnaleziono fragmenty owocników 
hubiaka pospolitego (służącego jako 
hubka do rozpalania ognia) oraz białoporka 
brzozowego. Owocniki tego drugiego grzyba 
wykorzystywane były i są nadal jako cenny 
środek leczniczy, np. w zwalczaniu pasoży-
tów jelitowych. 
Polacy, obok innych narodów Europy cen-
tralnej i południowej, zaliczani są do tzw. 
grupy społeczeństw mykofilnych, które 
charakteryzują się pozytywnym nastawie-
niem do zbioru i wykorzystywania dziko 
rosnących grzybów. Pierwszym pisemnym 
dokumentem dotyczącym terenów Polski, 
w którym wspominane zostało wykorzy-
stanie grzybów leśnych, jest Pasja Świętego 
Wojciecha Męczennika, tzw. „Pasja z Te-
gernsee” z 1004 roku. Znajdziemy w niej 
fragment o następującej treści: „A kiedy 
zakończyli nieszporne oficium, on oddalił się 
nieco od nich i chodząc tu i tam po leśnych 
polanach tyle przyniósł smacznych grzybów 
i ziół, że wszyscy mogli cieszyć się obfitością 
urozmaiconego posiłku”. Wzmianki o grzy-
bach znajdziemy również w  „Herbarzu” 
Marcina z Urzędowa (1595 r.), „Zielniku” 
Szymona Syreńskiego (przełom XVI i XVII 
wieku), czy też „Dykcyonarzu roślinnym” 
księdza Krzysztofa Kluka z roku 1805. Do-
wodem na docenianie grzybów na terenie 
Polski jako smacznego składnika potraw 
jest również pierwsza zachowana polska 

książka kucharska autorstwa kuchmistrza 
Lubomirskich – Stanisława Czernieckiego. 
W swym dziele pt. „Compendium fercu-
lorum, czyli zebranie potraw”, wydanym 
w roku 1682, podaje on m.in. przepis na 
polewkę grzybową. Przepisy na kilkanaście 
potraw z  grzybami znajdziemy również 
w niezwykle popularnej w XIX wieku książce 
kucharskiej pt. „365 obiadów za pięć złotych” 
Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Książka ta, po 
raz pierwszy wydana w roku 1860, doczeka-
ła się kilkunastu kolejnych wydań. 
Przeciętny Polak w  trakcie grzybobrania 
zbiera kilka-kilkanaście gatunków grzybów. 
Do najpopularniejszych trofeów należą 
borowiki, podgrzybki, pieprzniki (kurki), 

koźlarze czy też rydze. Jednak liczba gatun-
ków grzybów jadalnych w polskich lasach 
jest zdecydowanie wyższa. Przyjmuje się, 
że spośród 4,5 tys. gatunków grzybów wy-
stępujących w Polsce, nawet 1400 to grzyby 
potencjalnie zdatne do spożycia. Jednak 
tylko około 200 z nich jest pozyskiwane ze 
stanowisk naturalnych i wykorzystywanych 
do celów spożywczych i  leczniczych. We-
dług rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 
maja 2011 r. (z późniejszymi zmianami) na 
liście grzybów dopuszczonych do obrotu 
handlowego widnieje obecnie 47 pozycji. 
Znajdują się na niej również grzyby objęte 
ochroną częściową, np. smardze, których 
zbiór dopuszczalny jest tylko poza terenami 
naturalnymi (np. w ogrodach i parkach). 
Należy pamiętać, że wszystkie grzyby 
przeznaczone do oficjalnej sprzedaży, np. 
na targowiskach, powinny posiadać atest 
wydany przez uprawnionych klasyfikato-
rów grzybów lub grzyboznawców. Jest to 
zabezpieczenie przed wprowadzaniem do 
obrotu handlowego gatunków trujących 
i niejadalnych. 
Średnie spożycie grzybów leśnych w Polsce 
wynosi kilka kilogramów rocznie w prze-
liczeniu na mieszkańca. Nie wszystkie ze-
brane grzyby trafiają jednak bezpośrednio 
do domowego spożycia. Jak podaje Główny 

Urząd Statystyczny, rocznie skupowanych 
jest w zależności od urodzaju od 2500 do 
nawet 6000 ton świeżych grzybów leśnych. 
Polska jest również jednym z największych 
eksporterów grzybów leśnych. Corocznie 
na zagraniczne rynki z naszego kraju wy-
syłane są świeże, schłodzone lub suszone 
grzyby (głównie kurki i borowiki) o wartości 
ponad 250 mln zł. Największymi odbiorcami 
naszych kurek czy borowików są Niemcy, 
Szwajcaria i Francja. 
Od lat grzybiarze toczą zażarty spór o  to, 
czy grzyby należy ścinać czy też wykręcać. 
Wydaje się, że dla grzybni rozwijającej się 
w glebie nie ma to wielkiego znaczenia. Waż-
ne jest, aby w trakcie zbioru owocników nie 

rozgrzebywać ściółki, może to bowiem 
doprowadzić do lokalnego przeschnię-
cia grzybni, a tym samym do osłabienia 
jej dalszego wzrostu. Ważnym argu-
mentem niewątpliwie przemawiającym 
za wykręcaniem owocników jest to, że 
dzięki temu jesteśmy w stanie zaob-
serwować podstawę trzonu. Pozwala 
to na uniknięcie pomyłek i  zebrania 
np. śmiertelnie trującego muchomora 
zielonawego, zwanego również sro-
motnikowym. Gatunek ten najczęściej 
mylony jest z młodą czubajką kanią, gą-
ską zielonką czy też jadalnym gołąbkiem 
zielonawym. Wszystkie muchomory 
posiadają bulwiastą podstawę trzonu 
otoczoną białą workowatą pochwą. Jest 
to najbardziej charakterystyczna cecha, 
umożliwiająca odróżnienie muchomo-
ra zielonawego od czubajki kani, której 
bulwiaste zakończenie trzonu pozba-
wione jest pochwy. Grzyby te odróżnia 
również pierścień na trzonie – u mucho-
mora przyrośnięty do trzonu, a u kani 

luźny, dający się przesuwać. Dodatkowo 
trzon muchomora zielonawego jest pełny, 
a u dorosłej kani pusty w środku, rurkowaty. 
Wyruszając na grzybobranie należy prze-
strzegać kilku podstawowych zasad: zbie-
ramy tylko te grzyby, które znamy; unikamy 
zbierania grzybów zbyt młodych, trudnych 
do identyfikacji; zebrane owocniki wkłada-
my najlepiej do wiklinowych, przewiewnych 
koszyków, a nie do foliowych reklamówek. 
Te podstawowe zasady powinny pozwolić 
uniknąć potencjalnych, przykrych konse-
kwencji spożycia grzybów trujących czy 
niejadalnych. Należy bowiem pamiętać, 
że pomimo licznych apeli medialnych, aby 
zbierać tylko znane nam grzyby, z danych 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego wy-
nika, że corocznie w Polsce dochodzi do 
kilkudziesięciu zatruć grzybami, z których 
większość kończy się hospitalizacją, a część 
niestety śmiercią pacjentów. 
Wszystkich pragnących pogłębić swoją wie-
dzę na temat różnorodności i roli jaką pełnią 
grzyby w ekosystemach leśnych zapraszamy 
do zapoznania się z dostępnym na serwisie 
YouTube filmem „Życie lasu – grzyby”, który 
powstał przy udziale pracowników Instytutu 
Dendrologii PAN. 

Czas 
na grzyby 

◊ Tomasz Leski
Instytut Dendrologii PAN

Fragment z pierwszej polskiej książki kucharskiej z 1682 r. 
(domena publiczna)

Jesienne łupy 

Kórnickie Dni Nauki odbędą się w dniach 
22-24 września br. To już dziesiąta edycja tej 
oryginalnej akcji. Tradycyjnie, dzięki zaanga-
żowaniu placówek naukowych związanych 
z naszą gminą, uczniowie szkół będą mogli 
posłuchać ciekawych wykładów i odwiedzą 
miejsca codziennej pracy naukowców.
Olbrzymie zainteresowanie wzbudza każ-
dego roku nocne zwiedzania Zamku i Arbo-
retum. W minioną sobotę wejściówki na te 
atrakcje rozdaliśmy w ciągu 17 minut, a ko-
lejka po identyfikatory ustawiła się długo 

przed otwarciem drzwi Wydziału Promocji.
W tym roku zaplanowano także zwiedzanie 
gminy z przewodnikami, które odbędzie się 
24 września od 10:00. 
Limitu uczestników nie ma kolejna atrakcja 
jaką już od lat proponuje w ramach KDN Ob-
serwatorium Astrogeodynamiczne Centrum 
Badań Kosmicznych w Borówcu. 
22 września od godziny 21:00 przy ul. Dra-
pałka będzie można (jeśli pogoda dopisze) 
obserwować pokaz lasera badawczego. 
Wstęp na teren Obserwatorium w ten wie-

czór wolny dla każdego!
KDN podsumujemy 24 września podczas 
Festynu Ekologicznego na kórnickim rynku. 
Zapraszamy też do przypomnienia sobie 
filmów, jakie z konieczności pandemicznej 
nagraliśmy przed dwoma laty. Wystarczy na 
YouTube wyszukać „KDN 2020”.
Szczegóły tegorocznej edycji: https://kdn.
kornik.pl/kornickie-dni-nauki-2022

X Kórnickie Dni Nauki

Głosuj do 30 IX
na najlepsze projekty

https://kornik.budzet-obywatelski.org/
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Marek Pochylski  XXXIV. Królem Żniw-
nym Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego (KBBK) AD 2022/2023.
W sobotę 10-go września 2022 r. odbył się 
doroczny turniej o tytuł króla żniwnego. Tar-
czę statutową ufundował Marian Błaszak, 
ubiegłoroczny król żniwny KBBK. Uroczysta 
Msza św. w Kolegiacie w intencji Mariana 
Blaszaka, odbyła się bez niego, z powodu 
jego pobytu w szpitalu. Mimo niedyspozycji 
ufundował tarczę oraz ryngraf do łańcucha 
królewskiego, wykonany przez złotnika 
Roberta Kolwicza, członka KBBK. W swojej 
homilii ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak, 
kapelan KBBK mówił o  WARTOŚCIACH. 
„Wszyscy jesteśmy dobrzy a  naszymi 
najwyższymi wartościami są: Bóg  Honor 
i Ojczyzna. Na koniec Mszy św. poświęcił 
on tarczę oraz łańcuch króla żniwnego 
z nowym ryngrafem.
 Na strzelnicę w Skrzynkach przybyli: Adam 
Lewandowski – przewodniczący Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk.- kierownik Wydziały Promocji 
Kultury, Nauki i Sportu Gminy Kórnik, ks. 
Grzegorz Zbączyniak – kapelan KBBK, liczni 
goście  z Bractwa Strzeleckiego (BS) z Do-
lska, BS Jutrosina, Lubońskiego Bractwa 
Kurkowego, BS z Mosiny, Bractwa Kurko-
wego z Poznania oraz Bractwa Kurkowego 
Poznań 1253 oraz delegacja Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego w Bninie z prezesem 
Rafałem Mametem na czele . 
Na strzelnicy KBBK Pod okiem strzelmistrza 
KBBK Zdzisława Jakubowskiego rywalizowa-
no o tarcze i cenne nagrody. W rywalizacji 
o  tytuł Króla Żniwnego zwyciężył Marek 
Pochylski. Norbert Biniek został I. Rycerzem, 
a Karol Jabłoński II. Rycerzem. Nazwisko 
zwycięzcy, zostanie wygrawerowane na 
kolejnym srebrnym oczku łańcucha króla 
żniwnego KBBK. Jest to najtrwalsza forma 
zapisu, dzięki temu znamy nazwiska wszyst-
kich króli żniwnych Kórnika od 1923 do 

1939 r. i od 1989 r. gdy rozegrano pierwszy 
po wojnie turniej. Andrzej Lewandowski 
i Magdalena Matelska-Bogajczyk wręczyli 
zwycięzcy statuetkę Białej Damy.
W otwartym turnieju, tarczę memoriałową 
z nazwiskami zmarłych braci kurkowych, 
członków KBBK ufundowaną przez Zdzisła-
wa Kaczmarka ze Swarzędzkiego Bractwa 
Kurkowego  zdobył Zdzisław Jakubowski. 
Maciej Łabno był drugi a Norbert Biniek zajął 
trzecie miejsce. W tym turnieju strzelano 
do tarcz sportowych na dystansie 100 m. 
Do finału zakwalifikowało się pięciu braci 
z  najwyższymi wynikami: Jan Ciszewicz 
(BS Dolsk), Zdzisław Jakunbowski (KBBK), 
Marek Balcerek (BS Jutrosin), Norbert Bi-
niek (KBBK), Maciej Łabno (KBBK). Tarcza 
memoriałowa pozostanie w siedzibie KBBK. 
Roch Tarczewski z okazji dziesiątej roczni-
cy swojego przyjęcia do KBBK ufundował 
tarczę jubileuszową, namalowana przez 
malarza artystę Ryszarda Kurnatowskiego. 
Zwycięzcą turnieju został Jacek Gramsz 
(KBBK) który podarował wygraną tarczę 
fundatorowi. Drugie miejsce zajął Marek 
Balcerek (BS Jutrosin), a  trzecie miejsce 
zajęła Ewa Chraplewska (BS Mosina). 
Andrzej Tomiak z okazji swoich 74-tych uro-
dzin ufundował tarczę urodzinową. Wygrał 
ją Adam Szyszka (KBBK), Drugie miejsce 
zajął Marek Balcerek (BS Jutrosin), a trzeci 
był Krzysztof Chraplewski (BS Mosina).

Pasjonująco, jak zwykle odbywało się strze-
lanie do kura. Zwycięża w tym turnieju ten 
kto swoim strzałem strąci kura. Dokonał 
tego Sławomir Hejnowicz (KBBK). Drugie 
miejsce zajął Kazimierz Krawiarz (KBBK) 
a trzeci był Marek Pochylski (KBBK). Zwycięz-
ców nagrodzono kurami przywiezionymi 
z Bukowiny Tatrzańskiej. Na cześć nowego 
króla żniwnego KBBK AD 2022/2023 oddano 
salwę honorową z armatki brackiej.
     

Strzelanie żniwne KBBK

◊  Kazimierz Krawiarz

Stowarzyszenie KLAUDYNKA rozpoczyna 
projekt „REHABILITACJA TO NASZA NA-
DZIEJA”. 
Projekt współfinansowany ze środków 
PFRON będących w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, realizo-
wanego w terminie od 10 września do 31 
grudnia 2022 r.

 Projekt „REHABILITACJA TO NASZA NA-
DZIEJA” jest skierowany dla dzieci, młodzie-
ży oraz dorosłych osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, ruchową i sprzężoną 
z terenu trzech gmin: Kórnik, Mosina i 
Środa Wielkopolska. W ramach niniejszego 
projektu osoby z różnymi niepełnospraw-
nościami będą mogły skorzystać z: 
1. rehabilitacja/usprawnianie ruchowe/
integracja sensoryczna
 2. hipoterapia 
3. terapia basenowa 
4. logopedia 
5. tężnie solankowe
 6. pobyt na basenie
 7. rollmasaż
 8. terapia pedagogiczna 
9. pomoc psychologiczna 
10. wspomaganie rozwoju małego dziecka.
 Ilość miejsc ograniczona. Osoba, która 
chce korzystać z projektu musi posiadać 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 
Zainteresowane osoby prosimy o informa-
cję zwrotną wraz z podaniem miejsca doce-
lowej rehabilitacji; e-mail - klaudynka-info@
o2.pl, sms lub telefon pod nr 507 052 822 
w godzinach pracy biura. 
Partnerem projektu jest Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Gościnni” .

Rodzina Zmarłego

z całego serca składa podziękowa-
nie Rodzinie, znajomym, sąsiadom, 
delegacji, współpracownikom  
oraz wszystkim uczestnikom  
uroczystości pogrzebowej.  
Podziękowania również  
dla restauracji Przylądek Daglezja.
Bóg zapłać

śp. Zygmunta      
      Hojna

Rehabilitacja 
to nasza
 nadzieja



5 WRZEŚNIA

17 WRZEŚNIA
RODZINNY RAJD ROWEROWY. Zbiórka 
o godz. 9:45, przy ławeczce Szymborskiej 
na Promenadzie. Organizatorzy: Kórnickie 
Bractwo Rowerowe i Biblioteka Publiczna 
w Kórniku.

INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO 
2022/2023 W KOK’U. Występ m.in. ZPiTZK 
„Władysie”, Chóru Magnolie i  Senioritki, 
Żeńskiego chóru KOK oraz koncert Kórnic-
kiej Orkiestry Dętej i Grzegorza Kupczyka 
- Turbo akustycznie. Kórnicki Ośrodek 
Kultury, ul. Prowent 6, godz. 17:00

18 WRZEŚNIA

FESTYN RODZINNY Z FUNDACJĄ ZAKŁA-
DY KÓRNICKIE. Koncert muzyki dla dzieci, 
poczęstunek (grochówka wojskowa), 
pokazy i  zabawy rycerskie, malowanie 

twarzy, Godz. 13:00 przed zamkiem 
w Kórniku.

19 WRZEŚNIA

GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Zdrowy 
kręgosłup. Zajęcia są bezpłatne, Dom In-
tegracji Międzypokoleniowej, pl. Powstań-
ców Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy pod nr. 
tel. 790 262 404
OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE 
W DIM. Pastelowy świat. Zajęcia są bez-
płatne. Dom Integracji Międzypokolenio-
wej, pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 17:00.

22 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Zajęcia w  szko-
łach, godz. 9:00-12:00. Wieczorny pokaz 
lasera badawczego, CBK PAN w Borówcu 
(ul. Drapałka 4), godz. 21:00.
KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 10:00-12:00.
GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II. Bezpłatne 
zajęcia gimnastyczne Tai chi, Dom Integra-
cji Międzypokoleniowej, pl. Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy pod nr. tel. 
790 262 404

23 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Zajęcia w placów-
kach, godz. 9:00-16:30. Nocne zwiedzanie 
Zamku (godz. 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30). Nocne zwiedzanie Arboretum 
(godz. 21:00). Wejściówki na nocne 
zwiedzania Zamku i Arboretum zostały 
rozdane 10 września i są już niedostępne. 

24 WRZEŚNIA 

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Godz. 10:00 – Ob-
jazdowe Zwiedzanie Kórnika i gminy. Start: 
parking za Domem Parafialnym.
FESTYN EKOLOGICZNY. Występ Kuby 
Szmajkowskiego, zwiedzanie PSZOK 

w Czołowie – bezpłatny przejazd kolejką. 
Atrakcje dla dzieci. Rynek w Kórniku (Pl. 
Niepodległości). Start godz. 10:00. 
SENIORALIA 2022 – I  KÓRNICKI DZIEŃ 
SENIORA. Msza św. w Kolegiacie Kórnickiej 
o godz. 14:00, później biesiadowanie na 
rynku w Kórniku. Gwiazda The Voice Se-
nior Barbara Parzeczewska, pokaz mody 
i degustacja jajecznicy.

26 WRZEŚNIA

GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Zdrowy 
kręgosłup. Zajęcia są bezpłatne, Dom In-
tegracji Międzypokoleniowej, pl. Powstań-
ców Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy pod nr. 
tel. 790 262 404
PRZEDSTAWIENIE TEATRU KURTYNKA 
PT. „DIAMENTOWA PODRÓŻ ZOSI”. Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:00, 
zapisy: tel. (61) 8170-021 lub kom. 605 225 
442 lub mail: dzieci@biblioteka.kornik.pl.

29 WRZEŚNIA

KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 10:00-12:00.
GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Bezpłatne 
zajęcia gimnastyczne Tai chi, Dom Integra-
cji Międzypokoleniowej, pl. Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy pod nr. tel. 
790 262 404
MUZYCZNY SPACER WŚRÓD KSIĄŻEK. 
Koncert Piotra Bakala „Było, co było”. Filia 
Biblioteki Publicznej w Kórniku/Bninie, ul. 
Rynek 16 (wejście od ul. Kościelnej), godz. 
18:00, zapisy: tel. +48 618 190 269 lub mail: 
filia.wypozyczalnia@biblioteka.kornik.pl

Organizujesz ciekawe wydarzenie  
na terenie gminy Kórnik?
Wiesz o ciekawym koncercie, spektaklu, 
wystawie?
Napisz o tym na adres 
kultura@kornik.pl

◊  SK

Po pandemicznej długiej przerwie Funda-
cja „APJA” i Biblioteka Miejska w Kórniku 
powraca z Muzycznym spacerem wśród 
książek. 29 września o godz. 18.00 w filii 
biblioteki w Bninie odbędzie się koncert 
Piotra Bakala – warszawskiego barda, 
organizatora koncertów i festiwali (w tym 
wspaniałej OPPY i  Augustowskich Nocy 
z Balladą), tłumacza i dziennikarza, który 
za swoją działalność został uhonorowa-
ny przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego srebrnym medalem Zasłu-
żony Kulturze „Gloria Artis” (2017) i przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (2021).

Piotr Bakal wydał aż sześć płyt autorskich: 
„Obłoki”, „Rozmnażanie zer”, „Od słowa 
do słowa”, „Fais gaffe aux paroles”, „nie 
tylko LATO Z KOMARAMI”, „Było, co było”. 
W Bninie zagości z piosenkami z ostatniej 
płyty. Zapraszamy serdecznie na koncert, 
który rozjaśni i ociepli pierwsze jesienne 
dni. Wstęp wolny, ale ilość miejsc limito-
wana. Prosimy o rezerwacje telefoniczne 
pod numerem 61 819 02 69 lub bezpo-
średnio w bibliotekach w Kórniku i Bninie. 
Koncert jest współfinansowany przez 
Miasto i Gminę Kórnik.

Zapraszamy na koncert

◊  Lidia Ryś
Fundacja „APJA”
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KÓRNICKIE 

STOWARZYSZENIE 

„OGOŃCZYK” 

zaprasza uczestników wycieczki 

„Jutrosin z akcentami Kórnickimi”,

 która odbyła dniu 25 czerwca, 

na spotkanie podsumowujące 

w dniu 29 września godz.18 

do Domu Integracji 

Międzypokoleniowej.
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Aleksander Jaskuła (1958-2022)
 – Utalentowany Muzykant z Błażejewa

Życie muzyczne Bnina, jest słabo znane 
i opracowane. Od 2013 r. zbieramy materiały 
dotyczące historii muzycznej mieszkańców 
Bnina i okolic. Jednym z wybitniejszych muzy-
ków był Aleksander Jaskuła z Błażejewa. Pod 
koniec 2020 r. zwróciliśmy się do Aleksandra, 
nazywanego potocznie „Olkiem” aby opowie-
dział nam historię swojego muzykowania. 
Urodził się 12 grudnia w Śremie. Jego rodzi-

cami byli Feliks (10.10.1928 – 02.12.2010) 
i  Eugenia ze Śliwińskich (12.03.1934 – 
29.05.2017). Jego ojciec był murarzem, 
pracował też w Instytucie Dendrologii PAN. 
Aleksander - Szkołę Podstawową ukończył 
w Bninie, często popisywał się jako uczeń grą 
na akordeonie podczas okolicznościowych 
akademii. Oprócz nauki szkolnej interesował 
się muzyką. Talent muzyczny odziedziczył 
po Śliwińskich. Siostra mamy Kazimiera 
zamężna Szymczak prezeska chóru „Jutrzen-
ka” w Borku Wlkp. i długoletnia działaczka 
amatorskiego ruchu muzycznego. Jej mąż 
Bronisław, wuj Aleksandra jest dyrygentem 
chóru „Jutrzenka”, muzyk Orkiestry Dętej OSP 
w Borku Wlkp. Brat Bronisława Józef grał na 
trąbce w tym zespole.
Pierwszym nauczycielem Aleksandra był 
Mirosław Szyc z Kórnika. Uczył go gry na akor-
deonie. Pobierał też lekcje muzyki u Stefana 
Nowaka, nauczyciela z Kórnika. Do szkoły 
zawodowej uczęszczał w Poznaniu. Wyuczył 
się zawodu introligatora. Ten zawód wybrał 
też jego syn Piotr, zatrudniony jako mistrz 
introligator  w Bibliotece Kórnickiej PAN. 
Aleksander był wszechstronnie utalento-
wanym muzycznie i grał na różnych instru-
mentach: akordeonie Victoria II, organach 
Harmona, gitarze basowej, saksofonie alt 
i saksofonie tenor, trąbce, perkusji, keybo-
ardach.
Z  jego inicjatywy powstało wiele zespołów 
muzycznych uprawiających muzykę roz-
rywkową. Jego zespoły występowały na 
weselach, zabawach ludowych, dożynkach, 

wieczorkach tanecznych i  wielu różnych 
uroczystościach rodzinnych. Z kim współpra-
cował i grywał? Z wieloma muzykami z Bnina,  
Kórnika, Zaniemyśla, Śremu i Poznania. Do 
najdłużej współpracujących z nim należeli: 
brat śp. Ryszard (perkusja), Janusz Góźdz 
z Błażejewa (akordeon, perkusja, organy), 
Zbigniew Płotkowiak z Błażejewa (gitara ryt-
miczna, instrumenty klawiszowe), Bernard 
Giersz ze Śremu (saksofon tenorowy), Ry-
szard Bykowicz z Bnina (akordeon), Andrzej 
i Jacek Kozłowscy z Kórnika (trąbka i puzon 
wentylowy), Stanisław Nawrot z Poznania 
(saksofon tenorowy i saksofon altowy, klar-
net), Antoni Francuszkiewicz z Poznania (per-
kusja, waltornia), Marcin Błaszkowiak z Bnina 
(organy, akordeon), Marek Wdowczyk z Bni-
na (gitara basowa Sylwester Palacz z Bnina 
(perkusja) i  Jan Palacz z Bnina (akordeon, 
organy, perkusja). Współpracował z Artu-
rem Hoffmannem z Bnina który nagłaśniał  
występy.
Aleksander Jaskuła był człowiekiem skrom-
nym, przyjacielskim i  rodzinnym. Odszedł 
jeden z wielkich miłośników muzycznych 
z którym wielokrotnie rozmawialiśmy na 
tematy muzyczne. Był bowiem nie tylko 
pasjonatem muzykowania ale i teoretykiem 
muzyki, znawcą historii muzyki i  jej wyko-
nawców.
Spoczął na cmentarzu parafialnym w Bninie. 
Pożegnaliśmy go 8 sierpnia 2022 r. Cześć 
Jego pamięci!
 

◊  Kazimierz Krawiarz i Jan Palacz

Odeszła zasłużona była Kórniczanka 
– Maria Gostyńska-Jakuszewska 

Maria Gostyńska urodziła się 22 kwietnia 
w 1929 roku we Włocławku. Jej dzieciń-
stwo ubiegało w domu rodziców i skoń-
czyło się w roku 1939 z wybuchem wojny, 
inwazją niemiecką i zajęciem Włocławka 
przez Niemców na początku września. 
Zdążyła jeszcze w maju tego roku przystą-
pić do Pierwszej Komunii Świętej, ale już 
nie mogła kontynuować nauki w szkole, 
bo ta została zamknięta 
przez Niemców. W  czasie 
wojny uczyła się w  domu 
rodzinnym i  uczęszczała 
na tajne lekcje. Mając 15 
lat trafiła do niemieckiego 
obozu pracy dla nieletnich 
w Mielęcinie, później w Mi-
chelinie i w Jedwabnej pod 
Włocławkiem. Po wkro-
czeniu armii sowieckiej 
powróciła do Włocławka. 
Nauka domowa i  naucza-
nie konspiracyjne pozwo-
liły jej zaliczyć zaległe klasy 
Szkoły Powszechnej oraz 
już w roku 1950 ukończyć 
Państwowe Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej. 
W  trakcie nauki w  szkole 
średniej aktywnie angażo-
wała się w organizowanie 
działalności Związku Har-
cerstwa Polskiego. Była 
członkiem Komendy ZHP 
we Włocławku, wizytator-
ką drużyn harcerskich. 
Działalność ta nie była mile 
widziana przez ówczesny 
partyjny nadzór nad jej 
szkołą. Kilka tygodni przed 
maturą otrzymała polece-
nie zorganizowania dzia-
łalności Związku Młodzieży 
Polskiej, którego wykonania odmówiła. 
W Konsekwencji usłyszała, tydzień przed 
maturą: „ty, Gostyńska matury zdawać 
nie będziesz”. Na szczęście, dzięki wsta-
wiennictwu nauczycieli, maturę zdała 
w terminie, po czym, w roku 1950, pod-
jęła studia na Wydziale Biologii i  Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, które kontynuowała od 1953 
roku na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 
Po ukończeniu studiów Pani Maria Go-
styńska zamieszkała w Kórniku, a pracę 
podjęła w ówczesnym Zakładzie Dendro-
logii i Pomologii Polskiej Akademii Nauk 
(obecnie Instytut Dendrologii PAN). Tu 
zdobywała kolejne stopnie naukowe – 
doktorat w roku 1961 i doktora habilito-

wanego w roku 1974. Tu też, w roku 1965, 
wyszła za mąż za Tadeusza Jakuszewskie-
go. W Instytucie pracowała do roku 1975 
a następnie podążając za mężem do Kra-
kowa, znalazła zatrudnienie w Instytucie 
Botaniki Polskiej Akademii Nauk (obecnie 
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera 
PAN). Pani Maria jest autorem ponad 100 
prac naukowych z  zakresu taksonomii, 
ekologii i chorologii rodzimych gatunków 
roślin, w tym licznych opracowań opubli-
kowanych w dziełach zbiorowych, jak np. 
„Atlas rozmieszczenia drzew i  krzewów 
w  Polsce”, „Flora Polski”, „Polska Czer-
wona Księga Roślin” a także brała udział 
w  tworzeniu międzynarodowego dzieła 

„Atlas Florae Europaeae”.
Kórniczanie znali Panią Marie Gostyńską 
przede wszystkim jako harcerkę, była 
drużynową 18 Drużyny Harcerek im. 
Marii Konopnickiej (Hufiec ZHP Śrem). 
Obozy i różnego rodzaju wyjazdy, które 
organizowała, cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem wśród dzieci i młodzieży, 
a harcerska szkoła życia stawała się w na-
szym mieście coraz bardziej popularna 
i  lubiana. Jednak wprowadzone na po-
czątku lat sześćdziesiątych socjalistyczne 
zasady działania ZHP oraz nasilająca się 
propaganda komunistyczna były przyczy-
ną rezygnacji Pani Marii z przynależności 
do ZHP. Nie potrafiła Ona odstąpić od 
tradycyjnych zasad harcerstwa, wynie-
sionych z okresu przed rokiem 1939 oraz 

z  czasów wojny, które ceniła i  którymi 
żyła do końca swoich dni. Nadal jednak 
angażowała się w życie społeczne miasta, 
między innymi przewodnicząc przez kilka 
lat Komitetowi Rodzicielskiemu w  Pań-
stwowym Przedszkolu w Kórniku. 
Znaliśmy Panią Marię Gostyńską-Ja-
kuszewską od blisko pięćdziesięciu lat 
i nieraz Ją podziwialiśmy. Przed wielu laty, 
kiedy trafiliśmy po raz pierwszy do Zakła-
du Dendrologii i Arboretum Kórnickiego, 
zostaliśmy bardzo miło przez Nią przyjęci. 
Świeżo po studiach, dopiero co rozpoczy-
nający pracę, zostaliśmy potraktowani 
przez Panią Marię z serdecznością, a na 
dodatek przygarnęła nas do niezbyt 

dużego pokoju, w  którym 
pracowała. Ustawienie do-
datkowych biurek nie było 
łatwe, ale daliśmy radę 
i nikt specjalnie nie narze-
kał. Różnica wieku a także 
Jej pozycja naukowa nie 
były żadną przeszkodą 
w  nawiązywaniu prawdzi-
wie przyjacielskich relacji, 
nie tylko z nami, ale i z ca-
łym gronem młodszych od 
Niej kolegów. Zadziwiała 
nas prostotą rozwiązy-
wania najtrudniejszych 
spraw, które nas niejedno-
krotnie „przerastały” i była 
zawsze gotowa pomagać. 
Nasza przyjaźń z  Panią 
Marią przetrwała próbę 
czasu. Zarówno w Kórniku, 
jak i w krakowskim domu 
Państwa Jakuszewskich 
i ich dzieci Beaty i Remka, 
a później już tylko Pani Ma-
rii i Jej córki Beaty, zawsze 
byliśmy witani z otwartym 
sercem, niezależnie od 
tego, kiedy i z jakiej okazji 
tam się pojawialiśmy. Pani 
Maria z  wielkim zainte-
resowaniem wypytywała 
nas o  nasze poczynania 
naukowe i sprawy rodzin-
ne, była ciekawa co słychać 

u dawnych sąsiadów i znajomych, zawsze 
też dziękowała za wszelkie wieści z Kór-
nika, w  tym także za kolejne numery 
„Kórniczanina”. 
W  dniu 14 maja 2022 roku Jej życie 
ziemskie się zakończyło a z nami pozo-
stała serdeczna pamięć o pięknej postaci 
Pani Marii Gostyńskiej-Jakuszewskiej, 
wdzięczność za Dobro, którym nas obda-
rowywała oraz wspomnienia chwil, które 
z Nią mieliśmy okazję spędzić. Spoczywaj 
w spokoju „Mamcio”, bo tak ją nazywali 
najbliżsi.

Wspomnienie

◊ Krystyna i Adam
 Boratyńscy 

Wspomnienie



Kolejne, bezpieczne lato za nami. Po prawie 
trzech miesiącach intensywnej pracy może-
my uznać sezon wakacyjny kąpieliska 2022 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA-BŁONIE za zakończony. Przyszedł 
czas na podsumowanie.
Jakość i bezpieczeństwo – nasz cel! Dążymy 
do zapewniania wysokiej jakości pracy oraz 
do usatysfakcjonowania wszystkich odwie-
dzających. Plażę chętnie i licznie odwiedzają 
zarówno mieszkańcy Kórnika, a także turyści 
z okolicznych miast. W każdym sezonie z 
kąpieliska korzysta tysiące ludzi. Plaża przy-
ciąga zarówno stałych bywalców, jak i dużo 
nowych osób. W tym roku pogoda bardzo 
dopisywała, a w gorące, letnie weekendy fre-
kwencja bywała naprawdę wysoka. Dbając 
o bezpieczeństwo zwiększyliśmy kadrę ra-
towników, a także zakupiliśmy motorówkę, 
celem usprawnienia akcji ratunkowych. Ra-
townicy podejmowali interwencję zarówno 
w wodzie, jak i na lądzie. O tym, że ratownicy 
na kąpieliskach wykonują ciężką, ale jak bar-
dzo potrzebną pracę, wiedzą wszyscy. Dzię-
kujemy im za ich zaangażowanie, wzorowe 
wypełnianie obowiązków i poświęcenie na 
rzecz bezpieczeństwa nad wodą. 
Serdecznie dziękujemy każdemu za uśmiech 
zadowolenia i powrót do Nas!

Dziękujemy!

◊  Oaza

Trzy, dwa,  jeden, zero….uczniowie SP w Ro-
bakowie wystartowali i 1 września wszyscy 
tłumnie zjawili się na uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego. Zarówno rodzice, 
nauczyciele jak i dzieci z radością witali się 
po wakacjach, a na ich twarzach widać było 
uśmiechy. Najmłodszym z dumą towarzy-
szyli rodzice, dla których pierwszy dzień 
w szkole, jest ogromnym przeżyciem. Dla 
uczniów z starszych klas, rozpoczęcie roku 
szkolnego to świetna okazja na spotkanie  
z kolegami z szkolnej ławki i ostatnie chwile 
wolnego, przed rozpoczęciem kolejnego 

etapu nauki. Nowy rok szkolny w Robakowie 
oficjalnie zainaugurowała pani dyrektor  
Bożena Czerniak, a życzenia jak najlepszych 
wyników w nauce złożyli zaproszeni goście. 
Wśród nich znaleźli się między innymi pro-
boszcz parafii w Robakowie ks. Przemysław 
Danielczak oraz wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak. Wszystkim uczniom, całej kadrze 
szkolnej, a  zwłaszcza pierwszoklasistom 
życzymy dużo radości,  samych sukcesów 
oraz niegasnącego entuzjazmu.

Witaj szkoło!

◊  Aleksandra Świątek
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Szczepienia prowadzone są w budyn-
ku Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA w Kórniku w godzinach 
10:00-13:00. Dodatkowo od najbliższej 
soboty t.j. 10.09.2022 r. będą prowa-
dzone bezpłatne szczepienia na grypę 

dla osób w wieku 25-64 lat.

W  związku z  ciągłym zaintereso-
waniem szczepieniami przeciwko 
COVID-19, szczepienia przeciwko 
COVID-19 będą się odbywały w każdą 

sobotę w godzinach 10:00-13:00. 

Dodatkowo w  ramach „Programu 
profilaktyki zachorowań na grypę 
sezonową w  populacji osób od 60. 
roku życia zamieszkujących miasto 
Poznań, na lata 2019-2023” w tym sa-
mym czasie będzie można zaszczepić 
się na grypę. Szczepienia przeciwko 
grypie są darmowe dla osób w wieku 
25-64 lat zamieszkałych na terenie 
Metropolii Poznań. Realizacja progra-
mu jest współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) w  ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (WRPO 2014+).
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Przez cały miesiąc sierpień trwały obozy 
sportowe dla ponad 180 zawodniczek   i za-
wodników  z Kórnickiego Stowarzyszenia 
Sportowego „Kotwica” Kórnik.
Grupa 90  zawodników z najstarszych ze-
społów: Juniorów, Trampkarzy, Młodzików   
i Orlików oraz grupa Lekkoatletyczna prze-
bywała na obozie sportowym w Trzebnicy. 
Sprawny transport do Trzebnicy i późniejsze 
umożliwienie nam poruszanie się między 
innymi do Wrocławia zapewniła jak zawsze 
niezawodna firma transportowa Usługi 
Transportowe Wojciech Gabała.
W trakcie trwania obozu dzieci i młodzież 
brały udział w treningach i zajęciach spor-
towych, wycieczkach oraz meczach kontro-
lnych. Zwiedziliśmy Wrocławskie zoo i oce-
anarium a odnowę biologiczną zapewniła 
nam wizyta w Trzebnickim Aquaparku Na 
obozie podnosiliśmy swoje umiejętności 
piłkarskie: techniczne i sprawnościowe ale 
również wiedze z zakresu taktyki a przede 
wszystkim uczyliśmy się wzajemnego po-
szanowania i umiejętności życia w grupie. 
Grupy młodsze zawodników z rocznika 2014 
i 2013 przebywała na obozie stacjonarnym 
w  hotelu Przylądek Daglezja w  Kórniku. 
Grupa Lekkoatletyczna i najmłodsze  ze-
społy z roczników 2015 i 2016 przebywały  
na obozach dochodzeniowych na terenie 
Błoni. Były to niejednokrotnie pierwsze 
obozy sportowe dzieci gdzie uczyły się 
samodzielności. 
Podczas pobytu serwowane były przez fir-
mę „Świeże i Zielone” z Kórnika trzy posiłki 
dziennie (śniadania, obiad, kolacja). Jedzenie 
było smaczne i  zdrowe, dostosowane do 
potrzeb żywieniowych sportowców.
W trakcie trwania obozu dzieci i młodzież 
brały udział w treningach i zajęciach spor-

towych organizowanych na obiekcie sporto-
wym KCRiS OAZA- Błonie w Kórniku.
Treningi odbywały się niezależnie od wa-
runków pogodowych i ukierunkowane były 
na podniesienie na wyższy poziom ogólnej 
sprawności fizycznej oraz motorycznej pod 
okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej 
co pozwoliło także na analizę i poprawę 
indywidualnej techniki zawodników.
Podczas obozu organizowane były także 
zajęcia rekreacyjne wyjazdy do kina Baszta, 
na kręgielnie Emka Bowling&Bar w Borów-
cu.  Ponadto  korzystaliśmy z kąpieliska 
strzeżonego organizowanego przez  KCRiS 
„OAZA” na kórnickich błoniach. Dziękujemy 
właścicielom  restauracji „Tawerna pod 
Żaglami” za zasponsorowanie deserów 
lodowych w upalne dni obozu dla naszych 
podopiecznych.
Postawione cele obozu zostały osiągnięte, 
a program zrealizowany. Powyższy obóz 
sportowy był dobrą formą stwarzania wa-
runków do prawidłowego rozwoju dzieci 
i młodzieży. Dla wielu z nich był to pierwszy 
w życiu obóz. Nawiązane znajomości mogą 
przetrwać długie lata. Miejmy nadzieje, że 
także praca treningowa wykonana podczas 
zgrupowania zaowocuje sukcesami w ry-
walizacji w nadchodzącym sezonie i będzie 
kontynuowana podczas kolejnych obozów 
sportowych  Klubu Sportowego KOTWICA 
Kórnik.
#kotwatoMy
Ze sportowym pozdrowieniem

Sportowe Wakacje z „Kotwicą” 

◊  MI

Po niedawnych Mistrzostwach Polski w war-
cabach klasycznych – wśród zawodników 
powołanych do Kadry Polski na Mistrzostwa 
Świata Juniorów znaleźli  się nasi zawodnicy 
– w grupie do lat 16 zagrali Samuel Kątny 
i Tymoteusz Kątny, w grupie do lat 10 zagrał 
Julian Zgarda, a w grupie do lat 8 - Sylwester 
Zgarda.
Czasu na decyzję było mało, a ceny biletów 
lotniczych wywindowały w górę – w  tym 
roku mistrzostwa zostały zorganizowane 
w Bułgarii, a my postanowiliśmy pojechać 
jednak samochodami i przy okazji nieco 
pozwiedzać.
Jak się okazało już na miejscu, przyjechali 
również gracze z Rosji i Białorusi i to w moc-
nym składzie i już z góry było wiadomo, że 
będzie ciężko. Oprócz nich na zawodach po-
jawili się gracze z Węgier, Mołdawii, Łotwy, 
Izraela, Kanady, Francji Zambii, Uzbekistanu 
Rumunii oraz Kazachstanu i  oczywiście 
z Bułgarii.
Mistrzostwa w starszych rocznikach zostały 
zdominowane przez Rosjan i Białorusinów 
- a u większości grup całe podium należało 
do graczy z tych krajów.
Zawodnicy grali po 8 rund – grając między 
sobą mecz i rewanż (białe + czarne). Widać 
było, że rosyjscy zawodnicy byli bardzo 
dobrze przygotowani pod względem debiu-
tów, robiąc posunięcia automatycznie przez 
pierwsze 20 -25 posunięć. Dopiero wtedy 
kończyła się ich znajomość teorii i zaczynali 
myśleć nad swoimi posunięciami. 
Zawody wystartowały 21 sierpnia, a  za-

kończyły się 1 września. W tym czasie nasi 
zawodnicy rozegrali 3 turnieje – warcaby 
błyskawiczne, szybkie i na koniec partie 
długie. Najlepsze miejsca naszych zawod-
ników to:
W kategorii do lat 8 - 4 miejsce Sylwester 
Zgarda (ze strata 2 punktów do podium)
W kategorii do lat 10 – 11 miejsce zajął 
Julian Zgarda
W bardzo silnie obsadzonej kategorii do lat 
16 – 7 miejsce zajął Samuel Kątny (ze stratą 2 
punktów do podium), natomiast 12 miejsce 
zajął Tymoteusz Kątny.
W  tej grupie oraz w  grupach starszych, 
w których startowali inni Polacy spoza na-
szego klubu, startowali wyjątkowo mocni 

zawodnicy. Nasi zawodnicy spotykali się nie 
tylko z zawodnikami mającymi tytuł mistrza 
czy mistrza międzynarodowego, ale byli 
również zawodnicy, którzy posiadają tytuły 
arcymistrza.

Wyjazd na mistrzostwa Świata był możliwy 
tylko dzięki pomocy sponsorów.
Byli to: Fundacja Zakłady Kórnickie, Urząd 
Miasta i Gminy Kórnik, firma Apator Powi-
gaz S.A.  firma  Consiglio Internationa oraz 
firma Świeże Surówki Grześkowiak. W imie-
niu zawodników dziękujemy za pomoc.

Okres letnich wakacji w wioślarstwie to czas 
intensywnego treningu i bezpośredniego 
przygotowania do najważniejszych w roku 
zawodów. W  połowie lipca w  Kruszwicy 
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów, 
w  których uczestniczyli reprezentanci 
Kórnika. W  czwórce podwójnej Wiktoria 
Nowak i  Amelia Karaszewska zdobyły 
srebrny medal a w czwórce długiej (cztery 
zawodniczki, każda z nich ma jedno wiosło) 
Amelia wywalczyła brązowy medal. Ty-
dzień później również w Kruszwicy odbyła 
się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
w której godnie nas reprezentowała była 
zawodniczka UKS-u  a  obecnie poznań-
skiego klubu, Ewa Gąsiorowska, startując 
w dwóch konkurencjach czwórek i w obu 
zdobywając medale: złoty i srebrny.
Sierpień rozpoczął się zmaganiami na 
arenie międzynarodowej. Po wielu elimi-
nacjach, miejsce w  reprezentacji Polski 
wywalczył i  dzielnie reprezentował kraj 
Jacek Suszka, który na czwórce podwójnej 
startował w Mistrzostwach Świata Juniorów 
we Włoszech. Jacek wraz z kolegami zajął 
5 miejsce.

Nasza najmłodsza, ale bardzo dobrze zapo-
wiadająca się zawodniczka, Ania Solarska 
w Mistrzostwach Polski Młodzików, na je-
dynce wywalczyła złoty medal. Z dużą prze-
wagą pokonała starsze od siebie koleżanki. 
Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
Hania Śmigielska zdobyła brązowy medal 
na dwójce. Jej sukces cieszy tym bardziej, 
że wróciła do treningu po długiej przerwie, 

a jak widać, duch walki pozostał nienaru-
szony. 
Wszystkim trenerom, zawodniczkom 
i zawodnikom, tym z medalami i tym bez 
medali dziękujemy za codzienny trud 
wkładany w treningi, gratulujemy i życzymy 
sukcesów. 

Wioślarskie zmagania

◊ Dariusz Śmigielski 
koordynator 
grup młodzieżowych

Mistrzostwa Świata w warcabach 

◊  MUKS Wieża Kórnicka
Robert Kątny

Roksana Toboła i Roksana Bazanowska. 
Właśnie te dwie zawodniczki UKS Radzevia 
Radzewo dostąpiły zaszczytu udziału wraz 
z  Reprezentacją Polski w  Mistrzostwach 
Świata w unihokeju w kategorii do lat 19. 
Zawody odbyły się w dniach 31 sierpnia – 4 
września. Początkowo turniej miał się odbyć 
w  Nowej Zelandii. Ostatecznie, po zawi-
rowaniach związanych z koronawirusem, 
gospodarzem zawodów zostały Katowice. 
Wystartowało 16 najlepszych drużyn świata, 
z 3 kontynentów. Polki w  fazie grupowej 
uległy Finkom oraz Szwajcarkom. Pokonały 
za to Niemki. W spotkaniu o 5 miejsce uległy 
jedną bramką drużynie Słowacji. Radzewian-
ki pojawiły się na mistrzostwach w trakcie 2 
meczów, co na pewno było dla nich sporym 
przeżyciem i pozostanie na długo w pamięci. 
Są pierwszymi wychowankami radzewskiej 
sekcji unihokeja, które otrzymały powoła-
nie na Mistrzostwa Świata. Przetarły tym 
samym szlak dla kolejnych zawodniczek, 
które na pewno będą chciały podążać 
ich śladem. Mistrzyniami Świata zostały 
Szwedki, które w finale po rzutach karnych 
pokonały Czeszki.

Z Radzewa na 
Mistrzostwa   
Świata

◊  Karol Niemier
(foto: Zofia Brylewska)



Wywiad z mateuszem Taciakiem

Wyścig kolarski Tour de Pologne to 
jedno z największych sportowych 
wydarzeń w Polsce. W tym roku, w roli 
kierowcy VIP, w imprezie miał okazję 
wziąć udział mieszkający w Radzewie 
były kolarz zawodowy – i wychowanek 
UKS Jedynka Kórnik Mateusz Taciak.

Podczas swojej kariery kolarskiej, Taciak 
sześciokrotnie startował w  naszym na-
rodowym tourze. Teraz miał możliwość 
zobaczyć to wydarzenie sportowe „od 
kuchni”, o  czym opowiadał na mecie 
w Krakowie.

Jak to się stało, że zostałeś częścią zespo-
łu organizującego wyścig?
Na 79. Tour de Pologne zostałem zaproszo-
ny przez LangTeam, czyli przez Czesława 
i Elżbietę Langów. Co roku potrzebni są na 
tę imprezę doświadczeni ludzie, z licencjami 
Międzynarodowej Unii Kolarskiej i  umie-
jętnościami poruszania się samochodem 
w kolumnie wyścigu. Najlepiej sprawdzają się 
przy tym byli kolarze. Czesław Lang zapro-
ponował mi, abym pojechał tegoroczne TdP, 
bo widzi, że po karierze sportowej zostałem 
przy kolarstwie, m.in. jako dyrektor sportowy 
zawodowej drużyny Voster ATS Team.

Opowiedz, jak wygląda praca kierowcy 
podczas takiej rangi wyścigu kolarskie-
go?
Dostałem do dyspozycji nowe auto ozna-
czone naklejkami, co upoważniało mnie do 
poruszania się podczas wyścigu dosłownie 
wszędzie. Już kilka dni przed wyścigiem otrzy-
małem szczegółowy harmonogram zadań. 
Muszę przyznać, że grafik  czasem był bardzo 

napięty, ale trudno się dziwić - logistycznie 
to ogromne wydarzenie.

Co należało do twoich zadań podczas 
trwania Tour de Pologne?
Moim zadaniem było m.in. wożenie VIPów: 
zaproszonych przez organizatora zagra-
nicznych gości czy sędziów. Odbierałem 
oraz odwoziłem ich z i na lotniska, woziłem 
z hotelu na start lub podczas etapu. Woziłem 
m.in. byłego kolarza, a teraz szefa związku 
kolarzy zawodowych (CPA) dwukrotnego 
Mistrza Świata (1991-1992) i zwycięzcę Giro 
de Italia (1990)- Gianni Bugno. 

Czy udało ci się podejrzeć jak wygląda 
organizacja tej imprezy od zaplecza?
Tak, otrzymałem akredytację imienną VIP 
driver, która upoważniała mnie do po-
ruszania się w  każdym miejscu, również 
w tych niedostępnych dla kibiców. Byłem na 
zapleczach dekoracji, gdzie pojawiały się 
różne kolarskie gwiazdy. Przebywałem także 
ze znanymi osobami, jak były Mistrz Świata 
i  zwycięzca Wyścigu Pokoju Lech Piasecki, 
który wielokrotnie ścigał się  z moim ojcem, 
czy komentator sportowy Maciej Kurzajew-
ski. Fajnie było też spotkać po latach wielu 
znajomych, byłych kolarzy, zaangażowanych 
w działania przy tej imprezie.

Taka praca była też zapewne dla ciebie 
swego rodzaju przygodą. Chciałbyś to 
powtórzyć? 
To był bardzo intensywny, ale też bardzo 
ciekawy tydzień. Tuż po wyścigu Czesław 
i Elżbieta Lang zaprosili mnie na rozmowę, 
sprawiali wrażenie bardzo zadowolonych  
z mojej pracy i od razu zaproponowali dal-
szą współpracę w przyszłorocznym TdP. Jeśli 
tylko czas pozwoli, to z chęcią to powtórzę! 
Niestety na brak obowiązków nie mogę 
narzekać, od blisko dwóch lat prowadzę 
hurtownię materiałów budowlanych w Ra-
dzewie, którą stopniowo rozwijam, do tego 
jeszcze dochodzą wyjazdy z grupą zawodową 
„Voster”. Po domu biega trójka dzieci, którym 
staram się poświęcić jak najwięcej czasu, 
więc lekko nie jest, ale zobaczymy.

Na mecie 79. Tour de Pologne w Krakowie 
- rozmawiała 

Kolarstwo

◊  Karolina Halejak
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4 medale Michaliny Oleszak w Mistrzo-
stwach Młodzików
Doskonałą dyspozycję potwierdziła za-
wodniczka UKS TFP Jedynka Kórnik 
Michalina Oleszak podczas rozegra-
nych na torze w Kaliszu Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzików. 
Dla tej kategorii wiekowej jest to 
najważniejsza impreza w  sezonie. 
Po trzech złotych medalach podczas 
tych samych mistrzostw rozegranych 
w  lipcu na szosie, również na torze 
Michalina okazała się bezkonkuren-
cyjna zdobywając medale w każdej 
konkurencji. Dwa złote w  wyścigu 
na 1 km i wyścigu punktowym, oraz 
dwa srebrne w sprincie drużynowym 
z Nicole Kurek i w wyścigu n 25m. 
Dorobek medalowy dla Kórnika 
uzupełnili srebrnymi krążkami w wy-

ścigach punktowych Nicole Kurek i Mateusz 
Błaszak. Błaszak wreszcie przerwał klątwę 
czwartych miejsc na imprezach mistrzow-
skich. Po pięknej walce zdobył wreszcie 
swój upragniony medal i potwierdził, że robi 
stałe postępy. Warto dodać, że Michalina 
Oleszak została najlepszą zawodniczką, Ni-

cole Kurek najmłodszą uczestniczką, a UKS 
TFP Jedynka Kórnik zwycięzcą klasyfikacji 
medalowej mistrzostw.

Kórnicka młodzież bezkonkurencyjna 
w „Szukamy następców Olimpijczyków” 
w Dobrzycy 

Najmłodsi zawodnicy UKS Jedynka 
Kórnik zdominowali wyścig szosowy 
w Dobrzycy, który był jednym z cyklu 
„Szukamy Następców Olimpijczy-
ków”. W kategorii Żak wśród dziew-
cząt zwyciężyła Michalina Nowicka, 
wśród chłopców na najwyższym stop-
niu podium stanął Ksawery Nowicki, 
wśród Młodziczek wygrała Michalina 
Oleszak, a  w  wyścigu młodzików 
Mateusz Błaszak miną linię mety na 
drugim miejscu. Miejsce tuż za po-
dium wywalczyła w wyścigu juniorek 
młodszych Marika Bygzel, wszyscy 
UKS TFP Jedynka Kórnik.
                                                                                                          

Tour de Pologne od środka
◊  PM

Mateusz Taciak w towarzystwie 
Czesława Langa i Marka Rutkiewicza

Multimedaliści z Kórnika z trenerem



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.: 690 380 460
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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 Potrzebna rzetelna osoba do pracy 
na działce w Świątnikach (pielenie, 
formowanie iglaków, różne prace 
ogrodowe). Tel. 503 582 788
 Osobom z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności - lekka praca 
na produkcji. Zadzwoń: tel. 790 
560 187
 Firma Fresh Slaw zatrudni osobę 

do sprzątania. Prosimy o kontakt: 
502 184 738, cv@freshslaw.pl
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko asystent 
informacji naukowej, szczegółowe 
informacje https://www.idpan.po-
znan.pl/index.php/praca-staze-kon-
kursy oraz pod nr tel. 618 170 033
 Posiadam duże doświadczenie 

w handlu. Może być też praca w fir-
mie sprzątającej.   Chętnie nawiążę 
współpracę. Preferuje godziny 
7-14/15 8-16. Posiadam prawo jazdy 
kat. B  Tel. 797 413 782
 Zaopiekuje się osobą starszą. 

Pomogę w zakupach, sprzątaniu, 
praniu w codziennych obowiązkach. 
Zawiozę do lekarza. Umyje okna. 
Chętnie pomogę. Kórnik i okolice. 
Tel. 797 413 782
 Przyjmę pracownika do ociepleń 

oraz wykończenia wnętrz. Praca na 
terenie g. Kórnik. Tel. 509 320 774

 „Szkółki Kórnickie” PAN Zakład 
Doświadczalny w Kórniku w związ-
ku z  likwidacją ogłasza całkowitą 
wyprzedaż roślin. Zapraszamy do 
punktu sprzedaży przy ul. Średzkiej 
(obok Kościoła). Tel. 502 407 2814
 Używany telewizor LG 32’, płaski 

ekran, z usterką lub na części sprze-
dam. Tel. 602 418 551
 Sprzedam płytę gazową Solgaz gpc 

3+1 wraz z UPS. Tel. 502 238 452
 Sprzedam tanio narożnik oraz 

kanapę rozkładaną na opar-
ciach kruszący się skaj. Komplet.  
Tel. 502 238 452

 Kompletne koła zimowe do C.C. 
Berlingo 2004 r. 5 sztuk + pokrowiec 
na zapasówkę. Stan dobry, wysoki 
bieżnik, dodam kotarę i kratkę na 
bagażnik. Aluminiowy bag. dacho-
wy, tanio. Tel. 602 418 551
 Wyprzedaż - prof. sprzęt muzyczny 

- miksery, wzmacniacze gitarowe, 
końcówki mocy, procesory, mikro-
fony, kolumny i subbasy estradowe, 
światła ledowe + statyw. Statywy 
mikrofonowe i  kable kolumnowe 
i mikrofonowe. Tel. 602 418 551
 Posiadam ładny warsztat do wy-

najęcia, ogrzewany. Oczekuję oferty 
współpracy. Tel. 503 582 788
 Sprzedam nową bramę wjazdową 

z  furtką 5,1 m, stół spawalniczy 
ponad 300 kg, piec elektryczny 15 
kW używany z  kaloryferami. Tel. 
503 582 788
 Kto zaprojektuje i wyremontuje 

piwnicę na pokój, 18 m2? Tel. 503 
582 788
 Zamienię mieszkanie 50 m2 + 

warsztat 100 m2, działka 904 m2, 
dwa garaże, fotowoltaika, ogrzewa-
nie pelletem oraz na prąd - Świątniki 
na domek w Kórniku lub okolice. Tel. 
503 582 788
 Ubranka dla dziewczynki, typu leg-

ginsy, spodnie, bluza, kurtka, rozm. 
od 1,46 do 1,52 m, częściowo nowe. 
Tel. 696 779 221
 Plecak dla dziewczynki, klasy 4-8. 

Tel. 696 779 221
 Czółenka damskie ze skóry, rozm. 

37. Bluza polarowa męska, rozm. 
M, nowa, czarna. Tel. 696 779 221
 Sprzedam sofę z funkcją spania. 

Stan idealny. Powierzchnia spania 
140x195 cm. Cena 700 zł (do nego-
cjacji). Tel. 668 056 665
 Prace ogrodowe, projektowanie, 

cięcie żywopłotów wycinka drzew. 
Rozbiórka budynków  Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Sprzedam tanio płytę gazowo-

-elektryczną 2+2, lekko uszkodzoną. 
Tel. 502 238 452
 Sprzedam tanio sofę rozkładaną 

- kruszący się skaj. Tel. 502 238 452

 Sprzedam małą kanapę weluro-
wą rozkładaną brązowo-beżową.  
Tel. 502 238 452
 Sprzedam komplet pokryty skórą 

(jasny kremowy) kanapa, fotel pufa. 
Tel. 502 238 452
 Sprzedam 3 witryny wysokie 

Black Red White częściowo prze-
szklone plus szafa 2 drzwiowa.  
Tel. 502 238 452

 Sprzedam szafę bibliotecz-
kę brązową Black Red White.  
Tel. 502 238 452
 Sprzedam huśtawkę przeno-

śną (metalową) w  dobrym sta-
nie cena 50 zł (do negocjacji).  
Tel.  512 303 888

 Sprzedam używany grana-
towy garnitur marki Bytom 
o wym.188/100/88. Tel. 695 783 942
 Przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasistów z j. polskiego, www.
przynasstan.pl. Tel. 888 908 037
 Korepetycje z  matematyki i  fi-

zyki dla uczniów szkół podsta-
wowych, www.przynasstan.pl.  
Tel. 888 908 037
 Nauka gry na gitarze i  uku-

l e l e ,  w w w . p r z y n a s s t a n . p l .  
Tel. 888 908 037
 Dietetyk specjalizujący się w żywie-

niu osób zdrowych i chorych, www.
przynassta.pl. Tel. 888 908 037
 Zachęcamy seniorów do skorzy-

stania z  bezpłatnych konsultacji 
podologicznych, w  każdy ponie-
działek. Zapraszamy. SephiaMed. 
 Tel. 788 878 680
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 

z balkonem, garażem i ogródkiem k. 
Kórnika. Tel. 666 677 003  
 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

w ok. Kórnika. Tel. 666 677 003
 Sprzedam działkę budowlaną 

w Robakowie. Tel. 666 677 003
 Kupię mieszkanie lub dom 

do remontu w  okolicy Kórnika.  
Tel. 666 677 003
 Serwis kotłów gazowych firmy TER-

MET. Montaż, naprawa, przeglądy. 
Tel. 502 047 864

 Sprzedam przyczepę kampingo-
wą. Tel. 506 490 723
 Transport, usługi transportowe, 

przeprowadzki. Tel. 506 490 723
 Kupię garaż, działkę, mieszkanie 

Kórnik. Tel. 506 490 723
 Sprzedam lodówkę, pralkę, ku-

chenkę, piekarnik, zmywarkę. Tel. 
506 490 723
 Sprzedam wyposażenie mieszka-

nia meble sprzęty agd itp. Tel. 506 
490 723
 Oddam w dobre ręce 2-miesięczne 

czarne kotki. Tel. 517 376 546
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Bardzo dobre odmiany, worki 5 i 15 
kg. Kórnik/ Bnin ul. Błażejewska 43
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku ul. Średzka 17, wynajmie lokal 
użytkowy o pow. 86 m2 przy ul. Plac 
Powstańców Wlkp. 1 w Kórniku. Tel. 
663 977 343
 Gminna Spółdzielni „SCH” w Kórni-

ku sprzeda działkę nr 31/14, 550 m2, 
z pawilonem 65 m2, w Żernikach 13. 
Tel. 663 977 343
 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622
 Sprzedaż dyni, różne gatunki 

i wiekości. Biernatki 35
 Przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasistów z j. polskiego www.
przynasstan.pl; tel.888-90-80-37
 Korepetycje z matematyki i fizyki 

dla uczniów szkół podstawowych  
www.przynasstan.pl; tel.888-90-
80-37
 Nauka gry na gitarze www.przy-

nasstan.pl, tel.888-90-37
 Nauka gry na ukulele www.przy-

nasstan.pl, tel.888-90-37
 Dietetyk specjalizujący się w żywie-

niu osób zdrowych i chorych. www.
przynassta.pl, tel.888-90-80-37
 Doradztwo rodzicielskie. Wsparcie 

w sytuacjach trudnych związanych z 
dziećmi i młodzieżą. www.przynas-
stan.pl; tel.888-90-37 

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 publikacji decyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
praca

inne
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