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Ławeczka na urodziny Szymborskiej

W tym numerze : 
- Harmonogram odbioru odpadów            
-  Jak wydać pół miliona- czyli Budżet Obywatelski  Gminy Kórnik
- Informacje na temat inwestycji                    
- Kłopotliwy zabytek   
- Sport : podsumowanie zmagań szkół i sukcesy kolarzy Jedynki Limaro
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MUZYkA Z kóRNikA

7 czerwca burmistrz Jerzy Lechnerowski 
wraz z prezesem zarządu Fundacji Zakłady 
Kórnickie Kazimierzem Grzesiakiem i wicedy-
rektorem Instytutu Dendrologii PAN Andrzejem 
Jagodzińskim otworzyli dziewiątą edycję letnie-
go festiwalu Muzyka z Kórnika.

Pierwszy tegoroczny koncert wypełniły frag-
menty znanego i lubianego musicalu Skrzypek 
na Dachu.

100 lAT ZHP

22 czerwca br. na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na kórnickich błoniach, odbył się 
uroczysty apel ZHP, inaugurujący 100 – lecie ist-
nienia drużyn harcerskich na terenie Kórnika. W 
uroczystości udział wzięło ponad 250 zuchów, 
harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, 
instruktorów. Na apelu obecni byli również 
przedstawiciele władz województwa i gminnych 
w osobach: Hieronim Urbanek – radny sejmiku 
wojewódzkiego, Jerzy Lechnerowski – bur-
mistrz Gminy Kórnik, wiceburmistrz Antoni Ka-
lisz, Maciej Marciniak – przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kórniku. Władze naczelne ZHP 
reprezentował wiceprzewodniczący Związku 
hm. Rafał M. Socha, a Komendę Chorągwi 
Wielkopolskiej zastępca komendanta hm. 
Janusz Wolski.

Apel rozpoczął meldunek składany przez 
przewodnika Wojciecha Grześkowiaka. Na-
stępnie wszyscy w pozycji zasadniczej od-
śpiewali hymn harcerski. W czasie apelu 
odznaczenia harcerskie otrzymali najbardziej 
aktywne druhny i druhowie. Honorowe Odznaki 
Przyjaciół Harcerstwa otrzymali m.in.: Jerzy 
Lechnerowski i Maciej Marciniak. W czasie ape-
lu składano również gratulacje z okazji 50-lecia 
pracy instruktorskiej druhnie komendantce 
Krystynie Antkowiak. 

OTwARciE SiŁOwNi 
POdcZAS ZAgROdY kóRNickiEj 

23 czerwca w Mościenicy podczas tradycyj-
nej imprezy Zagroda Kórnicka otwarto siłownię 
pod chmurką, wybudowaną i wyposażoną 
między innymi z funduszu „Pięknieje Polska 
Wieś”. W otwarciu uczestniczył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz kierownik Wydziału 
Środków Pozabudżetowych Anna Biernacka.

SPOTkANiE Z SOŁTYSAMi

25 czerwca przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem na 
czele spotkali się z sołtysami naszej gminy. Po-
nieważ głównym tematem dyskusji były nowe 
przepisy dotyczące odbioru odpadów w spo-
tkaniu uczestniczyli także: prezes WODKOM 
Kórnik Włodzimierz Matuszak i przedstawiciele  
przedsiębiorstwa komunalnego ze Śremu.

kOMBUS ZE STRATą

27 lipca zarząd i członkowie rady nadzor-
czej spółki KOMBUS otrzymali absolutorium za 
2012 rok. Spółka zakończyła rok ze stratą  392 
777, 98, która ma zostać pokryta z zysków w 
następnych latach. Zatwierdzono także spra-
wozdanie z działalności zarządu.

ZgROMAdZENiE 
AkcjONARiUSZY AQUANET

28 czerwca i 5 lipca odbywało się nadzwy-
czajne zgromadzenie akcjonariuszy Aquanet. 
Zatwierdzono Program Działań Inwestycyj-
nych na lata 2013-22. potwierdzono w nim 
dotychczasowe ustalenia dotyczące inwestycji 
kanalizacyjnych w Borówcu i Kamionkach (re-
alizacja do 2015 roku). Podjęto także decyzję o 
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki po-
przez emisję 1015 tys. akcji imiennych zwykłych 
o wartości 1 zł każda. Akcje te w całości zostały 
objęte przez Gminę Kórnik. Zgodnie z ustaloną 
kadencyjnością przedstawiciel Gminy Brodnica 
zastąpił przedstawiciela Gminy Kórnik w gronie 

członków rady nadzorczej spółki. 

SPOTkANiE w dEPARTAMENciE 
ŚROdOwiSkA

4 lipca w Departamencie Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego gościli bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, prezes zarzą-
du Sater Kórnik  Maksymilian Sułkowski 
i prezes rady nadzorczej Sater Sławomir 
Hinc. Z urzędnikami departamentu pod 
kierunkiem Marioli Górniak rozmawiano 
na temat dalszego funkcjonowania spół-
ki. Uzgodniono wspólne stanowisko w 
sprawie rekultywacji, które przewiduje, 
że będzie ona przeprowadzona na pod-
stawie ekspertyzy przygotowanej przez 
Urząd Marszałkowski, która nie zakłada 
rozbudowy składowiska.  Konieczne jest 
jednak wcześniejsze wycofanie z obiegu 
prawnego decyzji Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, zakładającej rekulty-
wację poprzez powiększenie składowiska 
o 2,5 ha.

Opr. ŁG i RJ

103. URODzINY 
Z okazji 103. rocznicy urodzin pani Prak-

sedy Kani, burmistrz Jerzy Lechnerowski 
wraz z kierującą Urzędem Stanu Cywilnego 
w Kórniku Katarzyną Obiegałką i sołtysem 

Tadeuszem Olejniczakiem odwiedzili Jubi-
latkę w jej domu w Gądkach. W obecności 
rodziny i opiekunki złożono pani Praksedzie 
najserdeczniejsze życzenia, po których 
przyszedł czas na urodzinową kawę i tort. 
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Ogłoszenie o naborze pracownika do 
Środowiskowego domu 
Samopomocy w kórniku

 
Kierownik Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Kórniku ogłasza  nabór na  
stanowisko  

Psychologa w wymiarze pełnego etatu 

Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych 
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie wyższe magisterskie w kie-
runku psychologia
8. co najmniej półroczny staż pracy na stano-
wisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi
9. wysoka kultura osobista
 W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane 
pod uwagę dodatkowe kryteria: 
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie powie-
rzonych obowiązków, 
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na 
stanowiskach zajmowanych poprzednio przez 
kandydata, 
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miej-
scach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych relacji 
z podopiecznymi;

wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny; 
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje; 
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych, korzystaniu w pełni z praw 
publicznych i o niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na prze-
twarzanie  danych osobowych zgodnie z usta-
wą  o ochronie danych osobowych na potrzeby 
związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich praco-
dawców, obecnego pracodawcy lub z innych 
instytucji;

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 24 lipca 2013 r. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Oferta pracy” w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 
Października 69, 62-035 Kórnik. Postępowanie 
konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożo-
nych dokumentów oraz ewentualne rozmowy 
z kandydatami. Nadesłanych dokumentów 
nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do 
ŚDS po wyżej określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w terminie do  31 lipca 2013 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej (www.bip.kornik.pl).

OgŁOSZENiE
BURMiSTRZA gMiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Borówcu, gm. 
kórnik, rejon ul. kempingowej w Borówcu 
i os. wczasowego w Mościenicy. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 
r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z 
póź. zm.) oraz uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 
r. Rady Miejskiej w Kórniku nr XX/238/2012 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Borówcu, gm. 
Kórnik, rejon ul. Kempingowej w Borówcu i os. 
Wczasowego w Mościenicy wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 
lipca 2013r. do 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległo-
ści, 62-035  Kórnik w godzinach pracy urzędu. 

Przedmiotem projektu jest uregulowanie 
obsługi komunikacyjnej istniejącej zabudowy 
oraz określenie zasad zagospodarowania 
pasa przyjeziornego i infrastruktury technicznej. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac 

Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 1400 
(sala urzędu stanu cywilnego, wejście od strony 
parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 września 2013 r. na adres: Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgod-
nie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione 
w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy-
fikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 210.    

OgŁOSZENiE
BURMiSTRZA gMiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ulic lipowej 
i Bnińskiej, obręb geod. czmoń, gm. kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
2012 r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 
poz. 1227 z póź. zm.) oraz uchwały z dnia 27 
października 2010 r. Rady Miejskiej w Kórniku 
nr LVIII/621/2010 zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, obręb geod. 
Czmoń, gm. Kórnik wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 22 lipca 
2013r. do 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035  
Kórnik w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu

 29 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik o godz. 1400 (sala urzędu stanu 

cywilnego, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 3 września 2013 r. na adres: Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgod-
nie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy-
fikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędna dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.    

NOwY NUMER RAcHUNkU BANkOwEgO 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

Nowy Numer 
rachuNku baNkowego 

gmiNy kórNik
Od miesiąca czerwca 2013 r. obowiązuje 

nowy numer rachunku bankowego Gminy 
Kórnik. Oznacza to, że wpłaty na rzecz Urzędu 
Miejskiego w Kórniku dokonujemy nadal na 
konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy 
w Kórniku, jednak nowy numer rachunku to: 
26 9076 0008 2001 0000 0215 0002. Na to 
konto należy dokonywać między innymi wpłat 
opłaty śmieciowej, której termin zapłaty, za 
miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień, upłynie 16 
września 2013 r. Przypominam w tym miejscu, 
że mieszkańcy nie otrzymają dodatkowych 
powiadomień z Urzędu przypominających o 

zapłacie opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi (opłaty śmieciowej). Sami 
musimy pamiętać o terminie i zadeklarowanej 
kwocie opłaty śmieciowej. Termin zapłaty za 
miesiące: październik, listopad i grudzień 2013 
r., upłynie 15 listopada 2013 r. 

Na nowy numer rachunku bankowego, 
26 9076 0008 2001 0000 0215 0002, należy 
wpłacać również: podatek od środków trans-
portowych (termin płatności do 16 września 
2013 r.), opłatę za korzystanie z zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych (termin 
płatności do 30 września 2013 r.), opłatę za 
zajęcie pasa drogowego (termin płatności do 
15 stycznia 2014 r.), opłatę za umieszczenie 
urządzeń infrastruktury w pasie drogi (termin 
płatności do 15 stycznia 2014 r.), opłatę skar-
bową, opłatę od wzrostu wartości nierucho-
mości, grzywny nałożone w drodze mandatu 

przez straż miejską, użytkowanie wieczyste, 
dzierżawy i wszelkie inne należności na rzecz 
Gminy Kórnik.

Bez zmian pozostaje numer rachunku dla 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego. Każdy z właścicieli nieru-
chomości otrzymując decyzję wymiarową na 
rok 2013, został poinformowany w tej decyzji 
o swoim indywidualnym numerze rachunku 
bankowego, na który należy wpłacać podatek 
od nieruchomości, podatek rolny i podatek 
leśny. Przypominam, że termin płatności III 
raty tych podatków upływa 16 września 2013 r. 

Wszystkie wpłaty na rzecz Gminy Kórnik 
dokonywane w Banku Spółdzielczym w Kórni-
ku oraz oddziałach Banku w Bninie i Borówcu, 
pobierane są bez prowizji.

Hanna Kmieciak

Idąc za przykładem innych włodarzy 
miast burmistrz Jerzy Lechnerowski zdecy-
dował się zaproponować - najpierw Radzie 
Miejskiej, a potem mieszkańcom Gminy 
Kórnik - konsultacje społeczne dotyczące 
części budżetu inwestycyjnego, czyli tzw. 
budżet obywatelski.

Założenie budżetu obywatelskiego jest 
takie, że mieszkańcy Gminy Kórnik będą 
mogli najpierw zgłosić propozycje inwe-
stycji, a następnie wybrać na którą z nich 
wydane zostanie 500 tys. zł z gminnej kasy.

W pierwszym etapie konsultacji wszyscy 
pełnoletni, zameldowani w naszej gminie 
mieszkańcy, będą mogli zgłosić propozycje 
inwestycji. Zostaną one zweryfikowane 
przez Urząd Miejski pod względem realno-
ści ich realizacji. Ważne jest więc to, by ich 
wykonanie pozostawało w kompetencjach 
gminnego samorządu, odbywało się na 
nieruchomościach należących do Gminy 
Kórnik, a koszt inwestycji nie przekraczał 
pół miliona zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kórnik będą mogły być propono-
wane wydatki na zadania inwestycyjne 
dotyczące całej gminy (jako zadania inwe-
stycyjne przyjąć należy: budowę i remonty 
dróg, chodników, sieci wodociągowych ka-
nalizacyjnych, budowę oświetleń ulicznych, 
budowę, rozbudowę czy remont budynków 
gminnych min. świetlic, szkół, przedszkoli, 
budowę placów zabaw, budową parkingów, 
monitoringu itp.). 

Zgłoszeń dokonywać będzie można 
przy użyciu specjalnego formularza, w 
terminie od 5 sierpnia do 6 września. Jeśli 
radni zatwierdzą pomysł budżetu obywatel-
skiego, szczegółowe informacje na temat 
formy zgłoszeń będą opublikowane na 
stronie www.kornik.pl i w kolejnym wydaniu 
Kórniczanina (23 sierpnia).

Zweryfikowane projekty poddane zo-
staną osądowi mieszkańców podczas  
głosowania. Głosować będzie można za po-

mocą specjalnych kart, które można będzie 
wysłać do Urzędu Miejskiego pocztą, przez 
Internet, lub wrzucić do urn usytuowanych 
w kilku miejscach w całej gminie. 

Pierwszy etap głosowania potrwa od 
24 września do 8 października i wyłoni 
finalistów.  Do kolejnego etapu zakwalifikuje 
się 20 inwestycji z najwyższym poparciem. 
Jeśli zgłoszonych i zweryfikowanych pro-
jektów będzie niemniej niż 30 nie będzie 
kolejnego głosowania i wyniki pierwszego 
wskażą zwycięski projekt (bądź projekty). 

W innym przypadku spośród  20 inwe-
stycji najpopularniejszych w pierwszym eta-
pie, w kolejnej turze głosowania (w dniach 
15-15 października) wybierzemy te, które 
będą zrealizowane. Istnieje możliwość, że 
w budżecie na 2014 rok znajdzie  się kilka 
najbardziej popularnych projektów, z za-
strzeżeniem, że suma kosztów ich realizacji 
nie przekroczy 500 tys. zł.

ŁG

Planowany
HARMONOgRAM 

Budżetu Obywatelskiego 
gminy kórnik 
na 2014 rok

1. Decyzja Rady Miejskiej 31 lipca 2013 r.
2. Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyj-
nych do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Kórnik  od 5.08.2013 do 6.09.2013
3. Weryfikacja złożonych wniosków przez 
wydziały Urzędu Miejskiego w Kórniku 
do 20.09.2013
4. Podanie do publicznej wiadomości wnio-
sków,  które przeszły pozytywną weryfikację 
23.09.2013 
5. I tura głosowania  
od 24.09.2013 do 8.10.2013
6. II tura głosowania od 15.10.2013 do 
25.10.2013
7. Ogłoszenie wyników głosowania   
do 15.11.2013

Jak wydać pół miliona? 

W ramach akcji promocyjnej 
Wielkopolska OK! zapraszamy 
Państwa na rejs po Jeziorze Kór-
nickim. Odbędzie się on 17 lipca 
2013 roku w samo południe. W 
programie konkursy z nagro-
dami, zapoznanie z efektami 
wdrażania WRPO oraz z historią 
Jeziora Kórnickiego i jego okolic. 

Pierwsze 10 osób, które 
zgłoszą się do Redakcji kór-
niczanina (Plac Niepodległo-
ści 41, kórnik) w godzinach 
urzedowania ( pn. 8:00-16:00, 
wt.-pt. 7:30-15:30, so.,niedz. 
10:00-16:00) otrzyma zapro-
szenie na rejs.

Organizatorem akcji promo-
cyjnej i rejsu jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielko-
polskiego- Departament Polityki 
Regionalnej.

O innych wydarzeniach akcji 
Wielkopolska OK! przeczytać 
można na stroonie facebook.
com/wRPO. wielkopolskaOk

ZapRaSZamy 
na REJS



6 nr 13/2013 12 lipca  2013 r. 7

iN
FO

R
M

A
c

jE

iN
FO

R
M

A
c

jE

harmoNogram 
odbioru 
odpadów 

kóRNik
Harcerska, Pl. Niepodległości, Szkolna, 
ks. Jabłońskiego, Pl. Powst. Wlkp., Średzka, 
Kolegiacka, Pocztowa, Wodna, Kuśnierska, Po-
przeczna, Wojska Polskiego, Leśna, Poznań-
ska, Woźniaka, Mickiewicza, Reja, Zamkowa, 
Pl. Browarowy. Słowackiego
ODPADY ZMIESZANE: 1.VII, 16.VII, 1.VIII, 
16.VIII, 2.IX, 16.IX, 3.X, 17.X, 4.XI, 19.XI, 2.XII, 
16.XII
SEGREGACJA:  1.VII, 1.VIII, 2.IX, 3.X, 4.XI, 
2.XII

Asnyka, Leśmiana, Wiatraczna, Dworcowa,  
Patriotów, Wróblewskiego, Działyńskich, 
Potulickiej, Wyspiańskiego, Fredry, Staszica, 
Zamoyskiego, Kołłątaja, Stodolna, Krasickiego, 
Strzelecka, Krótka
ODPADY ZM IESZANE: 9.VII, 23.VII, 6.VIII, 
23.VIII, 10.IX, 24.IX, 3.X, 17.X, 5.XI, 19.XI, 
3.XII, 17.XII,
SEGREGACJA: 23.VII, 23.VIII, 10.IX, 17.X, 
5.XI, 17.XII

ul. Czereśniowa i Katowicka
ODPADY ZMIESZANE: 9.VII, 24.VII, 9.VIII, 
26.VIII, 10.IX, 24.IX, 11.X, 25.X, 13.XI, 26.XI, 
10.XII, 24.XII
SEGREGACJA: 24.VII, 26.VIII, 24.IX, 25.X, 
26.XI, 24.XII

20-go Października, os. BiałobokaAl. Flensa, 
Parkowa, Celichowskiego, Pohla, Św. Floriana, 
Prowent, Młyńska, Steckiego, Modrzewiowa, 
Kantego, Weymana
Biernatki A l.. Flensa, ul. Laskowa, ul. S. 
Nowaka, ul. S.Gawrycha, ul. St. Toboły, ul. 
Wiatrakowa 
ODPADY ZMIESZANE: 1.VII, 16.VII, 1.VIII, 
16.VIII, 2.IX, 16.IX, 3.X, 17.X, 4.XI, 19.XI, 2.XII, 
16.XII
SEGREGACJA: 16.VII, 16.VIII, 16.IX, 17.X, 
19.XI, 16.XII

BNIN
Akacjowa, Dębowa, Kasztanowa, Szeroka, 
Armii Krajowej, Dojazd, Kasztelana Jarosta, 
Świerkowa, Biernacka, Droga Kalejska Kościel-
na,Topolowa, Błażejewo Zacisze, Jagodowa, 
Lipowa, Wierzbowa, Błażejewska, Jaśminowa, 
Piaskowa, Wrzosowa, Brzozowa, Jeziorna, Pl. 
Jesionowy Żwirowa, Bukowa, Jodłowa, Rynek, 
Cmentarna, Kalinowa, Sosnowa
ODPADY ZM IESZANE: 2.VII, 17.VII, 2.VIII, 
19.VIII, 3.IX, 17.IX, 4.X, 18.X, 5.XI, 19.XI, 3.XII, 
17.XII
SEGREGACJA: 2.VII, 2.VIII, 3.IX, 4.X, 5.XI, 
3.XII

Błażejewo os. Przylesie, Michałowskiego, 
Czołowska, Mikołajczyka, Droździka, Moliń-
skiej, Wojkowskiej, Fludry, Radosna, Grześko-
wiaka, Śremska, Kanałowa, Trąmpczyńskiego, 

Konarska, Wieruszowskiego, Krauthofera, 
Witosa, Ks. Janasika, Wójkiewicza, Ładna, 
Zwierzyniecka, Żurowskiego
ODPADY ZM IESZANE: 12.VII, 30.VII, 16.VIII, 
29.VIII, 12.IX, 26.IX, 10.X, 24.X, 7.XI, 21.XI, 
5.XII, 19.XII
SEGREGACJA: 12.VII, 16.VIII, 12.IX, 10.X, 
7.XI, 5.XII

MOŚciENicA, SkRZYNki
ODPADY ZM IESZANE: 8.VII, 23.VII, 8.VIII, 
23.VIII, 9.IX, 23.IX, 10.X, 24.X, 12.XI, 25.XI, 
9.XII, 23.XII
SEGREGACJA: 23.VII, 23.VIII, 23.IX, 24.X, 
25.XI, 23.XII

BORówiEc
Brzoskwiniowa, Letnia, Ogrodowa, Wiśniowa, 
Czereśniowa, Ładna, Okrężna, Zakątek
Gruszkowa, Morelowa, Szkolna, Zakole, 
Gruntowa, Na Górce, Śliwkowa, Zielona, 
Kempingowa, Na Uboczu, Urocza, Klonowa, 
Nad Jeziorem, Wiosenna, drapałka
ODPADY ZMIESZANE : 8.VII, 23.VII, 8.VIII, 
23.VIII, 9.IX, 23.IX, 10.X, 24.X, 12.XI, 25.XI, 
9.XII, 23.XII
SEGREGACJA: 23.VII, 23.VIII, 23.IX, 24.X, 
25.XI, 23.XII

Dębowa, Polna, Zacisze, Dojazd, Poznańska, 
Kręta, Prosta, Kwitnąca, Rekreacyjna, Leśna, 
Warzywna, Łąkowa. Widokowa, Mała Rekre-
acyjna, Zaułek, Na Skarpie, Zielona Dolina, Pia-
skowe, Zielona Polana, Uroczysko, Źródlana
ODPADY ZMIESZANE: 5.VII, 22.VII, 7.VIII, 
22.VIII, 6.IX, 20.IX, 9.X, 23.X, 8.XI, 22.XI, 6.XII, 
20.XII
SEGREGACJA: 5.VII, 7.VIII, 6.IX, 9.X, 8.XI, 
6.XII

Borowa, Jagodowa, Nad Potokiem, Słowikowa, 
Leśna Polana, Borowikowa, Jesionowa, Pod 
Borem, Sosnowa, Borówkowa, Jeżynowa, Pod 
Lasem, Spółdzielcza,
Buczynowa, Jęczmienna, Podgrzybkowa, Stru-
mykowa, Bukowa, Karmelowa, Poprzeczna, 
Świerkowa, Deszczowa, Kozakowa, Poziomko-
wa, Wierzbina, Fiołkowa, Kurkowa, Prawdziw-
kowa, Wolniewicza, Główna, Labirynt Wodny, 
Różana, Wrzosowa, Graniczna, Lisa Witalisa, 
Skwer Brzozowy, Zapomniana, Grzybobranie, 
Maślakowa, Skwer Topolowy, Żurawinowa
ODPADY ZMIESZANE : 5.VII, 22.VII, 7.VIII, 
22.VIII, 6.IX, 20.IX, 9.X, 23.X, 8.XI, 22.XI, 6.XII, 
20.XII
SEGREGACJA: 22.VII, 22.VIII, 20.IX, 23.X, 
22.XI, 20.XII

dAcHOwA, gądki, SZcZOdRZYkOwO
ODPADY ZMIESZANE: 5.VII, 19.VII, 13.VIII, 
27.VIII, 13.IX, 27.IX, 11.X, 27.X, 8.XI, 22.XI, 
6.XII, 20.XII
SEGREGACJA: 19.VII, 13.VIII, 13.IX, 11.X, 
8.XI, 6.XII

ROBAkOwO, ŻERNiki, 
jARYSZki, ŚwiąTNicZki, 

ODPADY ZMIESZANE : 10.VII, 25.VII, 12.VIII, 
27.VIII, 11.IX, 25.IX, 14.X, 28.X, 14.XI, 27.XI, 
11.XII, 27.XII
SEGREGACJA: 10.VII, 12.VIII, 11.IX, 14.X, 
14.XI, 11.XII

kONiNkO, SZcZYTNiki
ODPADY ZM IESZANE: 11.VII, 26.VII, 13.VIII, 
28.VIII, 12.IX, 26.IX, 15.X, 29.X, 15.XI, 28.XI, 
12.XII, 30.XII
SEGREGACJA: 11.VII, 13.VIII, 12.IX, 15.X, 
15.XI, 12.XII

kAMiONki
Agatowa, Krzemienna, Spacerowa, Bazalto-
wa, Leśny Zakątek, Spokojna, Brylantowa, 
Lotnicza, Szafirowa, Chabrowa, Makowa, 
Szmaragdowa, Cynamonowa, Mieczewska, 
Szybowników, Diamnetowa, Modelarzy, Świt, 
Długie, Na Skraju Lasu, Topazowa, Dzikiej 
Róży, Opalowa, Waniliowa, Granitowa, Poran-
nej Rosy, Wiklinowa, Kamienna, Promienna, 
Wodna, Kartingowa, Rubinowa, Krokusowa, 
Rumiankowa
ODPADY ZMIESZANE : 3.VII, 18.VII, 5.VIII, 
20.VIII, 4.IX, 18.IX, 7.X, 21.X, 6.XI, 20.XI, 4.XII, 
18.XII
SEGREGACJA: 3.VII, 5.VIII, 4.IX, 7.X, 6.XI, 
4.XII

Akacjowa, Klonowa, Nad Koplą, Sportowa, 
Bukowa, Konwaliowa, Nowa, Stokrotkowa, 
Bułankowa, Kresowe, Orzechowa, Topolowa, 
Cedrowa, Leśna, Piaskowa, Tuloipanowa, 
Dębowa, Liliowa, Piotrowska, Wichrowa, Dolna, 
Lipowa, Platanowa, Wierzbowa, Grabowa, 
Lisia, Polna, Wilcza, Jarzębinowa, Łąkowa, 
Poznańska, Wypoczynkowa, Jaśminowa, 
Magnoliowa, Przy Łowisku, Zacisze, Jodłowa, 
Modrzewiowa, Rogalińska, Zielna, Kalinowa, 
Mostowa, Rolna, Brzozowa, Kasztanowa, 
Murarska, Sosnowa
ODPADY ZMIESZANE : 4.VII, 19.VII, 6.VIII, 
21.VIII, 5.IX, 19.IX, 8.X, 22.X, 7.XI, 21.XI, 5.XII,
19.XII
SEGREGACJA: 4.VII, 6.VIII, 5.IX, 8.X, 7.XI, 
5.XII

BiERNATki ( bez Al.. Flensa. Laskowej, Wia-
trakowej, Pohla, Nowaka i Gawrycha),
BŁAŻEjEwO ( bez ul. Zacisze rejon i os. 
Przylesie), BŁAŻEjEwkO, dĘBiEc, PRU-
SINOWO
ODPADY ZMIESZANE: 12.07, 29.07, 14.08, 
29.08, 13.09, 27.09, 16.10, 30.10, 18.11,
29.11, 13.12, 31.12
SEGREGACJA: 29.07, 29.08, 27.09,
30.10, 29.11, 31.12

cZMONiEc, cZMOŃ, dwORZYSkA, kO-
NARSkiE, RAdZEwO, TRZYkOlNE MŁY-
NY, cZOŁOwO
ODPADY ZMIESZANE: 11.VII, 25.VII, 8.VIII, 
22.VIII, 5.IX, 19.IX, 8.X, 22.X, 14.XI, 28.XI, 
12.XII, 28.XII
SEGREGACJA: 25.VII, 22.VIII, 19.IX, 22.X, 
28.XI, 12.XII

cElESTYNOwO, kROMOlicE, PiERZcH-
NO, RUNOwO, dZiEĆMiEROwO
ODPADY ZM IESZANE: 9.VII, 24.VII, 9.VIII, 
26.VIII, 10.IX, 24.IX, 11.X, 25.X, 13.XI, 26.XI, 
10.XII, 24.XII
SEGREGACJA: 24.VII, 26.VIII, 24.IX, 25.X, 
26.XI, 24.XII

wiecej informacji: tel. 61 8-170-271
e-mail:   juszczak@wodkom.pl

PROgRAM likwidAcji
wYROBów ZAwiERAjącYcH 

AZBEST

Z dniem 15 maja 2013 roku Urząd Miej-
ski w Kórniku rozpoczyna procedurę przyj-
mowania od mieszkańców wniosków na 
utylizację wyrobów zawierających azbest.

Z programu korzystać mogą następu-
jące podmioty:
1) właściciele i użytkownicy wieczyści, 
nieprowadzący działalności gospodarczej,
2) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
3) jednostki organizacyjne zaliczane do 
sektora finansów publicznych,
4) Polski Związek Działkowców, które 
posiadają nieruchomość na terenie gminy 
Kórnik, na której znajdują się wyroby i ma-
teriały zawierające azbest.

W przypadku niewykorzystania limitów 
dotacyjnych, uprawnionymi do wzięcia 
udziału w programie stają się także rolni-
cze spółdzielnie produkcyjne, posiadające 
nieruchomość na terenie gminy Kórnik, 
na której znajdują się wyroby i materiały 
zawierające azbest.

Zainteresowane osoby winny złożyć pi-
semny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 
2013 (do pobrania w tut. Urzędzie, II piętro 
pok. 201 lub na stronie internetowej  www.
kornik.pl) do Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (Biuro 
Obsługi Mieszkańca, pok. 209).

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na któ-

rej znajdują się wyroby zawierające azbest 
(oryginał np. akt notarialny, odpis z księgi 
wieczystej lub inne dokumenty),
2) w przypadku posiadania innego tytułu 
prawnego niż własność lub użytkowanie 
wieczyste należy dołączyć zgodę właści-
ciela nieruchomości,
3) w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności należy 
załączyć zgodę poszczególnych współ-
właścicieli na wykonanie prac związa-
nych z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest oraz upoważnienie 
dla wnioskodawcy – współwłaściciela do 
występowania o dofinansowanie w sytuacji 
gdy jest pełnomocnikiem,
4) w przypadku wnioskodawców zajmu-
jących się produkcją, przetwarzaniem i 
obrotem produktami rolnymi lub produktami 
rybołówstwa – wypełnione oświadczenie o 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie oraz formularz z informacjami o 
otrzymanej pomocy publicznej.

Powyższe wnioski będą przyjmowane 
od dnia 15 maja 2013 r. do wyczerpania 
limitu określonego w zasadach likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego, przy czym osta-
teczny termin składania wniosków ustala 
się na dzień 16 września 2013 r. Złożone 
wnioski będą rozpatrywane według kolejno-
ści wpływu do tut. Urzędu, które następnie 
będą przekazywane do Starostwa Powia-
towego w Poznaniu. 

Środki na realizację programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest pochodzą z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu 
poznańskiego oraz budżetu gminy Kórnik i 
wynoszą 100% całościowego kosztu reali-
zacji przedsięwzięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia 
nie będą finansowane koszty związane 
z zakupem i montażem nowych pokryć 
dachowych i elewacji.

Jednocześnie informujemy, że skła-
danie wniosków powinno dotyczyć prac, 
których wykonanie przewidują Państwo w 
roku bieżącym, ewentualnie przekazania  
(zmagazynowanych wcześniej) wyrobów 
azbestowych. 

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. 
demontażu) wnioskodawca jest zobowiąza-
ny do dokonania w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych przynajmniej na 30 dni 
przed planowanym terminem ich rozpo-
częcia lub uzyskać na nie pozwolenie na 
budowę (wzory wniosków dostępne są w 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu).

Uwaga: szacunkowa waga płyty ce-
mentowo-azbestowej o wymiarze 1m² 
wynosi 17 kg.

Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

UM w Kórniku

kOMPETENcjE RAdY MiEjSkiEj 
ORAZ BURMiSTRZA w ZAkRESiE 
PlANOwANiA PRZESTRZENNEgO

Planowanie przestrzenne i zagospoda-
rowanie przestrzeni odbywa się obecnie 
w oparciu o przepisy ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, która obowiązuje od dnia 
11 lipca 2003r.

System planowania przestrzennego w 
Polsce obejmuje trzy poziomy:

- krajowy,
- regionalny,
- lokalny.
Główną rolę w systemie planowania 

przestrzennego odgrywają samorządy gmin 
(poziom lokalny). Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym, sprawy ładu przestrzen-
nego należą do zadań związanych z za-
spokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) 
i jako takie stanowią zadanie własne gmin. 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym precyzuje to zadanie jako 
„Kształtowanie i prowadzenie polityki prze-
strzennej na terenie gminy, w tym uchwa-
lanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego”.

Celem studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
(SUiKZP) jest określenie polityki przestrzen-

nej gminy, w tym lokalnych zasad zagospo-
darowania przestrzennego. Studium nie jest 
aktem prawa miejscowego, jednakże jego 
ustalenia są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów  miejscowych. 
Przygotowanie studium jest obowiązkowe 
dla obszaru w granicach administracyjnych 
gminy. Organem sporządzającym studium 
jest Burmistrz, natomiast organem przyjmu-
jącym w drodze uchwały jest Rada Miejska.

Ustalenie przeznaczenia terenu, roz-
mieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz określenie sposobów zagospodarowa-
nia i warunków zabudowy terenu następuje 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP). Gmina jest jedyną 
uprawnioną jednostką do uchwalenia mpzp, 
które są jedynymi aktami prawa miejscowe-
go z zakresu planowania przestrzennego. 
MPZP jest narzędziem do realizacji polityki 
przestrzennej zapisanej w studium. Przy 
sporządzaniu projektów planów miejsco-
wych wiążące są ustalenia studium, pod 
rygorem nieważności planu. Uchwałę o przy-
stąpieniu Rada Miejska podejmuje z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza. 
Podobnie też, jak w przypadku studium, 
organem sporządzającym jest Burmistrz, 
natomiast Rada Miejska przyjmuje plan w 
drodze uchwały oraz rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag skła-
danych w trakcie procedury planistycznej. 

W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego określe-
nie sposobów zagospodarowania i warun-

ków zabudowy terenu następuje w drodze 
decyzji                      o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, przy czym:

• lokalizację inwestycji celu publicznego 
ustala się w drodze decyzji  o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego;

• sposób zagospodarowania terenu i wa-
runki zabudowy dla innych inwestycji ustala 
się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
jest możliwe jedynie w przypadku łącznego 
spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, 
dostępna z tej samej drogi publicznej, jest 
zabudowana w sposób pozwalający na 
określenie wymagań dotyczących nowej 
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, pa-
rametrów, cech i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym gabarytów i formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz 
intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie 

terenu, jest wystarczające dla zamierzenia 
budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo 
jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządza-
niu miejscowych planów, które utraciły moc;

(cd. na str. 8)
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A kłopotliwy 
ZabytEk

Budynek przy ul. Poprzecznej 1 w 
kórniku wybudowano w roku 1795, czyli 
wtedy, gdy Rzeczpospolita padała łupem 
sąsiadów podczas trzeciego rozbioru. 
Ponieważ stanowi jeden z ostatnich ele-
mentów tak dawnej architektury kórnika, 
od lat 60tych XX wieku  jest wpisany do 
rejestru zabytków. 

Dom posiada konstrukcję szachulcową 
na podmurówce z cegieł - bez żadnego 
fundamentu. Szachulec  to typ ściany 
szkieletowej drewnianej, której wypełnie-
nie stanowi glina wymieszana i zarobiona 
np. z sieczką, z trocinami lub wiórami. 
Przez dwa wieki istnienia, z powodu braku 
fundamentów dom osiadł o kilkadziesiąt 
centymetrów. Eksperci przypuszczają, że 
kiedyś wchodziło się do jego sieni po 1-2 
stopniach w górę. Dziś, mimo, że wkracza-
jąc do środka schodzi się jednym stopniem 
w dół, to odległość stropu od podłogi z 
ledwością pozwala na wyprostowanie się 
wysokiego człowieka, a framugi drzwi także 
od niższych ludzi wymagają ukłonu. 

Już w latach 70tych ubiegłego wieku 
wiadomo było, że konstrukcja drewniana 
nie jest w dobrym stanie. Świadczą o tym 
dokumenty Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu. Dziś każdy, kto zobaczy stan 
spróchniałych, zmurszałych od wilgoci, 
podziurawionych przez robaki belek drew-
nianych zadaje sobie pytanie, jak długo 
jeszcze dom będzie stał? Ekspertyza stanu 
technicznego przygotowana w kwietniu ze-
szłego roku wyraźnie wskazuje, że „żadne 
elementy obecnego budynku nie nadają 
się do ponownego użycia ze względu na 
ich zniszczenie i utratę cech przydatno-
ści”. No może poza zdobionymi belkami 
stropowymi, które nadaje się do muzeum.  
Konstrukcja grozi zawaleniem.

Nieruchomość jest współwłasnością 
siedmiorga osób.  Pan Jan Kościański jest 
jednym z tych współwłaścicieli. Stara się on 
uregulować stan prawny budynku, oraz wie-
dzie prym w działaniach administracyjnych 
związanych z nieruchomością. Początkowo 
współwłaściciele razem, jednym frontem 
zawnioskowali do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego o wyłączenie domu 

przy Poprzecznej 1 z Rejestru Zabytków. 
Dwukrotnie doczekali się odmowy. Mogliby 
starać się dopiąć swego stawiając sprawę 
przed sądem, jednak teraz niema już jed-
nomyślności wśród współwłaścicieli. 

Jan Kościański z sentymentem mówi o 
domu, który od kilku pokoleń jest w posia-
daniu jego rodziny. W starych dokumentach 
odkrył, że od 1830 roku właścicielem bu-
dynku był Juda Wolff, od którego dom nabyli 
Szelążkiewiczowie - przodkowie pana Jana. 

Sentyment sentymentem, wspomnienia 
wspomnieniami, ale realia są brutalne. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego ze względu na fatalny stan techniczny 
nakazał opróżnienie, wyłączenie całości bu-
dynku z użytkowania, oznaczenie budynku 
jako zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i 
mienia, oraz odgrodzenie chodnika przed 
budynkiem dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa przechodniów. 

Co więc zrobić? 
Ponieważ budynek jest wpisany do 

Rejestru Zabytków rozebrać go nie można. 
Na rozbiórkę nie zgadza się także Woje-
wódzka Rada Ochrony Zabytków, która 
sugeruje przejęcie budynku przez jednostkę 
samorządową lub państwową. Ale chętnych 
brak. Burmistrz odmówił ze względów 
finansowych. Gmina nie chce inwestować 
w walący się prywatny budynek. Muzeum 
w Szreniawie zadeklarowało przejęcie je-
dynie zdobionych belek stropowych, gdyby 
budynek został rozebrany. Za nieopłacalne 
(nawet przy udziale środków unijnych) 
uznało przeniesienie całości konstrukcji. 

Może trzeba pozostawić budynek w sta-
nie w jakim się znajduje? A jeśli się zawali 
i komuś coś się stanie, kto za to odpowie? 

Remontować? Zgodnie z ekspertyzą 
elementy konstrukcyjne budynku nie nadają 
się do ponownego użycia. Trzeba by wy-
mienić niemal całą konstrukcję drewnianą, 
podnieść ją o kilkadziesiąt centymetrów 
względem obecnego poziomu, znaleźć 
sposób, by wykonać fundament pod ist-
niejącym budynkiem by dalej nie osiadał. 
Czy to jeszcze nazywa się remontem? 
Jak dokonać tego bez rozbiórki? A jeśli 
nawet znalazłyby się odpowiednie tech-
nologie- koszty takiego działania byłyby 
gigantyczne.

Pan Jan Kościański deklaruje, że jego 
zdaniem jedynym rozwiązaniem jest roz-
biórka, a potem rekonstrukcja budynku 

według wytycznych konserwatora, ale z 
zaprojektowanymi takimi zmianami, by 
zrekonstruowany budynek nadawał się do 
zamieszkania. 

Od miesięcy czeka jednak za kontaktem 
ze strony Konserwatora. Starosta Poznań-
ski już dwukrotnie odpowiadał na skargi 
Jana Kościańskiego. W lutym br. napisał 
„Pan Wiesław Biegański (Powiatowy Kon-
serwator Zabytków przyp. ŁG) w złożonych 
mi wyjaśnieniach zadeklarował natychmia-
stową reakcję na Pański wniosek. Zostaną 
Panu przekazane wskazania konserwa-
torskie, podsumowujące dotychczasowe 

ustalenia (...) oraz wskazane zostaną 
możliwości zakresu remontu, niestojącego 
w sprzeczności z prawem”. Do dziś (8 lipca) 
wskazana dokumentacja nie dotarła do 
Jana Kościańskiego.

Do dziś także, mimo niebezpieczeń-
stwa związanego ze stanem technicznym 
elementów konstrukcyjnych budynku, nie 
odgrodzono chodnika przed posesją. Takie 
działanie jest obowiązkiem właścicieli, ale 
w kontekście przedłużających się procedur 
Jan Kościański zwracał się o pomoc w tej 
sprawie do burmistrza i starosty.   

Właściciele mają związane ręce. Budy-
nek się wali, a rozebrać go nie można. Re-
montować też nie można bez wytycznych 
Konserwatora, który zwleka z dostarcze-
niem ich właścicielom.

Posiadanie budynku wpisanego do Re-
jestru Zabytków wiąże się z ograniczeniami 
w pełnym  korzystaniu z nieruchomości. 
Organy konserwatorskie jednak powinny, 
i jak wynika z przepisów mają obowiązek 
nie tylko nakładać ograniczenia, ale także 
wspierać właściciela takiego zabytku. Jak 
wynika z przepisów właściciele zabytków 
mają prawo do pomocy finansowej państwa 
i samorządów lokalnych w pracach remon-
towych i konserwatorskich oraz badaniach 
archeologicznych, a także zwolnień od 
podatku lokalnego.

Brak porozumienia pomiędzy właścicie-
lami, a także pomiędzy konserwatorem a 
właścicielami na pewno nie jest działaniem 
w duchu ochrony zabytków. 

 Jak potoczą się losy domu przy Po-
przecznej 1? Zobaczymy.

ŁG

XXXVi SESJa 
Rady miEJSkiEJ

Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Kórniku 
odbyła się wyjątkowo nie w ostatnią środę, a w 
przedostatni piątek, 21 czerwca.

Na zaproszenie radnych prezes Włodzi-
mierz Matuszak opowiedział o stanie przy-
gotowań do wprowadzenia nowych zasad 
dotyczących odbioru odpadów.
Radni podjęli następujące uchwały dotyczące:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kórnik na lata 2013-2021
- zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok
- przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Kórnik na lata 2013-2020” 
- zgłoszenia sołectw: Dachowa, Dębiec i 
Robakowo Wieś do Programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi”
- kupna nieruchomości drogowej położonej w 
Borówcu.
- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę 
Kórnik od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział Zachodni w Poznaniu zada-
nia polegającego na zarządzaniu przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż drogi 
ekspresowej S11 na terenie gminy Kórnik. 
- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę 
Kórnik od Województwa Wielkopolskiego zada-
nia polegającego na zarządzaniu przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg 
wojewódzkich na terenie gminy Kórnik.
- nadania nazw ulicom w miejscowości Czmoń. 
Ustalono, że:

ulica Pod Lasem – ma swój początek od 
ulicy Bnińskiej i biegnie do działki oznaczonej nr 
127, a jej podstawę stanowi droga oznaczona 
działkami nr 163/7, 163/10, 163/13, 126/5,

ulica Wrzosowa – ma swój początek od 
ulicy Strażackiej i biegnie do działek oznaczo-
nych nr 394/23, 394/24, 394/25, 394/26, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona działką 
nr 394/20, 

ulica Różana – ma swój początek od ulicy 
Strażackiej i biegnie do działki oznaczonej nr 
394/13, a jej podstawę stanowi droga oznaczo-
na działką nr 511/2

- uchylenia uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

- zmiany uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Dachowa w 
rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik

(szczegóły uchwał wraz z uzasadnieniami 
znajdą Państwo na stronie http://api.esesja.pl/
posiedzenie5/838.

Radni podziękowali za pracę dotychczaso-
wemu sołtysowi Błażejewa Janowi Szymania-
kowi i pogratulowali wyboru nowej pani sołtys 
Beacie Jefremienko.

Radna Iwona Cupryjak złożyła interpelację, 
która jest konsekwencją wyjazdu Komisji Ochro-
ny Środowiska na teren wysypiska odpadów w 
Czmoniu. W interpelacji zadała szereg pytań na 
temat monitoringu zagrożeń wynikających ze 
stanu składowiska, działań podejmowanych dla 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód 
podziemnych, ekspertyz, sposobów i kosztów 
rekultywacji, stanu formalnego. Ostatnie pytanie 
dotyczyło możliwości postawienia przed sądem 
byłego współwłaściciela. 

Radny Piotr Plewka pytał o budżet obywa-
telski. Wspomniał o inicjatywach mieszkańców 
Szczytnik, takich jak: budowa kładki nad rzeka 
Koplą, oraz utworzeniu ścieżek rowerowych.

Zawnioskował także by współdziałać z 
zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich 
przy odśnieżaniu przystanków. 

Radny Marek Broniewski interweniował w 
sprawie ulg komunikacyjnych dla inwalidów woj-
skowych. Jego zdaniem konieczne są zmiany 
w regulaminie KOMBUSu. 

Zapytał także o status zawodowy zawie-
szonego wcześniej ze względu na zarzuty pro-
kuratorskie strażnika miejskiego. Okazało się, 
że z powodu wyroku strażnik został zwolniony. 

Adam Lewandowski w związku ze zmienio-
nymi przepisami dotyczącymi odbioru odpadów 
zapytał, o sposób uiszczania opłat za tą usługę. 
Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli odpowied-
nią deklarację, powinni do 16 września przelać 
bez wezwania pierwszą opłatę na konto Gminy 
Kórnik (patrz tekst na str. 5).

Radny Lewandowski pytał także o przy-
gotowywany plan zagospodarowania okolic 
ul. Staszica i Krasickiego. Dowiedział się, że 
projekt zostanie powtórnie wyłożony do pu-
blicznego wglądu. 

Radny Roman Genstwa pytał o chodniki 
w Szczodrzykowie i Pierzchnie. Radna Irena 
Kaczmarek prosiła o przybliżenie stanu przy-
gotowań do remontu budynku Rynek 16 w 
Bninie. Minister Kultury odmówił możliwości wy-
kreślenia obiektu z Rejestru Zabytków. Gmina 
odwoła się, jednak przygotowywany jest wariant 
przebudowy z zachowaniem dotychczasowego 
charakteru budynku.

Radna Dorota Półchłopek zwróciła uwagę 
na motocyklistów przekraczających przepisy, 
szczególnie tych hałasujących na kórnickim 
rynku.

Radny Tomasz Grześkowiak zaapelował o 
działania w kierunku zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych w Bninie, przy ratuszu.

Opr. ŁG

(cd. ze str.7)
5) decyzja jest zgodna z przepisami 

odrębnymi.

Organem administracji uprawnionym do 
wydania decyzji jest Burmistrz. Wszystkie 
wymienione dokumenty i decyzje obowią-
zują bezterminowo (nie mają ustawowo 
określonego terminu ważności).

Przy Burmistrzu, jako organ doradczy 
działa Gminna Komisja Urbanistyczno-
-Architektoniczna (KUA), która w swoich 
kompetencjach ma, m.in. opiniowanie pro-
jektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Organy doradcze składają 
się z osób o wykształceniu i przygotowaniu 
fachowym, związanym bezpośrednio z teo-
rią i praktyką planowania przestrzennego.

  Przygotowała:
Małgorzata Pieczyńska

Wydział Planowania Przestrzenne-
go Urzędu Miejskiego w Kórniku

Zamek iNFormuJe
Uprzejmie informuję, że muzeum w 

kórniku otwarte jest: 
godziny otwarcia  (od 1 maja do 31 
sierpnia): od wtorku do niedzieli: 

10.00-17.00  (ostatnie wejście 16.30)
w poniedziałki muzeum nieczynne 

 ceny biletów:
normalny - 14 zł

ulgowy - 7 zł
rodzinny - 30 zł 

(4 osoby = rodzice + dwoje dzieci do 
18 roku życia)

wozownia  (od 1 maja do 31 sierpnia)  
czynna od wtorku do niedzieli 

w godz. 11.00-16.00

wSTĘP dO wOZOwNi w RAMcH 
BilETU wSTĘPU dO MUZEUM 

Marta Kociemba
PAN Biblioteka Kórnicka

Zmiana warty w Błażejewie
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Halinka 
Halinka chodziła ze mną do ochronki. Tak 

się mówiło na przedszkole u Sióstr. Prowadziła 
je siostra Pelagia z przedszkolanką. Lubiliśmy 
nasze przedszkole i nasze nauczycielki. Właści-
wie tam, „miedzy stodołami”, bo tak  nazywało 
się miejsce gdzie była ochronka, spędziłem z 
rówieśnikami cudowne dzieciństwo. Nie było 
wtedy kidnaperów,  pedofilów, nie było też 
samochodów, dzieci z całego miasta, chodziły 
same do ochronki i to moją ulicą. Wśród naj-
różniejszych wówczas zajęć przedszkolnych, 
coraz skwapliwiej przyglądałem się Halince, 
najładniejszej dziewczynce z przedszkola. 
Miałem 4 albo 5 lat, Halinka była dwie klasy 
wyżej, ale przyznam szczerze, (jak facet z 
telewizyjnej reklamy) nie miało to dla mnie 
żadnego znaczenia.  

Na świecie panowała powojenna bieda, 
życie było nadzwyczaj skromne. Spałem razem 
z ojcem. Przed snem prowadziliśmy poważne, 
męskie rozmowy. O wszystkim. Ojciec chętnie 
opowiadał o starych czasach, o dziadku, o 
wojnie, o gołębiach, które kiedyś hodował, o 
swojej pracy, również o Krzyżakach, Kmicicu 
i Podbipięcie. Nie było telewizji, nawet radia, 
ludzie czytali książki i co przeczytali opowiadali 
dzieciom.

- Tata, a jak to jest, gdy ktoś chce się ożenić?
- A to trzeba wziąć kwiaty, iść do rodziców 

wybranej dziewczyny, pocałować matkę w rękę  
i zapytać; „czy  macie tutaj pannę na wydaniu”?

Byłem fachowo przeszkolony jak się zała-
twia sprawę i oczekiwałem tylko sposobności, 
by to uczynić. Ale tata - i słusznie - już podjął 
podejrzenie, więc zapytał mnie, czy nie mam 
przypadkiem jakiejś panny na oku.  

– Tak, powiedziałem z zażenowaniem, 
(należało mówić prawdę, a tata raczej mógł 
pomóc w sprawie), nazywa się Halinka Jachnik 
i mieszka po drugiej stronie rynku. 

- Jeżeli tak, to nie ma co czekać - zdecydo-
wał ojciec - idziemy tam jutro rano. 

Chwycił mnie silnie za rękę i razem po-

szliśmy do domu Jachników. Była słoneczna   
niedziela, po mszy, przed obiadem. Przed 
domem na dużym kamieniu siedział starszy 
pan Jachnik i patrzył, kto idzie ulicą. 

- My do  Walerego - powiedział tata.
- Idźcie, Walery jest na podwórzu.  
Podwórze było ogromne, brukowane, 

obudowane ze wszystkich stron. Pan Walery 
Jachnik, ojciec Halinki, był ojca kolegą z chóru, 
razem śpiewali w drugich tenorach, a chór na-
zywał się Święta Cecylia. Pan Jachnik przyjął 
nas na wesoło z otwartymi rękami. 

- Co was sprowadza, moi panowie?
- Jest ważna sprawa. Mój syn chciałby 

ożenić się z twoją córką.
- A z którą to?
Wypracowany scenariusz trochę się zała-

mał. Pan Jachnik miał więcej córek, i pewnie je 
poobiecywał różnym kandydatom.

- z Halinką - zdołałem wyksztusić. 
- A, z Halinką, to całkiem w porządku – pan 

Jachnik wyraźnie się uspokoił – Halinka jest 
w ogrodzie, idź  do niej, a my tutaj z ojcem 
tymczasem…

Przeszedłem przez mroczną sień oficyny 
i zatrzymałem przed wyjściem na ogród. Był 
piękny czerwcowy dzień. Słońce świeciło wy-
soko i przez seledynowe gałązki owocowych 
drzew padało na trawę, rabarbar, truskawki i 
pomidorki. W oddali błyskało jezioro, a jeszcze 
dalej był gęsty las. W ogrodzie stał szpaler faso-
lek, rosnących na długich kijkach leszczyny. Za 
fasolkami, prawie niewidoczna, stała Halinka, 
najładniejsza dziewczynka z przedszkola i 
dotykała palcami kwiatków fasoli.

I wtedy świat mi się zupełnie odmienił. 
Wszędzie; na trawie, na płocie, na krzakach 
agrestów i świętojanek zakwitły róże, z gałęzi 
drzew zwisały daktyle i pomarańcza. Ogromne 
płatki afrykańskich kwiatów spadały z góry na 
ziemię. Po płatkach chodziły pawie z triumfalnie 
rozpostartymi ogonami. A między drzewami 
i jeszcze wyżej latały rajskie ptaki. Wszystko 
obejmowała niedzielna muzyka; cicha, spo-
kojna i uroczysta.

Nie śmiałem podejść. W oczach mi czerwie-

niało, pierwszy raz w życiu zesztywniał mi język, 
a nogi wrosły głęboko w ziemię, traciłem pamięć 
i równowagę. Nie mogłem nic więcej zrobić, jak 
uciec. Pędem, wróciłem do domu. Panowie na 
podwórzu, widząc mnie biegnącego, okazali mi 
jak najżyczliwsze zainteresowanie. 

- Co, już? 
  Incydent z odległego dzieciństwa, zapadł 

mi w głowie na zawsze. Do dziś pamiętam każ-
dy  szczególik. Z lubością wracam do tamtych 
czasów i do tamtego zdarzenia. Nie wiem, czy 
Halinka mnie wtedy widziała. Drogi się jakoś 
rozeszły, Halinka poszła do szkoły, była starsza, 
rezolutna, przy tym wesoła i bardzo ładna, 
rozchwytywana przez wszystkich, a ja co, 
dzieciak z odstającymi uszami. Jednak musiał 
jej ktoś o wszystkim powiedzieć, bo przez całe 
dorosłe życie, darzyła mnie zawsze szerokim, 
promiennym uśmiechem.

Niedawno spotkałem panią Lis na ulicy. 
- Co z naszą Halinką? Dawno jej nie wi-

działem.
Pani Lisowa posmutniała.
- Halinka wróciła ze szpitala, córka wzięła 

urlop i się nią opiekuje. Ale nie radzę panu tam 
iść. Już nie wypada. 

Natychmiast wszystko zrozumiałem.   
A przed kilkoma dniami Duchna Langner i 

jeszcze dwie panie szły moją ulicą.
- Byłyśmy na różańcu. To nie wiesz? Ja 

jestem pierwsza, co ci o tym mówi?
W dniu pogrzebu świeciło takie samo 

słońce, jak wtedy w ogrodzie nad jeziorem. 
Tłum ludzi, rodzina, wszyscy mieszkańcy sta-
rego Kórnika, przy tym chór, światła, naręcza 
kwiatów. 

Stałem nad grobem i było mi bardzo źle. 
Halinka poszła tam, gdzie są już wszyscy, 
których kochałem; mama, tata, babcia Jadwisia. 

Na nasze szczęście wierzymy w następne 
życie; to walor nadziei, wielkie pocieszenie.

Więc obiecuję, Halinko, kiedy Cię znowu 
zobaczę jak wtedy; w ogrodzie, w słońcu, za 
rzędem pnących fasolek, na pewno będę o 
wiele śmielszy. 

Stefan W.

28 czerwca rozpoczęła się w Oazie 
wystawa malarstwa Eugeniusza ger-
lacha. Na wernisaż do holu obiektu 
przybyli goście, w tym syn artysty, który 
opowiedział o twórczości swojego ojca i 
podziękował organizatorom za przygo-
towanie ekspozycji. 

Eugeniusz gerlach (ur. 1941)mieszka 
i pracuje w Krakowie. Absolwent 

Wydziału Malarstwa i Grafiki krakow-
skiej ASP (1966). Od roku 1966 należy  do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. W 
swoim dorobku ma ponad 50 wystaw indy-
widualnych i udział w ponad 70 wystawach 
zbiorowych. Jego  obrazy znajdują się w ko-
lekcjach muzealnych, zbiorach prywatnych 
w Polsce i zagranicą, m.in. w Kanadzie, 

USA, Francji, Szwecji, Niemczech i 
RPA. Dwukrotnie otrzymał Stypendium 

Ministra Kultury i Sztuki.

Obrazy prezentowane w Oazie można 
również zakupić.

ZAPRASZAMY

Szczegóły na www.oaza.kornik.pl

wyStawa 
w oaZie

Kórnik, 17.06.2013r.

do: Przewodniczący Rady Miejskiej 
w kórniku Pan Maciej Marciniak ul. Rynek 

1 ; 62- 035 kórnik
cc; Rada Miejska w kórniku

   cc ; Burmistrz  gminy kórnik
           Pan jerzy lechnerowski

10 kwietnia 2013 roku minęła trzecia roczni-
ca tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczpospo-
litej prof. Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki  
Marii oraz wysokich rangą urzędników pań-
stwowych i elity życia religijnego oraz społeczno 
– politycznego. Ludzi o różnych orientacjach 
politycznych, często przeciwstawnych, o róż-
nych podejściach do kwestii wiary i wyznania. 
Jednak motto BÓG – HONOR – OJCZYZNA 
nie było dla nich pustym sloganem a ideą prze-
wodnią w życiu. I to zaprowadziło ich wszystkich 
na pokład samolotu lecącego na wschód, by 
oddać hołd tym, którzy zginęli za Ojczyznę w 
lesie katyńskim a sami ponieśli tragiczną śmierć 
pod smoleńską brzozą. 

W naszych najnowszych czasach Ś.P. 
Lech Kaczyński  był nie tylko pierwszym pre-
zydentem z wyższym wykształceniem, lecz 
także z habilitacją i uniwersytecką profesurą 
a jego przeszłość nie kryła w sobie żadnych 
mrocznych tajemnic.    

Jego naczelną ideą było uczynienie z Polski 
kraju silnego, dostatniego, szanującego swoje 

tradycje i chrześcijańskie wartości, na jakich  
od wieków ten kraj był budowany, kraju równo-
uprawnienia i równorzędności w prawach jak 
i obowiązkach tyczących każdego człowieka.

Przeciwstawiał się regułom pozwalającym 
inaczej traktować elity i resztę obywateli. Prze-
ciwstawiał się podziałowi na ludzi przeznaczo-
nych do dobrobytu i tych, którzy pozbawieni 
zostają szans na dobre życie, wykształcenie, 
uczestnictwo w polityce i kulturze  oraz w do-
stępie do służby zdrowia.

   Korzystając z przysługujących praw  krze-
wił, wzmacniał i ochraniał wiotką demokrację. 
Prezydentura Lecha Kaczyńskiego była, jak 
przyznają w coraz większym stopniu również 
jego  polityczni oponenci – prezydentura roz-
tropności  i stabilności.

Ś.P. Prezydent Lech Kaczyński we wszyst-
kim co czynił na arenie międzynarodowej, a 
robił to z ogromną  determinacją i uporem, dbał 
o godność, mocną pozycję i status Rzeczpo-
spolitej. Umiejętność godzenia współpracy 
regionalnej, europejskiej  i transatlantyckiej  w 
poczuciu i powiązaniu z interesem narodowym 
oraz państwowym, wszystko to przyniosło mu 
miano wytrawnego, skutecznego polityka, 
a polski punkt widzenia częściej zaczął być 
dostrzegany i uwzględniany.

Szerokie uznanie przyniosła również poli-
tyka pamięci historycznej , której ideę można 
krótko wyrazić w stwierdzeniu „ że cierpienia 
narodów powinny je łączyć a nie dzielić”. Pamię-
tać należy że to właśnie z inicjatywy śp. Lecha 

Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej, 
powstało Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz na stałe weszły do kalendarza rocznic w 
Polsce, rocznicowe obchody „Żołnierzy wy-
klętych”. To tylko niektóre dzieła które dokonał 
Lech Kaczyński. Nie bał się propagować idei 
patriotyzmu wśród polskiej  młodzieży. Dbał o 
tradycje i kultywował historyczne wydarzenia. 

Kolejna rocznica jest doskonałą okazją by 
złożyć hołd tym, którzy ponieśli ofiarę życia na 
ołtarzu Ojczyzny. 

Zwracamy się do Rady Miejskiej w Kórniku 
z inicjatywą  nadania części Placu Niepod-
ległości w Kórniku, który niebawem będzie 
rewitalizowany nazwy „Skwer im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego ”. Uważamy, że miejsce 
oznaczone w projekcie a zawarte pomiędzy 
Kościołem, ratuszem a południowo – wschod-
nią stroną rynku byłoby najodpowiedniejsze. 

 Sądzimy, że w naszym mieście bogatym 
w tradycje historyczne powinno znaleźć się 
miejsce dla upamiętnienia wielkiego Polaka i 
patrioty, tak jak uczyniło to już wiele miast w 
Polsce.

Liczymy, że Rada Miejska w Kórniku  stanie 
ponad podziałami i pozytywnie, jednogłośnie  
zaakceptuje przedstawioną inicjatywę na uro-
czystym posiedzeniu. 

Z  poważaniem
Aleksander Jaroniec

Przewodniczący Koła 
Prawo i Sprawiedliwość w Kórniku

W ramach XI Nocnej Galerii In-
strumentów Muzycznych w dniu 28 
czerwca 2013 w Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych na Starym Rynku w 
Poznaniu otwarto wystawę śp. prof. 
Jerzego Fogla z Kórnika. Kórnicza-
nin- archeolog  miał niezwykłą pasję 
zbierania instrumentów muzycznych 
i grania na nich. W otwarciu bogatej 
kolekcji uczestniczyła m.in. żona 
z rodziną, grono przyjaciół i znajo-
mych z Kórnika, koledzy z pracy i 
studenci UAM w Poznaniu. Wystawa 
instrumentów muzycznych z  kolekcji  
Jerzego Fogla była już planowana 
za Jego życia. Muzyka towarzyszyła 
Jemu od dawna, to Jego pasja, o 
której wiedzieli rodzina i przyjacie-
le. Potrafił dzielić się muzyką na 
spotkaniach towarzyskich i różnych 
uroczystościach. Na otwarciu wy-
stawy pokazany był film, wywiad z 
archeologiem dotyczący początków 
Jego pracy ( 1961)na wykopaliskach 
na Półwyspie Szyja w Bninie, gdzie 
rozpoczęły się zainteresowania  
Kulturą Łużycką, którym to okresem 
zajmował się do końca swojego życia. 
Były też fragmenty wspomnień  pracownika 
muzeum kórnickiego p. Leszka Grześko-
wiaka, który mówił m. in. jak precyzyjnie 
i z zaangażowaniem przygotowywał „ Dni 
Kwitnącej Magnolii” w Kórniku.

 Ksiądz Leszek Wilczyński wspominał 
jak poznał archeologa przy okazji wyko-
palisk w kościele przy ul. Żydowskiej  i z 

spotkań u dzisiejszego arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego.

Prof. Hanna Koćka -Krenc z UAM , która 
najdłużej pracowała z Profesorem mówiła o 
Jego pracy a przede wszystkim wspominała 
jaką był  duszą towarzystwa. Na każdym 
spotkaniu towarzyszyła  muzyka, grał na 
skrzypcach a towarzystwo śpiewało róż-
norodne piosenki. Mówiła :”już nigdy takich 

spotkań nie będzie”.
Kolekcjonowanie instrumentów 

muzycznych  towarzyszyło Jemu już 
przy różnych wykopaliskach. Kiedy 
wydobywano fragmenty instrumentów 
muzycznych np. grzechotki, piszczał-
ki On próbował z nich wydobywać 
dźwięki muzyczne.

Otwarcie wystawy uświęcił występ 
gry na piszczałce oraz śpiew poznań-
skiego dziewczęcego chóru ProVobis. 
Przy okazji pobytu w Poznaniu, na 
Starym Rynku zachęcam to zoba-
czenia kolekcji Prof. Jerzego Fogla. 
Już na zewnątrz w oknach Muzeum 
Instrumentów Muzycznych można 
podziwiać zgromadzone instrumenty, 
różnego rodzaju skrzypce a także 
m.in. mazanki, złóbcoki, Devie,s 
viole, piszczałki, dwojnice, multanki 
i inne. Wewnątrz muzeum  gabloty z 
piszczałkami o różnych postaciach, 
na których potrafił grać, wydobywać 
głosy, są także nuty hymnu kórnic-
kiego autorstwa swego przyjaciela 
śp. Jerzego Noskowiaka. We wszyst-
kich gablotach są także zdjęcia śp. 
Jerzego grającego na instrumentach 

muzycznych. Była to niezwykła postać, nie-
zwykła osobowość. Archeologia i muzyka to 
nierozłączne pasje, które towarzyszyły Mu 
do końca życia. Pozostały wspomnienia i 
pamiątki, które warto zobaczyć.

wystawa jest czynna 
do 1 października 2013.

Anna Rauk

kolEkCJonER Z kóRnika - pRoF. JERZy FoGEl
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dZiElmy SiĘ 
paSJami, 
cZYli PASjONUjącY 

dZiEŃ dZiEckA w PRZEdSZkOlU 
„ŚPiEwAjącY wŁócZYkijE” 

Nasze przedszkole wyrosło z małego, do-
mowego, rodzinnego przedszkola. Dziś, mimo 
całkiem sporych „rozmiarów” rodzinność nadal 
pozostaje naszą szczególną cechą. Wszelkie 
uroczystości związane z obchodzonymi świę-
tami są tutaj wręcz celebrowane. Swój dzień 
w przedszkolu mają dziadkowie z wnukami, w 
maju świętujemy z mamami, a w czerwcu z ta-
tusiami. Poza tym w ciągu roku jest jeszcze kilka 
okazji do wspólnych spotkań, zawsze z dobrą 
zabawą, nie raz przy odrobinie wzruszenia… 
Na Dzień Dziecka, święto najbardziej wycze-
kiwane przez przedszkolaków, organizujemy 
duże festyny rodzinne.

Już kolejny raz uroczystość na Dzień Dziec-
ka zorganizowana była pod hasłem: Dzielmy 
się pasjami. Zapraszamy, przy tej okazji, 
wszystkich związanych rodzinnie z naszym 
przedszkolem do podzielenia się swoim hobby, 
pokazania kolekcji, trofeów, opowiedzenia o 
życiowej pasji. Pasjonaci, zachęcani przez nas 
do „ujawnienia się”, odwiedzają przedszkole 
także w ciągu roku, bo jesteśmy przekonani, że 
tylko przewodnik „z błyskiem w oku”, który żyje 
tym, o czym opowiada, może zainteresować, 
rozbudzić ciekawość świata…

Tegoroczny, pasjonujący Dzień Dziecka, 

był mocno motoryzacyjno – sportowy. Dzia-
dek oraz tata Zuzi i Hani, kochający wiekowe 
automobile, przyjechali do nas pięknymi, już 
zabytkowymi pojazdami. Tata Juliette i Oliwki 
pokazali nieco młodsze, ale też bardzo urodzi-
we czterokołowce. Tata Antka, tata Gabrysi, 
tata Marianki i mama Adasia ( ! ) przyjechali 
robiącymi duże wrażenie motocyklami. Wujek 
Franka miał motocykl z przyczepką, z czego 
niejeden przedszkolak skorzystał :) Swoje 
sportowe trofea zaprezentowali: Marta z ze-
rówki i jej  tata, od którego z pewnością, Marta 
przejęła sportowe pasje. Mama Jeremiego po-
jawiła się z pieskiem, z którym zazwyczaj biega 
przygotowując się do maratonów. Tata Olka, 
spadochroniarz, pokazał jak profesjonalnie i 
szybko, przy zachowaniu pełnej ostrożności i 
uwagi, potrafi zwinąć i spakować swój sprzęt do 
skakania. Gwiazdą spotkania była niewątpliwie 
drużyna futbolistów amerykańskich z wujkiem 

Antosi na czele. Kozły dały krótki pokaz swoich 
umiejętności, a także uroczo pozowali do zdjęć, 
a chętnych na pamiątkowe fotki nie brakowało :) 

Dzieci także miały swój występ. Ci spośród 
Włóczykijów, którzy ćwiczą taekwondo, dali 
popis swoich umiejętności. Wszystkich, jak 
zwykle, rozśpiewała i rozkołysała nasza mu-
zykalna - ciocia Paula z gitarą! 

W całym przedszkolnym ogródku na dzieci 
czekały różne konkurencje sportowe, w których 
uczestniczyć mogli razem z rodzicami.

Tego dnia nad naszymi głowami uniosły 
się balony, z życzeniami dla wszystkich dzieci, 
a potem lampiony szczęścia.

O tym pasjonującym Dniu, a także innych 
wydarzeniach z życia Włóczykijów opowiadamy 
na naszej stronie: 
www.spiewajacywloczykije.pl – zapraszamy!

Ewa i Dariusz Ziętek

ZiElona noC 
w pRZEdSZkolU 
miSia USZatka
Pożegnanie 5-latków to czas niezwykły 

i niezapomniany - zarówno dla dzieci, 
jak i dla rodziców i nauczycielek. Kończy 
się bowiem ich 3-letni okres przyjaźni, 
wspólnych zabaw i spotkań. Dzieci z ma-
luszków, zagubionych i nieśmiałych, stają 
się w końcu samodzielnymi i  odważnymi, 
pełnymi pomysłów starszakami. Są coraz 
bardziej zainteresowane światem, chętne 
do podejmowania nowych, coraz to trud-
niejszych wyzwań.

Aby przedszkolaki jak najmilej wspo-
minały swoje ostatnie dni w przedszkolu, 
wychowawczyni „ Pracowitych Misiów”, 
pani Kasia Doga, postanowiła zorganizo-
wać pożegnanie w dość nietypowy sposób: 
urządzając dzieciom  - „zieloną noc”, która 
miała stać się dla Nich nocą niezwykłą i 
niezapomnianą, bo spędzoną w przed-
szkolu… Bez mamy i taty…

Pięknego czerwcowego popołudnia, 
w piątek około godziny 18 zaczęli przy-
chodzić pierwsi odważni. Z plecakami 
i śpiworami… Pożegnanie z rodzicami 
trwało krótko; dzieci były podekscytowane i 
z niecierpliwością czekały na niespodzian-
ki, jakie niósł ze sobą długo oczekiwany 
wieczór.

Przedszkolaki złożyły przysięgę o na-

stępującej treści :
„My przedszkolaki przysięgamy tego 

wieczoru i nocy być odpowiedzialni, pre-
zentować pogodę ducha, dobry humor 
i okrutną chęć zabawy. Nie będziemy 
marudzili, narzekali, płakali i pokażemy 
wszystkim, jacy jesteśmy wspaniali. Przy-
sięgamy!”. Po złożeniu obietnicy przystą-
piły do zabawy na placu przedszkolnym. 
W czasie przerwy na słodki poczęstunek 
dzieci nabrały energii i mogły przejść na 
plac zabaw dla grup młodszych i jeszcze 
troszkę poszaleć.

Następnie rozpoczęła się kolacja. Ro-
dzice zaopatrzyli  przedszkolaki w serki, 
wędlinę, warzywa, dżemy. Dzieci miały 
w czym wybierać i mogły zjeść kanapkę 
taką, na jaką miały ochotę. Taką, jaką 

samodzielnie przygotowały. Po umyciu 
zębów przeszły do sali gdzie miały leżacz-
ki. Rozłożyły swoje śpiwory, ubrały się w 
piżamy i… Nie położyły się spać… Udały 
się do auli na… „Piżama Party”…

Po zabawie pozostały tylko ostatnie 
zabiegi higieniczne i dzień pełen wrażeń i 
emocji ostatecznie zakończył się bajkowo, 
około godziny 22.

Po niezwykle spokojnej nocy, około 
godziny 7, rozpoczęło się malowanie 
buzi. Około godziny 8 zaczęli przychodzić 
rodzice… Ale dzieciom wcale nie chciało 
się wracać do domu… Chyba z żalu, że 
to już był naprawdę koniec Ich przygody z 
przedszkolem…

     
 Beata Krakowska

dZiEń RodZiny
Pod patronatem honorowym Jana Grab-

kowskiego, Starosty Poznańskiego odbył 
się w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie Dzień 
Rodziny. Na wspólnym świętowaniu spotkali 
się wychowankowie placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, rodziny zastępcze  oraz 

Przyjaciele Domu wraz z rodzinami.  Nie 
zabrakło atrakcji plastycznych, sportowych 
i wiatru we włosach podczas przejażdżek 
motocyklami. Ogromne wrażenie zrobił 
także pokaz ratownictwa medycznego, 
który zaprezentowali strażacy, mini skansen 
Pana Grzegorza oraz obóz barci rycerskiej.  
To był niesamowity dzień. Spotkanie było 
także okazją do prezentacji idei rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz wolontariatu ro-
dzinnego. Podczas kilkunastominutowej 
prelekcji trenerzy szkolący kandydatów na 
rodziny zastępcze, przedstawiali znaczenie 
tej formy pomocy dzieciom.”

dyr Domu Dziecka 
Dorota Borysiewicz

Dnia 21 czerwca 2013r. w pracowni foto-
graficznej mieszczącej się  w Domu Dziecka w 
Kórniku – Bninie odbyła się uroczysta inaugura-
cja projektu pt. „360 stopni – czyli świat dookoła 
mnie!” Projekt został złożony przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie, w 
ramach programu grantowego „Pracownia 
Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom. Adresatem 
projektu jest 10 osobowa grupa dzieci i młodzie-
ży z Domu Dziecka w Kórniku – Bninie. Celem 
jest  rozbudzenie pasji fotografowania, która 
wzmocni ich umiejętności, m.in. te przydatne 
w życiu zawodowym; ukształtuje wrażliwość, 
wyobraźnię, kreatywność. Praca samodzielna 
oraz ćwiczenia w zespołach liczących 2-3 
osoby mogą przynieść konkretne efekty (m.in. 
poprawę umiejętności współpracy, ćwiczenie 
cierpliwości i skupienia na danym temacie). 
Każdy sukces (czyli udane zdjęcie, trafny opis 
zdjęcia) będzie okazją do zmiany postrzegania 
siebie, dostrzegania swoich umiejętności i 
talentów oraz chęci ich eksponowania. Uczest-
nicy zdobędą ponadto umiejętność wyrażania 
swoich uczuć poprzez fotografię, a także inter-
pretacji otoczenia.  Pasja otwiera okna na świat!  
Edukacja artystyczna w połączeniu z kulturą i 
pięknem naszego regionu, tj. edukacją obywa-
telską, stanowić będzie element kształtujący 
tożsamość młodego człowieka.

Realizacja projektu jest wzmocniona zaan-
gażowaniem  Partnerów, tj.  Stowarzyszenie 
ETYLINIARZE -  Motocykliści  Ziemi Średzkiej , 
Wydział Promocji Gminy , Kultury i Sportu  Urzę-
du Miejskiego w Kórniku, Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu oraz mediów: „Kórniczanin”, „Ma-
gazyn Kórnicki”, Radio Afera i Radio Merkury. 

Jak młodzież będzie rozwijać swoje talenty?
Magia fotografii, czyli cykl  20 warsztatów 

wyposaży uczestników w wiedzę  i umiejętności.
Wyjazdy w plener – ujęte tematycznie: Czło-

wiek – Miasto – Przyroda pozwolą młodzieży  
stworzyć niezapomniany pejzaż Wielkopolski.

Ostatnim etapem będzie Wystawa pod-
czas, której uczestnicy projektu będą mogli 
zaprezentować efekty kilkumiesięcznej pracy 
zaproszonym gościom, Przyjaciołom Domu, 
rodzinom, pracownikom placówki oraz lokal-
nym mediom. Dodatkowo z wybranych prac 
zostanie stworzona mobilna wystawa, która 
przez  długie tygodnie będzie  ozdabiać siedziby 
zaprzyjaźnionych firm i organizacji. 

Czas realizacji projektu: czerwiec – listopad 
2013

Początek…
„(…) teraz trzeba zebrać grupę chętnych 

i gotowych do zaangażowania osób, ustalić 
terminy spotkań i po prostu zabrać się do pracy, 
polegającej na tym , iż będziemy się spotykać 
w pracowni, aby zdobyć bazę teoretyczną, 
która pozwoli nam swobodnie poruszać się w 
terenie.” – tak o początkach projektu w dniu 
inauguracji wypowiada się Tomasz Siuda – 
opiekun grupy młodzieży, prowadzący od pięciu 

miesięcy pracownię fotograficzną w Domu 
Dziecka w Kórniku -  Bninie. 

Pracownia Fotograficzna „Fotodede” działa 
od lutego b.r. Stałymi jej uczestnikami jest 
czworo wychowanków Domu Dziecka. Prócz 
niezliczonej ilości artystycznych fotografii oraz 
sporej dawki wiedzy i umiejętności młodzi fo-
tografowie mają na koncie pierwsze sukcesy.  
Zakwalifikowali się bowiem do udziału w VIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Radosnych Serc 
odbywającym się w dniach 30 i 31.08.2013r. w 
Bydgoszczy.  Gratulujemy!

Zachęceni sukcesami kolegów, charyzmą 
prowadzącego oraz wizją ciekawych przeżyć i 
doświadczeń, wychowankowie Domu podczas 
inauguracji okazywali zainteresowanie i dekla-
rowali chęć udziału w projekcie. 

Powodzenia !!!

Anna Pawlak - Potkowska

360 Stopni – CZyli świat dookoła mniE!
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2 lipca 1923 roku na Prowencie urodziła 
się wisława Szymborska. By uczcić 90. 
rocznicę tego faktu przy Promenadzie im. 
wisławy Szymborskiej, nieopodal miejsca, 
gdzie poetka przyszła na świat, odsłonięto 
ławeczkę poświęconą jej pamięci.

Poetka była osobą skromną, unikała roz-
głosu i oficjalnych ceremonii. O urodzinach 
mawiała w swoim stylu, że owszem obchodzi, 
ale obchodzi z daleka. Dlatego też kórnickie 
uroczystości były pomyślane w konwencji 
spaceru, pikniku, zabawy. A hasło „urodziny 
obchodzone z daleka” nabrało wobec śmierci 
poetki dodatkowych znaczeń. 

Na zaproszenie burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego do Kórnika przybyły osoby związa-
ne z Wisławą Szymborską: prof. Teresa Walas, 
Michał Rusinek, Bogusława Latawiec, Edward 
Balcerzan oraz państwo Rottermundowie - 
krewni poetki „po kądzieli”. 

Pierwszym elementem programu było 
otwarcie wystawy wyklejanek, jakie wykonywa-
ła Wisława Szymborska i wysyłała znajomym z 
różnych okazji. Wystawa przybyła do Kórnika 
prosto z Rzymu, kilka godzin przed otwarciem. 
Dodatkowo w Zamku przygotowano wystawę 
dokumentów, jakie noblistka poleciła przekazać 
BK PAN. Są to w większości przedmioty zwią-
zane z Wincentym Szymborskim, w tym jego 
korespondencja z Władysławem Zamoyskim i 
Fundacją Zakłady Kórnickie. 

Goście zwiedzili muzeum, a potem prze-
spacerowali się Promenadą im. Wisławy 
Szymborskiej na Prowent. Rytm marszu 
wyznaczył Teatr Legion, który przygotował przy-
stanki, podczas których zaprezentował krótkie 
przedstawienia oparte na poezji bohaterki dnia. 
Młodzież zobrazowała motywy poezji noblistki i 
przyblizyła kilka jej utworów.

Ławeczkę poświęcona Wisławie Szym-
borskiej odsłonili w towarzystwie kotów jej 

autorzy: Piotr Masztalerz i Dawid Szafrański.  
Pomysłodawcą ustawienia w tym miejscu 
ławeczki Szymborskiej był przewodniczący 
Rady Miejskiej Maciej Marciniak. Długo trwały 
dyskusje, jak ma wyglądać ten specjalny ele-
ment promenady. Ostatecznie postać poetki stoi 
oparta o ławeczkę, na której siedzi sympatyczny 
zwierzak osławiony w wierszu „Kot w pustym 
mieszkaniu”.

Michał Rusinek podziękował samorządo-
wi za inicjatywę ławeczki, oraz za nazwanie 
promenady imieniem Wisławy Szymborskiej. 
Stwierdził, że choć poetka nie lubiła pomników, 
ławeczka pewnie by jej się spodobała, tym 
bardziej, że jej głównym  bohaterem jest kot. 
Skomplementował też Promenadę, która jak 
powiedział jest sympatycznym szlakiem space-
rowym, w pięknym krajobrazie, a na szczęście 
nie żadną dwupasmówką.  

Po odsłonięciu ławeczki, przy muzyce gra-
nej na żywo, można było ułożyć limeryk, wykleić 
wyklejankę lub zjeść grillowaną kiełbaskę. A 
na zakończenie wieczoru w KOKu pokazano 
udostępnione nam przez Fundację Wisławy 
Szymborskiej oraz ich twórców filmy o poetce. 

Następnego dnia rano Kórnickie Koło PZW 
zorganizowało zawody wędkarskie z okazji 
urodzin Szymborskiej. Skąd pomysł? Mało kto 
wie, że noblistka w pewnym okresie życia nie-
mal co roku w okresie wakacyjnym odwiedzała 
Wielkopolskę i wędkowała ze znajomymi.

Ławczka Szymborskiej pozostanie- mam 
nadzieję- na długo częścią krajobrazu Prowentu 
i Promenady.  W Zamku do końca sierpnia trwać 
będzie wspomniana powyżej wystawa.

Zapraszamy także do zapoznania się z ak-
cją promocyjną emisji monet okolicznościowych 
na stronie www.kornik.pl/4korniki2013.

ŁG

URodZiny pani wiSławy
ZAwOdY wEdkARSkiE 

Z OkAZji 90 lEciA  UROdZiN 
wiSŁAwY SZYMBORSkiEj 

Startowało 20 seniorów, 5 młodzie-
żowców, 1 kobieta

W kategorii seniorów: 
1 miejsce Marek Wójkiewicz - 8860 g
2 miejsce Łukasz Grewling - 4270 g
3 miejsce Zbigniew Karaś - 4010 g
4 niejsce Mirosław Grewling - 3390 g
5 miejsce Mariusz Stefaniak - 2810 g

W kategorii  juniorów:
1 miejsce Łukasz Wesołek - 2040 g
2 miejsce Radosław Bladocha - 800 g
3 miejsce Jan Kalarus - 590 g
4 miejsce Jędrzej Bałęczny - 530 g
5 miejsce Michał Gubański - 480 g

W kategorii kobiet:
1 miejsce Monika Grewling - 5320 g

dUkat lokalny
lista punktów honorujacych 4 kórniki:

Bar na Podzamczu
ul. Zamkowa 5, kórnik

jubiler Buszkiewicz
ul. Niepodległości 33, kórnik

 Pawilon Handlowy „Tęcza”
Pl. Niepodległości 15, kórnik

 kM PARTNER kinga kowal
ul. kuśnierska 2, kórnik

Salonik Prasowy
Pl. Niepodległości 24, kórnik 

Sklep wielobranżowy 
ABc Ewa Robińska

Pl. Niepodległości 5/6, kórnik

Sklep Mięsno-wędliniarski leszek król
Pl. Niepodległości 18, kórnik

APTEkA lewicka-Nowak-Przybylski
ul. Średzka 2, kórnik

P.H. AlPO  „goplana”
Pl. Niepodległości 46, kórnik 

Sklep drogeryjno-chemiczny 
Andrzej Zwierzyński, Maciej lehmann

Pl. Niepodległości 10, kórnik

 kawiarnia „walentynka”
ul. kuśnierska, kórnik

 SMYk Sklep wielobranżowy 
Elżbieta kerber

Pl. Niepodległości 24, kórnik

 Sklep nabiałowy „OScYPEk”
Pl. Niepodległości 43 kórnik

 Reklama – krawiectwo 
– Projektowanie wnętrz
ul. Poznańska 8, kórnik

 Apteka Amfora - galeria Mini
ul. Poznańska 150, kamionki

 Sklep spożywczy Łukasz Pepel
ul. Armii krajowej 49 A, kórnik

 kiosk z artykułami przemysłowymi 
Olga Modrowska

ul. Rynek,  Bnin-kórnik

 Sklep spożywczo – przemysłowy 
Marcin Żak

Prusinowo 6

oraz wydział Promocji gminy 
Pl. Niepodległości 41 kórnik

SZcZEgóŁY
 www.kORNik.Pl/4kORNiki2013

UWAGA! 

W WydziAle Promocji Gminy

można nabywać 

monety srebrne 40 kórników 

z limitowanego nakładu  500 egz.

ich cena to 120 zł.
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Z tej okazji 22 czerwca na kórnickich Bło-
niach odbył się Zlot Harcerskich Pokoleń. 
Zainaugurował go uroczysty apel, podczas 
którego wyróżniono osoby zasłużone dla 
harcerstwa kórnickiego i zasłużonych kór-
nickich harcerzy. 

Gośćmi honorowymi Zlotu byli: włodarze 
gminy z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Maciejem Marciniakiem i burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim na czele, przed-
stawiciele władz ZHP wiceprzewodniczący 
Związku hm. Rafał M. Socha i zastępca 
komendanta Chorągwi Wielkopolska hm. 
Janusz Wolski, a także rzesza przyjaciół 
harcerstwa.

Mszę polową odprawił ks. Paweł Ku-
jawa.

Zgromadzonym zagrała związana z 
najstarszą kórnicką drużyną im. księcia 
Józefa Poniatowskiego orkiestra dęta.  Na 
scenie wystąpił zespół „Sikory”. Był czas na 
spotkania po latach, wspomnienia i wspólną 
zabawę. Uczestnicy mieli okazję do rejsu 
stateczkiem po Jeziorze Kórnickim, a po 
zmroku na tafli wody rozkwitły bibułowe 
lampiony symbolizujące 100 wianków na 
100-lecie harcerstwa. 

Jubileusz był także okazją do zgro-
madzenia pamiątek i wiedzy o całym 
wieku działalności skautowej w Kórniku. 
Powstał krótki film na temat kórnickiego 
harcerstwa. Organizatorzy przygotowali 

obszerne kalendarium. Rozpoczyna się ono 
następującymi informacjami: „Po likwidacji 
w 1909 roku kórnickiego „Sokoła” mło-
dzież kórnicka zainteresowała się ruchem 
skautowym. Okazja nadarzyła się w maju 
1913 roku, gdy w okolice wsi Konarskie 
na biwak wybrała się I Drużyna Skautowa 
„PIAST” z Poznania. Wiadomość o pobycie 
skautów dotarła do warsztatu stolarskiego 
Józefa Śliwińskiego. Na tą wiadomość 
grupa młodzieży (Andrzej Malinowski, 
Antoni Wierniewski, Walerian Śliwiński, 
Jan Vogel, Stefan Śliwiński, Marian Me-
telski) pojechała do Konarskiego i tam 
spotkała się z Wincentym Wierzejewskim, 
komendantem Hufca „Piast” w Poznaniu. 
Przypuszczalnie w czasie tego spotkania 
„delegaci” kórnickiej młodzieży otrzymali 
podstawowe instrukcje dotyczące organizo-
wania drużyny skautowej. To spowodowało, 
że jeszcze w maju 1913 roku rozpoczęto 
w Kórniku organizowanie PIERWSZEJ 
DRUŻYNY SKAUTOWEJ. Odpowiedzial-
nymi za organizację drużyny byli: Walerian 
Śliwiński i Andrzej Malinowski, a pierwszym 
miejscem spotkań był magazynek stolarni 
Józefa Śliwińskiego. Pewną pomoc w tym 
przedsięwzięciu uzyskano od istniejących 
już drużyn ze Śremu (drużyny im. Przemy-
sława i drużyny im. T. Rejtana).

W lipcu – zgodnie z propozycją Stefana 
Śliwińskiego – drużyna za patrona obrała 
Ks. Józefa Poniatowskiego.

W sierpniu zakończono okres organi-
zacyjny i na funkcję drużynowego wybrano 
jednogłośnie Waleriana Śliwińskiego; w 
drużynie było 10 członków. W pierwszych 
miesiącach działalności nie było jeszcze 
podziału na zastępy. Na zbiórkach drużyny 
skauci czytali Vademecum Skautowe Ba-
den- Powella i śpiewali pieśni patriotyczne.

We wrześniu bracia Śliwińscy, Antoni 
Wierniewski, Czesław Sadowski, Jan Vogel, 
Henryk Piastowski, Zygmunt Poplewski 
złożyli Przyrzeczenie Skautowe na ręce 
dh. Wincentego Wierzejewskiego, który 
ich wizytował.

Na przełomie października i listopada 
został ustalony podział na zastępy, a za-
stępowymi zostali: Antoni Wierniewski i 
Stefan Śliwiński”.

Całe kalendarium, które otrzymali 
wszyscy uczestnicy Zlotu niesie wiele 
cennych informacji historycznych na temat 
kórnickiego skautingu. Niemniej informa-
cje w nim zawarte, pisane na podstawie 
dokumentów lub wspomnień, warto by 
uzupełnić, rozwinąć, a w niektórych przy-
padkach skorygować. Bogata i ciekawa 
historia kórnickiego harcerstwa posłużyć by 
mogła do badań, których wynikiem mogłoby 
być szersze opracowanie na ten temat lub 
nawet książka.

Opr. ŁG
   

100 lat kóRniCkiEGo HaRCERStwa

konCERt w kolEGiaCiE kóRniCkiEJ
 Chór Castellum Cantans wraz z dyry-

gentem Markiem Gandeckim, zorganizował 
23 czerwca koncert w Kolegiacie Kórnickiej, 
podczas którego obok gospodarzy wystąpił 
gościnnie chór Corda Cordi ze Śremu, pod 

dyrekcją  Agnieszki Panas. 
Chóry zaprezentowały różnorodny pro-

gram złożony z utworów sakralnych, które 
brawami przyjete zostały przez zgromadzoną 
publiczność. 

Dla Castellum Cantans był to ostatni koncert 
w sezonie. Kolejny rozpocznie się dla naszego 
chóru we wrześniu.

ŁG
Foto. Łukasz Błaszyk



18 nr 13/2013 12 lipca  2013 r. 19

k
U

lT
U

R
A

k
U

lT
U

R
A

kONcERT

„dZiECi – RodZiCom”

23 czerwca w niedzielę odbył się w Kórnic-
kim Ośrodku Kultury (KOK) koncert naszych 
dzieci i naszej młodzieży – piszę „naszych”, bo 
wszyscy Oni są mieszkańcami gminy Kórnik, 
a więc wspólnie możemy je uważać za naszą 
lokalną przyszłość.

Jak się okazuje bardzo wielu rodziców uwa-
ża, że lekcje muzyki w szkołach powszechnych 
są niewystarczające i posyłają swe pociechy na 
lekcje prywatne – przeważnie dotyczy to nauki 
gry na fortepianie. Nie ma co się dziwić, jeszcze 
całkiem niedawno przedmiot ten był jednym 
z obowiązkowych w każdym szanującym się 

domu. To, że dzisiaj powszechnie uważa się 
inaczej, niekoniecznie jest słuszne.

Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, co 
to oznacza dla dziecka. To przymus codzien-
nego ćwiczenia. Każdy dzień bez instrumentu 
oznacza stratę podwójną, bo oprócz tego, 
czego się dziecko nie nauczyło, dochodzi to, 
co zapomniało. To nie kółko plastyczne, gdzie 
po tygodniu można przyjść, aby dokończyć 
rozpoczęty obraz. W wypadku utworów 
muzycznych po takim tygodniu nieróbstwa z 
wykonanej pracy nie pozostaje nic. Wszystko 
trzeba rozpoczynać od nowa.

Tak więc w tą niedzielę wystąpili uczniowie, 
którzy swą naukę kultury muzycznej traktują po-
ważnie. Wszyscy ćwiczą pod okiem prywatnych 
pedagogów, z którymi mają systematyczne 
lekcje i pod okiem których systematycznie ćwi-
czą. O godzinie 12:00 wystąpiły „pociechy” p. 
Macieja Nowaka, o 14:00 p. Zygmunta Szrama, 
a o 16:00 p. Alicji Gandeckiej. Wszyscy grali na 
fortepianie, choć były też wyjątki. Wśród nich 
wyróżnił się występ wokalny Marysi Taciak  
(uczestniczki „Bitwy na głosy - 2012”). Na for-
tepianie akompaniował jej nauczyciel. Mimo, 
że śpiewała ‘na sucho’ (czyli bez mikrofonu) i 
przy wtórze rozstrojonego fortepianu. Widzowie 

nie chcieli dać jej zejść ze sceny. Pianiści nie 
pozostawali w tyle i dali dzień koncertowy, który 
potrafił zadowolić najwybredniejszych. Prawda 
– zdarzały się pomyłki, ale one też były piękne, 
bo dziecięce, a my dzieciom lubimy wybaczać.

Szkoda tylko, że impreza ta odbyła się poza 
działalnością KOK’u. Osobiście proponuję, aby 
to wydarzenie (jakby nie było – kulturalne) włą-
czyć pod skrzydła instytucji do tego powołanej. 
Może wówczas fortepian byłby nastrojony, na-
uczyciele nie musieli się prosić o wynajem sali, 
rodzice opłacać sprzątaczkę, a nawet dałoby 
się zorganizować nagłośnienie.  

Przecież chodzi tu o imprezę która jest 
podana jak na tacy: wykonawcy za darmo, pu-
bliczność zapewniona (rodzice, babcie, znajomi 
i kto chce), a niżej podpisany zadba o resztę.

Chodzi o imprezę, gdzie kórnicka latorośl 
mogłaby pokazywać swe umiejętności rodzi-
com (i nie tylko), chodzi o imprezę, gdzie mo-
glibyśmy pokochać muzykę poprzez miłość do 
swych dzieci, chodzi o imprezę, która mogłaby 
być ważniejsza nawet niż… Miss Polonia.

Chyba że uważamy, iż kostiumy i figury 
pięknych pań, to kwintesencja naszej kultury…

Zygmunt Szram

XXiii. noCny tURniEJ

świĘtoJańSki 
– kóRNickO-BNiŃSkiEgO 
BRAcTwA kURkOwEgO

 Fundator „Pucharka Świętojańskie-
go”, Andrzej Niemier z pewnością nie spodzie-
wał się, że jego inicjatywa będzie tak trwała. Do 
listy 22. zwycięzców, dnia 22 czerwca 2013 r. 
dopisał się Norbert Biniek. II miejsce zajął Ma-
rian Błaszak a trzeci był Zbigniew Kościelniak. 
Zwycięzca zdobył tarczę malowaną przez 
artystę Ryszarda Kurnatowskiego ufundowaną 
przez Zbigniewa Tomaszewskiego ubiegło-
rocznego zwycięzcę turnieju oraz pamiątkowy 
puchar. Dzień był wyjątkowo piękny. Na strzel-
nicę bracką oprócz członków, licznie przybyli za-
proszeni goście: Wojciech Ziętkowski burmistrz 
Środy Wlkp., Leszek Orlik prezes Okręgu Sza-
motulskiego i prezes Sierakowskiego Bractwa 
Strzeleckiego, delegacje bractw kurkowych z 
Sierakowa, Wrześni i Poznania: Bractwa Kur-
kowego 1253, Bractwa Grodu Przemysława 
i Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Turniej 
zaszczycili dowódcy plutonu i drużyny z 31 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i zaprosili 
bractwo na obchody Święta Bazy oraz Związku 
Taktycznego 7 września w Krzesinach. 

Po zapadnięciu zmroku rozpoczęto otwarte 
nocne zawody strzeleckie. Projekt oraz oświe-
tlenie strzelnicy wykonał Roch Tarczewski. Jest 
to kolejna inwestycja bractwa kurkowego. 

Największą atrakcją był turniej na dystansie 
100 m. Dziesięciu zawodników którzy uzyskali 
największą ilość punktów walczyło o tarczę 
ufundowaną przez Stanisława Szczęsnego 
właściciela firmy dekarsko - blacharskiej z Ro-
bakowa z okazji 40.lecia firmy. Tarczę zdobył 
Marek Baranowski. Jerzy Nowak z Wrześni 
i Maciej Olejnik zajęli II i III miejsce i cenne 
nagrody. 

STANISŁAW SZCZĘSNY. Urodził się 28 

VI. 1944 r. we wsi Niwiska Górne koło Pa-
jęczna, w rodzinie rolnika Józefa i Franciszki. 
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, naukę 
kontynuował w Szkole Zawodowej w Czę-
stochowie. Pierwszą pracę podjął w Łódzkim 
Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
Powołany do odbycia służby wojskowej trafił do 
Krotoszyna a następnie do Poznania na lotnisko 
Ławica, do oddziału remontowo-budowlanego. 
Służbę wojskową ukończył w grudniu 1964 r. i 
pozostał w Poznaniu w pracy w Poznańskim 
Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych Nr 2. 
W 1966 r. ożenił się z Barbarą z Błotnych i 
zamieszkał w Robakowie. W 1973 r. rozpoczął 
własną działalność gospodarczą w „Zakładzie 
Ogólnobudowlanym St. Szczęsny”. Od 2000 r. 
zmienił nazwę swojej firmy na „Zakład Blachar-
sko-Dekarski St. Szczęsny”. Jest członkiem 
Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie i przez 
3 kadencje był członkiem Zarządu. Lista jego 
społecznie wykonanych prac jest długa: wyko-
nał wszystkie prace dachowe i ociepleniowe w 
kościele w Robakowie. Jego firma wykonała 
liczne prace dacharsko-blacharskie na obiek-
tach zabytkowych: kościół w Tulcach, pałac w 
Gułtowach, Coll. Maius UAM, pałac w Rogali-
nie, Cieszków k/Krotoszyna, Dom Szwajcarski 
na wyspie Edwarda w Zaniemyślu, pałac w 
Kobylnikach, zabytkowa stodoła w Borówcu, 
800 letni kościół w Tarnowie Podgórnym i wiele 
innych. Do bractwa kurkowego należy od 1997 
r. i przez dwie kadencje (2004-2009) kierował 
bractwem. W 2002/3r. był królem kurkowym. 
Bractwo kurkowe zawdzięcza mu liczne spon-
sorowania.

Tarczę „Plus Edukacja”, ufundowaną przez 
Dorotę Pietrzyk (prezesa zarządu) i Grzegorza 
Paska (pełnomocnika ds. marketingu) zdobyła 
Alicja Czyż z Poznania. II miejsce zajęła Dorota 
Pietrzyk (fundatorka) a III miejsce Aleksander 
Mitkowski z Wrześni. Firma Plus Edukacja z 
Półwiejskiej w Poznaniu jest Szkołą Policealną i 
kształci techników około 30. zawodów. Działają  
dwa Oddziały Szkoły: w Kaliszu i Obornikach. 

Kształci się jednorazowo około 700. uczniów. 
Tarczę „Plus Edukacja” malował artysta Ry-
szard Kurnatowski a przedstawia budynek 
Ratusza na Prowencie, na którym powieszono 
tablicę upamiętniającą urodziny Wisławy Szym-
borskiej na Prowencie 2 lipca 1923 r.

Tarczę ufundowaną przez króla kurkowego 
zielonoświątkowego Tomasza Andreckiego 
zdobyła Alicja Czyż. Jerzy Nowak i Aleksander 
Mitkowski z Wrześni zajęli II i III miejsce.

Strzelanie do kura zakończyło się sukce-
sem braci kurkowych z Wrześni: I miejsce zajął 
Aleksander Mitkowski. Jerzy Nowak i Zenon 
Rybka zajęli II i III miejsce.

Żyjemy w pośpiechu, stronimy od zabaw, 
jesteśmy zestresowani. Czas pomyśleć o życiu, 
rekreacji, zabawach. Wielu pamięta tradycyjne 
„Wianki” na jeziorze kórnickim i zabawy do świ-
tu. Tradycja turniejów świętojańskich w Kórniku 
trwa od ponad 22. lat i cieszy się powodzeniem. 
W bufecie serwowano pyszne dania, tradycyj-
nie brackie piwo i w świętojańskiej atmosferze 
doczekano świtu.

     
  Kazimierz Krawiarz 

iii wśCiEkła 
maJówka 

Z klUBEM MOTOcYklOwYM 
MAd dOgS POlANd

W dniu 25 maja bieżącego roku odbyła 
się trzecia już edycja imprezy „Wściekła Ma-
jówka” organizowana przez miejscowy klub 
motocyklowy Mad Dogs Poland. Terenem, 
na którym miała miejsce impreza była już 
tradycyjnie opuszczona Jednostka Rakie-
towa w Czołowie. Organizacja tego typu 
wydarzenia na terenie Kórnika ma na celu 
przede wszystkim integrację szeroko poję-
tego środowiska motocyklowego zarówno 
z terenów najbliższych – Gminy Kórnik 
oracz Wielkopolski, jak również z dalszych 
zakątków Polski a także spoza granic na-
szego Kraju – w tym roku Majówka, a za nią 
promocja naszej Gminy nabrały wymiaru 
międzynarodowego, gdyż gościliśmy zna-
jomych motocyklistów z Niemiec oraz Danii.  

W tegorocznej Wściekłej Majówce 
wzięło udział blisko tysiąc uczestników na 
przeszło sześciuset motocyklach, z czego 
ponad sto maszyn brało udział w organizo-

wanej przez nas już po raz drugi paradzie 
motocyklowej ulicami Kórnika połączonej z 
obchodami XX Kórnickich spotkań z Białą 
Damą. Trasa parady wiodła z terenu jed-
nostki poprzez Hotel RODAN gdzie zostało 
wykonane pamiątkowe zdjęcie aż na Pro-
went. Tam mieliśmy przyjemność pozować 
do zdjęć z finalistkami tegorocznej edycji 
konkursu Miss Polonia Gminy Kórnik. Z 
Prowentu udaliśmy się z powrotem do Czo-
łowa aby oddać się rozrywce jaką zapewniły 
nam wspaniałe rockowe kapele: Stamina, 
Poisoned Seed, Transliner oraz The Alzhe-
imers które wspierały naszą inicjatywę już 
nie po raz pierwszy. Podczas głównej części 
programu odbyła się ceremonia przyjęcia w 
szeregi Mad Dogs Poland pięciu nowych 
członków oraz jednego kandydata, którym 
serdecznie gratulujemy wytrwałości oraz 
życzymy samych sukcesów w życiu klubo-
wym! Po części oficjalnej zabawa trwała do 
białego rana i mimo mało sprzyjającej aury 
frekwencja była bardzo zadowalająca. Na-
stępnego dnia rano przegnaliśmy uczestni-
ków z wielkim żalem zamykając III Wściekłą 
Majówkę i czekając niecierpliwie na kolejną 
edycję w przyszłym roku, która mamy 
nadzieje przebiegnie tak samo sprawnie, 
sympatycznie, miło i w tak cudownej at-

mosferze jak tegoroczna. Mamy jednak 
ogromną nadzieję, że w przyszłym roku 
pogoda nie powtórzy swoich grymasów, 
lecz będzie dla nas tak łaskawa jak była rok 
i dwa lata temu podczas poprzednich edycji 
Wściekłej Majówki. Chcielibyśmy przekazać 
bardzo serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji Wściekłej Majówki dla: Pana 
Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
Hotelu RODAN, Kórnickiego Ośrodka 
Kultury, Wydziału Promocji Gminy Kórnik, 
pyrQa film studio, Restauracji Ventus, oraz 
wszystkim ludziom, którzy wspierali naszą 
inicjatywę i pomagali nam w jej organizacji. 

Materiał fotograficzny oraz video z 
Wściekłej Majówki można znaleźć na 
naszym profilu w serwisie Facebook pod 
adresem: www.facebook.com/maddogs.
kornik a także na naszej stronie pod adre-
sem: www.maddogs.kornik.pl 

Pozdrawiamy i już dziś zapraszamy na 
przyszłoroczną Wściekłą Majówkę

Stowarzyszenie motocyklistów 
Mad Dogs Kórnik

Klub Motocyklowy 
Mad Dogs Poland

ŚwiETNY SPEkTAkl i jEgO ZAdZi-
wiAjącY BOHATER

„dZiwNy hrabia”
W niedzielę 30 czerwca 2013 roku o 

godzinie 19.00 w Kórnickim Zamku odbyło 
się kolejne przedstawienie Stowarzyszenia 
Teatralnego Legion z serii „Scena faktu” 
poświęcone i jednocześnie zadedykowa-
ne hrabiemu Władysławowi 
Zamoyskiemu w przypadającą 
na ten rok 160 rocznicę jego 
urodzin. Spektakl ten mieli 
okazję obejrzeć przedstawi-
ciele Urzędu Miasta, naszej 
parafii, mieszkańcy Kórnika, a 
także honorowi goście, potom-
kowie arystokratycznego rodu 
Raczyńskich: panie, Viridian-
na Rey i Wanda Dembińska 
Scenariusz tego teatralnego 
przedsięwzięcia przygotowała 
pani Anna Łazuka-Witek, która 
wraz z panią Marią Romaną 
Gierczyńską (autorką sceno-
grafii i przepięknych kostiu-
mów z epoki), zajęła się rów-
nież reżyserią spektaklu. Nad 
całością działań organizacyjnych czuwała 
pani Halina Buda, a obsługą techniczną 
zajął się pan Robert Buda. Przedstawienie 
pod tytułem „Dziwny Hrabia” na godzinę 
przeniosło nas bardzo sugestywnie w czasy 
życia i działalności Hrabiego Władysława 
Zamoyskiego. A ponieważ sporą część 
swej aktywności patriotycznej poświęcił 
Zamoyski Zakopanemu, toteż spektakl 
zawiódł nas w obszary kultury tatrzańskiej 
za pomocą muzyki góralskiej w wykonaniu 
Kingi Czyżewskiej – skrzypce oraz góral-
skiego śpiewu – Rafał Nyklewicz.

Twórcy spektaklu, by pokazać działal-

ność hrabiego Władysława Zamoyskiego, 
posłużyli się konwencją szkolnego zadania, 
które zmusza współczesną uczennicę – w 
tej roli niesamowita Marysia Michalak, by 
zgłębiając źródła, przygotowała prezentację 
dorobku i sylwetki znanego Kórniczanina. 
W gromadzeniu wiadomości pomagają jej 
żywe obrazy nie tyle z życia Zamoyskiego, 
ile z dziejów odbioru Jego osoby przez jemu 
współczesnych. O Zamoyskim rozprawiają 

spacerujący mężczyźni: relacjonują donie-
sienia prasowe, próbują zrozumieć motywy 
postępowania dobroczyńcy Tatr, by wresz-
cie stać się jego wiernymi zwolennikami. 
W tej roli świetnie wypadli: Artur Buda i 
Jakub Ignasiak. Ozdobą dla aktorskich 
popisów panów były intrygujące role żeń-
skie: Anny Woźnickiej, Aleksandry Ignasiak, 
Wiktorii Kanciak oraz Julii Beima. W rolę 
nauczycielki, która inspirowała uczennicę 
przygotowującą wystąpienie o Zamoyskim, 
wcieliła się Anna Jarmuszkiewicz. Sceny z 
uczennicą przeplatały się z żywymi obra-
zami, które z kolei zamierały, gdy widzo-

wie przenosili się do współczesności. Na 
uwagę zasługują również epizodyczne role 
gazeciarzy z przełomu XIX i XX wieku (tu 
podziwialiśmy Magdalenę Zimniak i Juliana 
Michalaka) oraz Dziewczyny i Przekupki 
(Monika Fiedorczuk i Weronika Antkowiak). 
Całość robiła naprawdę ogromne wrażenie, 
widzom zaproponowano godzinę świetnego 
teatru.        Chciałabym jeszcze na koniec 
dodać, że jak na TEATR MYŚLI I IDEI 

przystało, ilustracja przesłania, 
które przez całe życie realizo-
wał Zamoyski, a mianowicie, 
by „Służyć Bogu, służąc Oj-
czyźnie, służyć Ojczyźnie, 
służąc Bogu”, została  nam 
podana w sposób atrakcyjny i 
skłaniający do refleksji. Tak to 
zostało odebrane przez młodą 
widownię. 

To niesamowite, że na pod-
stawie życiorysów ostatnich 
właścicieli Kórnika można wy-
snuć wiele refleksji i kształto-
wać współczesną postawę pa-
triotyczną. Składają się na nią 
takie sprawy jak: osadzenie w 
konkretnym systemie wartości 
patriotycznych i chrześcijań-

skich, wymaganie przede wszystkim od 
siebie, nieugiętość w wyrażaniu własnego 
zdania, skromność, codzienny heroizm, 
pokonywanie własnych słabości, dbałość 
o szczegóły, a przy tym wszystkim po 
prostu radość życia i dystans do samego 
siebie. Nie pozostaje już nic innego jak 
tylko podziękować twórcom i wykonawcom 
spektaklu pod tytułem „Dziwny Hrabia” za 
te wszystkie wzruszenia i refleksje, które 
w nas wzbudzili. Jednocześnie chciałabym 
wyrazić pragnienie, by spektakl ten był po-
wtórzony dla szerszej publiczności.

K Sibilska
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                                                                                          BZZZ… 
zza ula

UŻĄDLENIOWE 
ABC…

Ze względu na wła-
ściwości odżywcze, 
które posiadają larwy 

pszczele jak i dorosłe osobniki tego gatunku 
oraz przede wszystkim słodkie zapasy groma-
dzone przez pszczoły, gniazdo tych pożytecz-
nych owadów znajduje się w kręgu zaintere-
sowania różnych przedstawicieli otaczającej 
fauny. Z chwilą ataku na pszczelą rodzinę, jej 
szybka ewakuacja możliwa jest tylko spośród 
osobników dorosłych. Pszczoły w okresie roz-
woju larwalnego oraz przepoczwarzające się 
skazane są na śmierć, nie tylko bezpośrednio 
ze strony agresora, ale także po porzuceniu 
przez niego zrujnowanego ula (wówczas 
pszczoły giną z głodu lub zimna). Zniszczenie 
zamieszkałej barci stanowi zagrożenie życia 
dla całej pszczelej rodziny.

Pszczoły podobnie jak inne osobniki nie-
wielkich rozmiarów w drodze ewolucji „posta-
wiły” nie na atrybut siłowy swych mięśni, czy 
przymiotów naturalnych (np. poroże, kolce, 
pazury, pancerz, skorupa), ani na wspomnia-
ne wyżej możliwe szybkie tempo ucieczki, 
lecz wybrały żądło i jad. Żądło znajduje się 
na końcu odwłoka i jest zmodyfikowanym 
narządem rozrodczym samic. Tak więc truteń 
czyli samiec pszczoły, podobnie jak i samce 
os, trzmieli i szerszeni na pewno nas nie użą-
dlą. Jad pszczeli (apitoksyna) jest wydzieliną 
gruczołu jadowego pszczoły. Działa odstra-
szająco na agresorów, powodując miejscowe 
zmiany toksyczne oraz alergiczne w postaci 
bólu i obrzęku.

Samego użądlenia zagrożony owad 
dokonuje poprzez wprowadzenie do ciała 
napastnika żądła i wpuszczenie jadu. Obrona 

pszczoły przed osobnikiem o miękkim ciele 
bezkręgowca pozwala pszczole na dalsze 
życie i kolejną obronę w przyszłości. Natomiast 
użądlenie kręgowca, w tym człowieka z reguły 
kończy się śmiercią pszczoły, gdyż żądło 
zakotwicza się w ciele żądlonego osobnika, 
a zdekomletowany odwłok owada zostaje 
trwale uszkodzony. Pszczoły używają żądeł 
do obrony rojowej rodziny, czy przepędzenia 
intruzów. Natomiast królowe pszczele używają 
żądeł tylko do walki pomiędzy sobą i nigdy nie 
żądlą pszczelarza czyli praktycznie jedynej 
osoby (człowieka), z którą mają w ciągu swego 
intensywnego życia kontakt. Takie żądlenie po-
między rywalizującymi matkami pszczół może 
odbywać się wiele razy bez zakleszczenia 
się i utraty tej królewskiej „broni”. Z kolei osy, 
szerszenie i trzmiele zasadniczo nigdy nie 
pozostawiają w ciele człowieka żądła.

W oficjalnie nieklasyfikowanej rywalizacji 
międzygatunkowej o prymat w częstotliwości 
użądleń człowieka, moim zdaniem na pierw-
szym miejscu jest osa, za nią pszczoła, „na 
pudle” jest też trzmiel, a tuż poza podium - 
szerszeń. Zwycięstwo os spowodowane jest 
zbieraniem przez nie pożytku głównie w oto-
czeniu człowieka. Są to m.in. lody, lizaki, słod-
kie soki, czy soczyste owoce, a nawet resztki 
mięsne. Stąd częsty kontakt z ludźmi konsu-
mującymi te artykuły, nie tylko na powietrzu, 
ale i w domu. Innym czynnikiem decydującym 
o częstszym żądleniu przez osy niż pszczoły, 

to wspomniana już możliwość wielokrotnego 
żądlenia u os, bez ryzyka zginięcia w wyniku 
utraty części odwłoku. Pszczoła żądląc naraża 
się na taką stratę i nieuchronną śmierć. 

Kolejną płaszczyzną konkurowania po-
między tymi owadami mogłaby być bolesność 
i moc użądlenia. Tutaj niewątpliwie według 
moich bolesnych, ale na szczęście incyden-
talnych doświadczeń, przewodzi szerszeń 
– głównie ze względu na wielkość owada i 
ilość wstrzykniętego jadu. Za nim jest osa, 
która mimo, że wstrzykuje niewielką ilość 
jadu, to jest on bardzo odczuwalny. Na trzecim 
miejscu jest pszczoła pozostawiająca żądło. 
Skutki użądlenia trzmiela są najmniej odczu-
walne przez człowieka podobnie jak użądlenie 
pszczoły bez zaczopowania przez nią żądła.  

Reasumując, owady każdego z tych 
„żądłowych” gatunków nigdy same niespro-
wokowane nie zaatakują człowieka. Użądlenie 
następuje w wyniku ingerencji w ich środo-
wisko. Do użądlenia dochodzi najczęściej w 
momencie przyduszenia owada np. wśród 
łąkowych kwiatów czy w trawie. Pszczoły 
nigdy świadomie nie wlatują do pomieszczeń 
mieszkalnych ludzi, bo tam nie ma dla nich 
obszaru pożytkowego w postaci poletka kwit-
nących kwiatów.

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

ZakońCZEniE 
SCHolki

22 czerwca siostry zakonne s. Krzysztofa 
Poprawa, s. Józefa Gruszka oraz s. Judyta 
Ciołek zorganizowały dla dzieci śpiewających 
w scholi przy parafii św. Wojciecha w Bninie 
spotkanie podsumowujące bieżący rok. 
Uczestnicy spotkania zgromadzili się w letniej 
altanie w Gościńcu Marzymięta, gdzie wszyscy 
śpiewali wybrane przez siebie piosenki religijne 
z repertuaru scholki. Dziewczynki występowały 
solo, parami i w większych grupach. Śpiewali 
także rodzice wraz z siostrami ze Wspólnoty 
Sióstr Uczennic Krzyża. Całość ubogaciła 

s. Krzysztofa, która akompaniowała wy-
konawcom na gitarze. Uczestnicy wykazali 
się dużym zaangażowaniem i chęcią śpiewu 
na chwałę Pana, a Siostry przygotowały dla 
każdego gościa niespodziankę – książeczki z 
perełkami – cennymi cytatami i przesłaniami.

Po części artystycznej, goszcząca grupę p. 
Monika Błaszkowiak, poczęstowała wszystkich 
pysznymi lodami i ciasteczkami. Oprócz atrakcji 
dla ducha, ucha i podniebienia nie zabrakło też 
zabaw ruchowych. Siostry przygotowały długi 
tor sprawnościowy, który składał się z dżdżow-
nicy-tunelu, skoków na piłkach, skakance i 

linie, wspinania się na drabinkach, trampoliny, 
huśtawek i wielu innych. Najwięcej radości 
sprawiły dzieciom zabawy z chustą animacyj-
ną, w których uczestniczyły wraz z Siostrami. 
Wszystkie bez wyjątku chodziły po falach, 
uciekały jako rybki, tańczyły, skakały i biegały. 
Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością, 
dzieląc się przy tym z innymi swym uśmiechem. 

Dziękujemy p. Monice Błaszkowiak za 
przemiłą gościnę, a Siostrom za wkład, pomysł i 

serce w zorganizowaniu pożegnalnego spotka-
nia. Siostrom Krzysztofie i Józefie, które prze-
chodzą do nowych placówek i nowych zadań 
dziękujemy za wspólne lata śpiewu i uwielbiania 
Pana, wzrastania w wierze, rozwijania zdolności 
i czynienia dobra. Na dalszą drogę życzymy sił, 
zdrowia, uśmiechu na co dzień i ciągłego do-
świadczania Bożej Miłości we wszystkim czego 
będą doświadczać. Szczęść Boże!

Rodzice i dzieci ze Scholki 

wakaCJi CZaS
Lato to najpiękniejsza pora roku, szcze-

gólnie dla dzieci. Okres wolny od zajęć 
szkolnych już się rozpoczął, a wraz z nim 
Wakacje w Bibliotece. Filia biblioteki w 
Bninie zorganizowała, jak co roku, waka-
cyjne zajęcia dla dzieci. Uczestnikami były 
dzieci w wieku szkolnym, które tym razem 
rozpoczęły wakacyjną podróż dookoła świa-
ta bez konieczności pakowania walizek i 
plecaków. Dla dzieci przygotowano bowiem 
multimedialne prezentacje o Europie, Azji, 
Australii, Ameryce i Afryce. Uczestnicy 
zajęć poznawali kulturę poszczególnych 
krajów, ich faunę, florę, zabytki i charakte-
rystyczne dla danego kontynentu potrawy.

Spotkania dopełniały zajęcia plastycz-
ne. Dzieci wykonywały prace technikami 
papieroplastyki i kolażu tworząc piękne 
papierowe mozaiki, ptaki, plakaty z ogro-
dami japońskimi oraz obrazy zwierząt 
afrykańskich. 

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem – w każdym z nich uczest-
niczyło ponad 30 osób. Na zakończenie 
spotkań wszyscy otrzymali pamiątkę-nie-
spodziankę i słodki poczęstunek. Utrwalone 

na zdjęciach wspomnienia z zajęć można 
obejrzeć w zakładce galeria na stronie: 
www.biblioteka.kornik.pl

Wszystkim dzieciom życzymy wiele ra-
dosnych przeżyć i dobrego, bezpiecznego 
wakacyjnego wypoczynku.

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

8 czerwca władze Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 
w Kórniku, korzystając z funduszy działal-
ności pożytku publicznego zorganizowały 
doroczny wyjazd w miejsca związane z 
Powstaniem Wielkopolskim  1918 – 1919. 
Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy 
Towarzystwa, oraz uczniowie szkoły Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku i Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918 – 1919 w Robakowie.

Najważniejszym punktem wyjazdu było 
zwiedzenie stałej ekspozycji w Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. 
Po obejrzeniu filmu przedstawiającego 
przyczyny i przebieg Powstania, oraz jej 
głównych bohaterów (z komentarzem 
dwóch znawców tematu: Tadeusza Je-
ziorowskiego – kustosza Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego i prof. Janusza 
Karwata – autora licznych publikacji na 
temat powstania) obejrzeliśmy interaktywną 
wystawę. Wzbudziła wielkie zainteresowa-
nie uczniów. Dorośli uczestnicy wyjazdu 
opowiadali o udziale swych przodków w 
powstaniu. Przewodnicząca Koła - pani Do-
rota Przybylska wręczyła przedstawicielowi 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 
– 1919 Pamiątkowy Krzyż Powstańczy 
nadany przez Burmistrza Gminy Kórnik 
Jerzego Lechnerowskiego.

Na fotografii przed zabytkowym gma-
chem staromiejskiego Odwachu, w którym 
mieści się muzeum utrwaliliśmy nasz 
pobyt w tym ciekawym miejscu. Budynek 
Odwachu był siedzibą straży miejskiej, a 
później policji. W chwili wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 1918 – 1919 stacjonował 
tutaj oddział zdominowany przez Polaków, 

którzy przejęli Odwach w następnych 
dniach powstania.

Ulicą Franciszkańską obok zrekonstru-
owanego Zamku Przemysława, mijając 
pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich 
przeszliśmy w stronę Bazaru. Najstarsi 
uczestnicy wycieczki opowiadali o swoich 
bliskich, którzy w tym miejscu witali Ignace-
go Jana Paderewskiego, bądź brali udział w 
późniejszych walkach w okolicach centrum 
polskości w Poznaniu.

W samo południe obejrzeliśmy Koziołki 
na poznańskim Ratuszu. Czekała nas jesz-
cze dodatkowa atrakcja. Na Starym Rynku 
pojawili się ułani z 15 Pułku Ułanów Po-
znańskich w eleganckich mundurach z biało 
– czerwonymi proporczykami. Na pięknych 
koniach paradował Ochotniczy Reprezen-

tacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania. 
W okresie od maja do końca września w 
każdą sobotę o godz. 12.00 wystawiane są 
jako jedyne w Polsce konne warty honoro-
we (na Starym Rynku w Poznaniu i przed 
pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich). 
Ułani z „piętnastki” nawiązują do tradycji 
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, 
ponieważ powstali 30 grudnia 1918 r. jako 
Konni Strzelcy Straży Poznania, zmieniając 
nazwę na 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich, a 
w 1920 na 15 Pułk Ułanów Poznańskich. 

Wróciliśmy pełni wrażeń – z niecierpli-
wością czekamy na przyszłoroczny wyjazd, 
dziękując organizatorom za moc wrażeń.

AS

śladami powStania wiElkopolSkiEGo 1918 – 1919
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3 dniowe zmagania piłkarzy Kotwicy na 

Turniejach w Partnerskim mieście Konigstein
Wdniach 13-17.06.2013r. ogromna grupa 

zawodników Kss Kotwica Kórnik na zaprosze-
nie Prezesa Stowarzyszenia Konigstein-Kórnik 
Pana Klausa Schwope oraz Prezesa Klubu FC 
TSG Konigstein Pana Jorga Poschl  uczestni-
czyła w 3 Turniejach piłki nożnej. Grupa składała 
się z 55 osób (zawodnicy, trenerzy, kierownicy 
drużyn). Dzięki bardzo dużej pomocy przed-
stawicieli Stowarzyszenia Konigstein-Kórnik, 
którzy zadbali o komfortowe warunki pobytu 
oraz wspaniałe wyżywienie nasz wyjazd mógł 
dojść do skutku.

Do Niemiec pojechały trzy grupy wiekowe 
zawodników Kotwicy:

1996 i młodsi – turniej rozgrywali w piątek 
14.06, 

1998 i młodsi – turniej rozgrywali w sobotę 
15.06,

2000 i młodsi – turniej rozgrywali w niedzielę 
16.06.

Nasze zespoły rywalizowały z takimi druży-
nami jak:FC TSG Konigstein, SG Oberlieder-
bach, JFV FC Neu Anspach, SV Heddernheim, 
VFB Grossanheim, Eintracht Oberursel, FSV 
Frankfurt, Blau Gelb Frankfurt, TSG Kastel, 
Victoria Preussen Frankfurt, FV Bad Vilbel, TuS 
Makkabi, FC Freudenberg, Makkabi Frankfurt, 
Tus Hornau.

Jako pierwsi swoje zmagania na boisku 
rozpoczął rocznik 1996 i młodsi. Nasi zawod-

nicy zagrali bardzo dobrze, wygrali grupę, 
awansowali do finału turnieju i tam po zaciętej 
walce przegrali 2:1. 

W drugim dniu rocznik 1998 i młodsi spisał 
się również bardzo dobrze i o mały włos nie 
wygrał turnieju (nasi przegrali w finale po dra-
matycznych rzutach karnych).

Jako ostatni do swoich gier przystąpili naj-
młodsi, którzy po dwóch sukcesach starszych 
zawodników chcieli również bardzo dobrze 
wypaść. Niestety trema, zmęczenie nie po-
zwoliły na odniesienie zwycięstw, ale swoją grą 
udowodnili, że są na dobrej drodze, aby za rok 
powalczyć o zwycięstwa.

Na uwagę zasługuje kibicowanie naszych 
zawodników, którzy podczas każdego meczu 
dopingowali sobie nawzajem ubrani w klubowe 
stroje wyposażeni we flagi. Swoją postawą 
zyskali uznanie wśród organizatorów turnieju 
jak również klubów z Niemiec.

Podczas pobytu w naszym partnerskim 
mieście nasi zawodnicy zwiedzili również 
zabytki Frankfurtu oraz największe lotnisko 
w Europie, byli gośćmi Burmistrza miasta Ko-
nigstein, któremu wręczyli klubowy szalik oraz 
zwiedzili ruiny zamku oraz miasto Konigstein.

Wyjazd zostanie w pamięci wszystkich. 
Szczególne podziękowania dla Pana Burmi-
strza Jerzego Lechnerowskiego za pomoc 
w organizacji wyjazdu oraz Pani Magdzie 
Matelskiej-Bogajczyk z Wydziału Promocji za 
duchowe wsparcie i wspólny wyjazd z nami 
do Kónigstein.

Przedstawiciel klubu Kss Kotwica zaprosił 
już drużyny z Konigstein na przyszły rok do 
Kórnika.

 RM

o łUCZniCZy 
pUCHaR lata
Otwarty Indywidualny Turniej Mło-

dzieży Szkolnej o Puchar Lata – to 
ostatnie zawody przed przerwą waka-
cyjną, w jakich wzięli udział radzewscy 
łucznicy. Impreza odbyła się 29 czerwca 
na torach KS Leśnik w Poznaniu. Oprócz 
naszych zawodników startowali także 
łucznicy z Poznania, Gorzowa Wlkp. i 
Kołobrzegu.

W zawodach wystąpiła trójka za-
wodników UKS „Jedynka-Kórnik” (SKS 
„Sokół” Radzewo). Wszyscy strzelali w 
kategorii dzieci z 4 odległości: 25, 20, 
15 i 10 metrów. Do zdobycia było więc 
tym razem 720 pkt. Swoją kategorię 
pewnie wygrała Agata Radziejewska 
(503 pkt.), zdobywając kolejny puchar 
do swojej kolekcji. Na miejscu piątym 
uplasowała się najmłodsza w całej 
stawce Kinga Banecka (377 pkt.). Do 
ostatnich strzałów ważyły się losy zwy-
cięstwa wśród chłopców. Ostatecznie 
Bartosz Radziejewski po raz pierwszy w 
tym sezonie musiał zadowolić się drugim 
miejscem. Uzyskał wynik 600 pkt. i do 
zwycięstwa zabrakły mu zaledwie 2 pkt. 
Przed łucznikami teraz krótka przerwa, a 
następnie szlifowanie formy przed drugą 
częścią sezonu.

Karol Niemier

kolaRStwo
SZEŚĆ MEdAli dlA kóRNikA

 POdcZAS SZOSOwYcH 
MISTRzOSTW POLSKI

Bardzo owocne dla kolarzy Kórnika były 
szosowe mistrzostwa Polski, które odbyły się 
pod koniec czerwca w Sobótce. Pierwsze do 
boju stanęły juniorki w wyścigu indywidualnym 
na czas,  na dystansie 16 km. O sporym pechu 
mogą mówić dwie młodziutkie reprezentantki 
UKS Jedynka Kórnik Natalia Radzicka i Nikol 
Płosaj. Pierwsza z nich zajęła w tym wyścigu 
drugie miejsce, tracąc do mistrzyni Polski Agaty 
Drozdek z Ziemi Darłowskiej zaledwie 0.29 
sek. czwarta w tym samym wyścigu była Nikol 
Płosaj, które do Drozdek straciła 11 sek. ale do 
brązowego medalu zaledwie 0.49 sek. W obu 
przypadkach Kórniczankom do pełni szczęścia 
zabrakło przysłowiowego „Błysku Szprychy”. 
Tuż po juniorkach wystartowały kobiety Elita 
(seniorki). Startująca w Zawodowej Grupie 
Kanadyjskiej GSD Katarzyna Pawłowska, przy-
jeżdżając na krajowe mistrzostwa 
do nazwy Grupy ma dopisane 
Kórnik, ponieważ miejscowości 
(kluby) które naszych mistrzów 
wychowały mają ten przywilej. 
Kasia przez całe mistrzostwa 
mieszkała z ekipą Limaro, jak rów-
nież podczas swoich wyścigów 
była zabezpieczana i prowadzona 
przez swojego trenera Robert 
Taciaka. Podczas „czasówki” 
nasza podwójna mistrzyni świata 
nie dała żadnych szans rywalkom 
zdobywając złoty medal. Twego 
samego dnia startowali również 
juniorzy, a Kórnickie Limaro re-
prezentował Adam Radzicki. Kór-
niczanin wypadł bardzo dobrze 
zajmując w bardzo silnej stawce 
ósme miejsce. Następnego dnia 
do boju ruszyła Elita mężczyzn, 
a wśród nich wychowanek UKS 
Jedynka Limaro Kórnik Mateusz 
Taciak. Mateusz dziś reprezentuje 
Grupę Zawodową CCC Polsat 
Polkowice, ale od urodzenia 
mieszka w Kórniku i zdobyte medale przywozi 
oczywiście do Kórnika. Taciak podczas krajowe-
go championatu zdobył swój kolejny, tym razem 
brązowy medal, a uległ tylko dwóm obecnie 
najlepszym Polskim kolarzom reprezentującym 
nasz kraj w największych kolarskich wyścigach 
świata, Maciejowi Bodnarowi i Michałowi Kwiat-
kowskiemu. Kwiatkowski obecnie rewelacyjnie 
sobie radzi w Tour de France, zajmując nawet 
miejsca na podium. Po dniu przerwy w Sobótce 
odbyły się wyścigi ze startu wspólnego. Te kon-
kurencję również rozpoczęły juniorki na dystan-
sie 70 km. Srebrny medal dla Kórnika, w tym 
wyścigu zdobyła Natalia Nowotarska. Medal 
Natalii jest sporym sukcesem całej juniorskiej 
drużyny, która w pięknym stylu zapracowała 
na sukces koleżanki. Na drugi dzień o swój 
kolejny tytuł walczyła Kasia Pawłowska, która 
na metę przyjechała w czołowej siedmioosobo-
wej grupce. Niestety na samym finiszu u naszej 
mistrzyni zawiódł sprzęt, co spowodowało, że 
musiała ona zadowolić się brązowym medalem. 

Na początku lipca natomiast swoje szosowe 
mistrzostwa Polski mieli juniorzy młodsi, czyli 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. Kórnik 
reprezentował tylko jeden zawodnik Szymon 
Korcz, który do faworytów na pewno nie 
należał. Doskonałe przygotowanie Szymona 
przez trenerów Taciaka i Pawła Marciniaka, 
spowodowało że srebrny medal podczas jazdy 
na czas na dystansie 10 km, zdobyty przez 
absolwenta Kórnickiego Gimnazjum, uznano 
największą sensacją mistrzostw w Strykowie. 
Szymon uprawia kolarstwo dopiero drugi sezon, 
ale medalem tym potwierdził swój wielki talent 
i pracowitość. Miejmy nadzieję, że wynik ten 
zaowocuje w przyszłym roku powołaniem do 
kadry narodowej juniorów, a Kórnikowi przy-
będzie kolejny reprezentant kraju.      

wOREk MEdAli kOlARZY liMARO 
POdcZAS TOROwYcH 
MISTRzOSTW POLSKI

Ogromnym sukcesem dla kolarzy Kórnic-
kiego Limaro zakończyły się torowe mistrzo-
stwa Polski w Pruszkowie, które odbyły się na 
przełomie czerwca i lipca. Jedna z największych 

jak nie największą gwiazda mistrzostw był 
Patryk Rajkowski, który dosłownie zdominował 
konkurencje sprinterskie. Zwyciężył zdecydo-
wanie w  wyścigu na 200m ze startu lotnego 
(5 miejsce zajął Patryk Matuszak), następnie 
nie dał żadnych szans rywalom w sprintach, 
wygrywając wszystkie swoje biegi w stosunku 
2:0 (Matuszak był 8). Zdominował wszystkie 
wyścigi eliminacyjne jak i finałowe w konku-
rencji Keirin (za motorem). W wyścigu na 1km 
Patryk zajął miejsce ale do „złotego” Jakuba 
Stecko z Żyrardowa stracił..... 0,007 sek (10 
miejsce zajął Adam Radzicki). Kolejny swój 
srebrny medal zdobył w sprincie drużynowym z 
Adamem Radzickim i Patrykiem Matuszakiem. 
17 letni Patryk przejdzie również do historii, 
ponieważ na rozpoczynających się torowych 
Mistrzostwach Europy w Portugalii wystartuje 
w sprincie drużynowym zarówno w kategorii do 
23 lat (gdyż jest najlepszym rozprowadzającym 
w Polsce w tej kategorii), jak również później w 
sprincie drużynowym z juniorami (18 lat) jako 

kończący. Całą Polska reprezentacja wiąże 
bardzo duże nadzieje z występem młodego 
Kórniczanina w Portugalii.

      Aż trzech złotych i dwóch srebrnych me-
dali podczas pruszkowskich mistrzostw dorobiła 
się niezwykle utalentowana Nikol Płosaj. Nikol 
zwyciężyła w wyścigu na 2km na dochodzenie, 
poprawiając rekord Polski. Cała ta konkurencja 
została zdominowana przez zawodniczki Lima-
ro, które aż cztery uplasowały się w  czołowej 
ósemce. Srebrny medal zdobyła Natalia Ra-
dzicka, a Viktoria Żegleń i Natalia Nowotarska 
zajęły miejsca 6 i 8. Nikol zwyciężyła również 
zdecydowanie w wyścigu punktowym, a obie 
Natalia Radzicka i Nowotarska zajęły kolejno 
miejsca 4 i 6. Zespół Limaro w składzie Płosaj, 
Radzicka, Żegleń, Alicja Ratajczak i startująca w 
eliminacjach Nowotarska, zdobyły tytuł mistrzyń 
Polski w wyścigu drużynowym na 4 km, bijąc 
przy tym rekord Polski. O sporym pechu może 
mówić Nikol Płosaj w wyścigu na 500m, gdyż do 
złota Łucji Pietrzak z Koźminka, straciła jeszcze 
mniej niż Rajkowski, bo zaledwie 0,003 sek. 
Trzecie miejsce w wyścigu na 500m zajęła jesz-
cze Natalia Radzicka, a szóste Viktoria Żegleń. 

Kolejne medale zdobyły nasze 
zawodniczki  sprincie olimpijskim, 
„srebro” padło łupem Alicji Ra-
tajczak i Viktorii Żegleń, a „brąz” 
Natalii Radzickiej i Nikol Płosaj. 
W tym samym wyścigu tylko w 
kategorii do 23 lat duet Paula 
Fronczak i Paula Dutkiewicz zajął 
6 miejsce. Paula Fronczak po-
mimo kilkumiesięcznej przerwy 
spowodowanej kontuzją kolana 
zajmowała jeszcze punktowane 
miejsca w kategorii do 23 lat w  
keirinie (5m) i w sprincie (6m), 
natomiast Adam Radzicki w 
wyścigu na 3km na dochodzenie 
wykręcił ósmy czas dnia.  

AŻ PiĘciU 
wYcHOwANków

 TRENERA TAciAkA 
 NA MiSTRZOSTwAcH 

EUROPY
Ciężka praca trenera i za-

wodników grupy kolarskiej Lima-
ro Kórnik zaowocowała aż pięcio-

ma nominacjami na zbliżające się mistrzostwa 
Europy w Portugalii (tor) i w Czechach (szosa). 
Do Portugalskiej Anaadii wylecieli
1. Patryk Rajkowski – sprint, keirin i sprint 
drużynowy 
2. Nikol Płosaj – wyścig drużynowy na 4km, 
wyścig punktowy, wyścig na 2km 
3. Natalia Radzicka – wyścig drużynowy na 
4km, scretch, wyścig na 2km
4.Viktoria Żegleń – wyścig drużynowy na 4km 

Grupa szosowców zanim wystartuje w 
Mistrzostwach Europy w czeskim Ołomuńcu, 
wyjechała na dwutygodniowe zgrupowanie 
wysokogórskie we włoskim Livonio. W grupie 
szosowej znalazły się trzy reprezentantki Li-
maro. Natalia Radzicka, Nikol Płosaj i Natalia 
Nowotarska. W Ołomuńcu wystartuje tylko 
ostatnia z nich, gdyż dwie pierwsze postawiły 
w pierwszej części sezonu na tor.  

 
 Paweł Marciniak

Medaliści z MP w Pruszkowie

SZaCHy
Juniorzy MUKS „Wieży Kórnickiej” w 

XXIII Międzynarodowym  Festiwalu szacho-
wym rozegranym w dniach 1-3.07 2013 w 
Marzeninie zajęli VII miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. 

Wieżę reprezentowali: SibilskaBogu-
miła, Sibilska Danuta  , 
BiernackiBłażej, Bartkowiak Zuzanna,  
Bartkowiak Martyna

Organizatorzy turnieju przygotowali 
medale dla najlepszych zawodników, pu-
chary dla najlepszych drużyn oraz nagrody 
rzeczowe dla każdego z uczestników.  

 
Ryszard Bartkowiak
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60 lEciE SZS i SUkcESY SZkóŁ 
w SPORciE SZkOlNYM

Kórnickie szkoły przez cały rok szkolny 
2012/2013 walczyły w kilkunastu dyscy-
plinach sportowych o tytuł „Najbardziej 
usportowionej szkoły i gminy ‘ w powiecie 
poznańskim.

W Luboniu, w Ośrodku Sportu i Rekre-
acji odbyła się uroczystość podsumowania 
sportu szkolnego w powiecie poznańskim 
.Było to święto kórnickiego sportu. Tyle na-
gród i wyróżnień nie otrzymała żadna gmina 
powiatu poznańskiego. Najpierw  podsumo-
wano współzawodnictwo sportowe szkół  w 
roku szkolnym 2012/2013. Wśród szóstki 
wyróżnionych szkół w kategoriach szkół pod-
stawowych, gimnazjów i trzech  szkół gimna-
zjalnych  znalazły się nasze szkoły. Puchary, 
dyplomy, pamiątkowe koszulki odbierali: 

-p. dyr. Marzena Dominiak, nauczyciele: 
Anetta Szarzyńska, Dorota Frąckowiak oraz 
uczniowie z Gimnazjum w Kórniku.

-p. dyr. Bożena Czerniak, nauczyciel  
Paweł Pawlaczyk i uczniowie z Gimnazjum 
w Robakowie

-p. dyr. Eliza Wasylkiewicz - Ziółkowska 

oraz nauczyciele: Katarzyna Pucek, Beata 
Górna, Adam Prokopczuk oraz uczniowie z 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

- p. dyr. Krystyna Kiełpińska, nauczyciel 
Karol Niemier i uczniowie z Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie

- p. dyr. Emilia Stanny oraz Iwona Rauk 
wraz z uczennicą z Zespołu Szkół - LO 
Kórnik.

Wśród wyróżnionych gmin nagrodę dla 
Kórnika odbierał w imieniu burmistrza sekre-
tarz urzędu p. Leszek Książek.

KOLEJNE WYRÓŻNIENIA TO Z OKA-
ZJI PRZYPADAJĄCEJ W TYM ROKU  60 
ROCZNICY POWSTANIA SZKOLNEGO 
ZWIĄZKU SPORTOWEGO.

Wśród nielicznie wyróżnionych ( 5 ) szkół
Medal zbiorowy  „Za zasługi w sporcie 

szkolnym” otrzymały :
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
-Gimnazjum w Kórniku
-Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące 

w Kórniku.
Medal Zarządu Głównego SZS  otrzymał 

honorowy prezes SZS PP  p. Tadeusz Rauk
Medale Zarządu Wojewódzkiego SZS 

otrzymali:

- Anna Rauk- organizator sportu szkolne-
go w gminie Kórnik, emerytowana nauczy-
cielka wf w LO Kórnik, była zawodniczka 
MKS Kórnik

- Ryszard Bartkowiak-trener sekcji sza-
chowej „Wieża Kórnicka”

- Iwona Rauk- koordynator sportu dla 
szkół ponadgimnazjalnych SZS PP, nauczy-
cielka wf ZS Kórnik, była zawodniczka MKS 
Kórnik

- Burmistrz Jerzy Lechnerowski ( odbierał 
w Jego imieniu p. L. Książek)

- Wojciech Kiełbasiewicz-  kierownik 
KCSiR w Kórniku.

Podobne wyróżnienie na podsumowaniu 
sportu w Kórniku otrzyma p. Jan Wójkiewicz- 
OSiR

kONkURS na „NAjBARdZiEj USPOR-
TOwiONA SZkOŁĘ” w gminie

POdSUMOwANiE
Rok sportowy 2012/2013 dobiegł końca. 

Jest to rok wyjątkowy, bowiem Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Polsce obchodzi 60-lecie 
działalności. W Kórniku nasza działalność 
rozpoczęła się w roku 1970 czyli działamy 
43 lata. Od tego  roku i tyle lat kieruję spor-
tem szkolnym w Kórniku i organizowane są 
mistrzostwa gminy w różnych dyscyplinach 
sportowych. Szkoły walczyły o miano „Naj-

bardziej usportowionej szkoły  w gminie  ‘. Z 
momentem powstania powiatów rozpoczęła 
się sportowa rywalizacja szkół w powiecie po-
znańskim. Jednak współzawodnictwo sporto-
we o puchar Starosty Powiatu Poznańskiego 
wprowadził w roku szkolnym 2003/2004 
ówczesny prezes SZS PP Tadeusz Rauk. 
Celem współzawodnictwa było i jest upo-
wszechnianie sportu szkolnego w szkołach a 
zarazem i w gminach. Z kolei rywalizacja daje 
uczniom i szkołom możliwość zdobywania 
tytułów mistrza gminy, powiatu oraz medali 
i pucharów tychże mistrzostw. Początkowo 
nie wyjeżdżaliśmy na tak liczne zawody 
sportowe a to ze względu na brak środków 
na przejazdy. Dopiero za czasu panowania 
p. burmistrza Jerzego Lechnerowskiego przy 
poparciu kórnickiego samorządu uczniowie 
, szkoły mogą wyjeżdżać bez przeszkód na 
zawody powiatowe i wojewódzkie. Od tego 
momentu zaczęły się sukcesy naszych szkół 
w powiatowym współzawodnictwie sporto-
wym. Już od 10 lat gmina Kórnik jest wyróż-
niana pucharem Starosty za  „Najbardziej 
usportowioną gminę w powiecie”. Od 10 lat 
w szóstce wyróżnionych szkół podstawowych 
i szóstce wyróżnionych gimnazjów są szkoły 

naszej gminy. Jednak: „ Cena sukcesu to 
ciężka praca, poświęcenie i determinacja, 
by niezależnie od tego czy w danej chwili 
wygrywamy czy przegrywamy dawać z siebie 
wszystko”- Vince Lombardi”. Również nie 
byłoby tych sukcesów, gdyby nie popieranie 
pracy nauczyciela wf przez dyrekcje szkół, 
przez rodziców i ludzi życzliwym sportu 
szkolnemu. Ważną rolę spełnia Samorząd 
Gminy zapewniając środki finansowe na 
wyjazdy, sprzęt sportowy oraz udostępnianie 
obiektów sportowych.  Ale zawsze musi być 
też człowiek, który organizacyjnie obejmie tę 
działalność, poprowadzi dokumentację i bę-
dzie miał siłę pokonać wiele trudnych spraw. 
Nie jest to takie łatwe. Na sukcesy sportowe 
przy rywalizacji kilkudziesięciu szkół w po-
wiecie i setek w województwie trzeba ciężko 
zapracować. Dziękuję wszystkim, którzy w tej 
pracy mnie wspierali i pomagali. 

gMiNNE wSPóŁZAwOdNicTwO SPOR-
TOwE SZkóŁ 

W roku szkolnym 2012/2013 współza-
wodnictwo sportowe w gminie „Na najbar-
dziej usportowioną szkołę” w kategorii szkół 
podstawowych  wygrała  Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku, której dyrektorką jest p. Eli-
za Wasylkowska - Ziółkowska. Na sukces 
zapracowali głównie nauczyciele: Beata 

Górna, Katarzyna Pucek, Adam Prokopczuk 
i Andrzej Paluch. Drugie miejsce wywalczyła 
Szkoła Podstawowa w Radzewie – p. dyr. 
Krystyna Kiełpińska oraz nauczyciel Karol 
Niemier. Tym razem Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie -  dyr. Barbara Pietrala 
oraz nauczyciele: Barbara Jańczyk i Dariusz 
Śmigielski zajęła trzecie miejsce a Szkoła 
Podstawowa w Kórniku- Bninie - dyr. Zofia 
Talarczyk  z nauczycielami: Anetą Nowicką i 
Gerardem Molińskim  - czwarte.  

W GIMNAZJACH zwyciężył  Kórnik- p. 
dyr. Marzena Dominiak oraz nauczyciele:  
Dorota Frąckowiak,  Anetta Szarzyńska, 
Hubert Nowicki i Marcin Banaszak ,  przed 
Robakowem- dyr. Bożena Czerniak i nauczy-
ciele: Paweł Pawlaczyk i Marcin Stankowski. 
Gimnazjum w Robakowie w porównaniu z 
latami poprzednimi znacznie przybliżyło się 
w punktacji do Kórnika. W rywalizacji brano 
pod uwagę zarówno zawody gminne jak i 
powiatowe. W rywalizacji szkół w powiecie 
punktowano dla szkoły 10 najlepszych 
dyscyplin. W tej rywalizacji wśród ponad 50 
gimnazjów z powiatu Kórnik zajął 2 miejsce,  
Robakowo -5 miejsce, na około 100 szkół 
podstawowych SP 1 Kórnik-3 miejsce, SP 

Radzewo- 5 miejsce, SP Szczodrzykowo-7 
miejsce a SP Bnin -37 miejsce. Wśród 8 szkół 
ponadgimnazjalnych, które uzyskały punkty 
ZS -LO Kórnik zajęło 3 miejsce.

W klasyfikacji szkół w województwie 
najwyżej została sklasyfikowana Szkoła 
Podstawowa w Radzewie, która na 653 pla-
cówki zajęła 33 miejsce, SP Kórnik-62, SP 
Szczodrzykowo-201 a SP Bnin tym razem 
bez punktów. Na ponad 400 gimnazjów Kór-
nik zajął 93 miejsce, Robakowo 102 a ZS-LO 
Kórnik wśród 289 szkół jest na 71 pozycji.

PUcHARY, dYPlOMY, wYRóŻNiENiA 
dlA SZkóŁ, NAUcZYciEli  UcZNiów.

W dniu 26 czerwca z udziałem przedsta-
wicieli władz miejskich, radnych doceniono 
całoroczny trud zmagań sportowych szkół, 
nauczycieli i uczniów. Najlepsze szkoły w 
gminie i powiecie otrzymały puchary Burmi-
strza i dyplomy. Wyróżniono także nauczycieli 
wf oraz najlepszych uczniów- sportowców, 
którzy godnie reprezentowali swoje szkoły, 
osiągali największe sukcesy w wojewódz-
twie, w powiecie, wykazali się nienagannym 
sprawowaniem i  mogą służyć za wzór dla 
innym  uczniów:

SZkOŁY POdSTAwOwE
SP Radzewo: Jakub Sułkowski, Monika 
Stempniak, Tomasz Siejak   
SP 1 Kórnik: Natalia Szymczak , 
Martyna Boguszyńska, Jolanta Lester  
SP Szczodrzykowo: Marta Nowak

GIMNAZJA
G. Robakowo: Łukasz Kozak, Jakub Szy-
mankiewicz, Filip Kujawa, Adam Żarniewicz
G. Kórnik: Agnieszka Błaszkowiak, Dominik 
Nawrocki
ZS – LO KÓRNIK: Zuzanna Zięta, Filip Toś, 
Krzysztof Starosta  

wYRóŻNiENi  NAUcZYciElE:
SP 1 Kórnik- Beata Górna i Adam Prokopczuk
SP Radzewo- Karol Niemier
SP Szczodrzykowo- Barbara Jańczyk
G. Kórnik- Dorota Frąckowiak i Hubert 
Nowicki
G. Robakowo- Paweł Pawlaczyk
ZS -LO Kórnik- Iwona Rauk i Andrzej Paluch

Zaproszeni goście, którzy wspomagali 
działalność Szkolnego Związku Sportowego 
w Kórniku otrzymali podziękowania w formie 
dyplomu.

Na tym spotkaniu Medal 60-lecia SZS w 
Wielkopolsce otrzymał kierownik OSiR w Kór-
niku p. Jan Wójkiewicz a wręczał honorowy 
prezes SZS PP  p. Tadeusz Rauk.  

Były to niecodzienne uroczystości i mam 
nadzieję , że włodarze miasta, radni, dyrek-
torzy szkół docenią wysiłek tych, którzy cały 
rok rozsławiają szkoły, miasto i gminę Kórnik.

Dziękuję Promocji Kórnik za przygoto-
wanie pucharów, dyplomów i upominków a 
Radzie Miejskiej za wypożyczenie salki w 
ratuszu w Bninie.

Koordynator Sportu Szkolnego
Anna Rauk

Po kwalifikacjach na poznańskiej Malcie, 
dwoje wioślarzy wywodzących się z kórnic-
kiego klubu UKS „Dwójka Kórnik” a obecnie 
trenujących w KS Posnania, wzięło udział w 
Międzynarodowych Regatach Juniorów w 
Monachium. Zawody odbyły się w dniach 4 i 5 
maja 2013. Marcin Sobieraj i  Karolina Zawada 
startowali z klubowymi kolegami, którzy podob-
nie jak oni od lat są w kadrze juniorów.  Mimo 
że nie zajęli medalowych miejsc, impreza ta to 
ważny sprawdzian dla naszych zawodników, a 
sukcesem było już samo zakwalifikowanie się 
do nich. Dwa tygodnie później Marcin startował 
również na Mistrzostwach Europy w Mińsku 
na Białorusi a obecnie podobnie jak Karolina, 
przygotowuje się do regat kwalifikacyjnych do 
Mistrzostw Świata. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów wszystkim naszym 
młodym sportowcom!

Warto również wspomnieć, że młodzi 
kórniccy wioślarze w maju wyjechali wraz z 
zawodnikami KS Posnania na zgrupowanie 
do Rogoźna, gdzie ciężko trenowali i podnosili 
swoje sportowe umiejętności. 

Po obozie sportowcy Posnanii udali się 
na Centralne Regaty Juniorów (1-2.06.2013).  

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, 
ale sportowcy, nie zamierzają spędzić tego 
czasu przed telewizorem!  Zamiast tego łączą 
swoją pasję z odpoczynkiem i jadą na obóz 
do Rogoźna, gdzie będą się przygotowywać 
do Mistrzostw Polski Juniorów (Poznań 18-
21.07.2013). Kolejnymi  ważnymi wydarzeniem 
będzie Olimpiada Młodzieży w Kruszwicy (25-
28.07.2013) i mające miejsce na tym samym 
torze regatowym, Mistrzostwa Polski Młodzików 
(2-4.08.2013). Mamy nadzieję, że nasi repre-
zentanci osiągną świetne wyniki i życzymy im 
powodzenia.

Tymczasem my, czyli Klub UKS Dwójka 
Kórnik ponawiamy swoje zaproszenie do 
przyłączenia się do naszego grona. Wszystkie 
chętne osoby będą mile widziane na trenin-
gach, które odbywają się we wtorki i czwartki 
od 16.oo na przystani wioślarskiej na Błoniach. 
Szczególnie serdecznie zapraszamy uczniów 
klas V i VI szkół podstawowych.

Z.S.

kórNicki 
„podwóJny 

maRatońCZyk”
Historia wyczynów kórnickich pływaków na 

wodach otwartych trwa od dawna. W okresie 
przedwojennym i powojennym kórniczanie 
pływali  wzdłuż i wszerz naszych  jezior  a 
także na Warcie w Poznaniu. Kontynuato-
rem tych tradycji  jest obecnie  mieszkaniec 
Kórnika, który trenuje na naszych jeziorach ( 
także na basenie), bijąc  rekordy na otwartych 
wodach na terenie naszego kraju. Jest nim 
Jacek Ogonowski , były wuefista SP Bnin , 
który po przejściu na nauczycielską emeryturę 
jest nadal aktywny sportowo i daje przykład 
swoim pacjentom (obecnie prowadzi w Kórniku 
gabinet rehabilitacyjny) udawadniając, że ruch 
sprzyja zdrowiu i tężyźnie fizycznej. Prawidłowo 
kształtowana aktywność ruchowa nie zna barier 
wiekowych. Pan Jacek uprawia długodystan-
sowe pływanie i jazdę na rolkach. Uczestniczy  
w maratonach pływackich z cyklu Grand Prix 
Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym. 
Maratony te traktował jako przygotowania   do 
udziału w maratonie pływackim na 10 km. o „ 
Błękitną Wstęgę 2013”. Zawody te odbyły się  
na Jeziorze Sławno k/ Olsztyna ( czas 3 godz. i 
28 min.)w dniu 23.06. 2013. Wszystkie zawody 
pływackie na otwartych wodach odbywają się 
w różnych warunkach pogodowych. Samo 
przepłyniecie  dystansu to sukces i satysfakcja . 

Od 2007 roku pan Jacek  bierze także 

czynny udział w corocznych maratonach na 
łyżworolkach .Należą do nich maratony w 
Poznaniu , Gdańsku, Toruniu oraz zawody  w 
ramach Pucharu Polski w Krakowie na 70 km.  
Startował również  w najliczniej obsadzonym 
maratonie  na świecie w Berlinie, gdzie średnio 
startuje ok. 7000 rolkarzy. Jego najlepsze wyniki 
to:  półmaraton-41 min, 32 sek. maraton- 1 
godz. 24min. i 30 sek. i na ….. 70 km – 2 godz. 
40 min. i 20 sek. Na dodatek tego jest czynnym 
instruktorem swobodnego nurkowania. Życzy-
my p. Jackowi zdrowia i kondycji na dalsze lata, 
kontynuowania swoich pasji  i promowania 
Kórnika w tych dyscyplinach sportowych.

ARA

naSi wioślaRZE w monaCHiUm
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* Oferuję świeże wiejskie jajka z własnego gospodarstwa. Tel. 61 813 8158
Grill żeliwny na węgiel, rower dziewczęcy unibickle 26 koła. Tel. 660719402
Promocja na mieszkania z ogrodami. 67m² w cenie 228 tys.+ 50 m² ogród!. Tel.530-290-290
Wynajmujesz mieszkanie? Możesz mieć własne! 207 tys. brutto z ogrodem na Os. Bninskim! 530-290-290 
Poszukuje mieszkania w Kórniku do wynajęcia, dwa pokoje z kuchnią, tanio.Tel. 503301277
Wynajmę lokal usługowy/handlowy, Centrum Kórnika, 90m², duża witryna, 2700/m-c. Tel.726-101-002
Sprzedam suknie ślubną kolor kość słoniowa 600zł do negocjacji. Tel.607 715 362.
Sprzedam słonia na biegunach - nowy, 80zł. Tel.607 715 362
Sprzedam kamizelkę męską ślubną 50zł. Tel. 607 715 362
Sprzedam Renault Megane 1.6. rp.1998. Tel.607 715 362
Zaopiekuje się dzieckiem. Z doświadczeniem i referencjami. Tel.609919747
Sprzedam wkład kominowy z blachy żaroodpornej. Tel. 691-758-053
Sprzedam działkę budowlaną 825 m² w Robakowie - cena do uzgodnienia. Tel. 503 123 118
Sprzedam 2 wózki widłowe. Tel. 509515553
Kupię monety zegarki (również uszkodzone) i inne skarby. Tel. 604429077
Do wynajęcia- ładne mieszkanie w domku jednorodzinnym z dużym balkonem i ogrodem w Gądkach, 10 minut od Poznania. Tel. 782119440
Sprzedam suknię ślubną białą wraz z welonem rozmiar 38/40 600 zł. Tel. 608551320
Sprzedam dwie krajalnice do wędlin Mistro. Cena do uzgodnienia. Tel. 606439228
Sprzedam Wagę elektroniczną  CAS do 150 kg. Tel. 606439228
Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego u nauczycielki; Kórnik obok rynku. Tel. 784 703 269.
Protezy zębowe - naprawa. Usługi w Kórniku. Tel. 607 11 86 86.
Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269
Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
Kupię dom lub działkę w miejscowości Kórnik. Tel. 608 279 247
Zmiany przeznaczenia przyczep samochodowych na przyczepy rolnicze Rzeczoznawca Samochodowy. Tel. 609152586 Kórnik ul. Błażejewska 9
Studentka III roku bankowości (WSB zaoczna) szuka pracy w banku na pełen etat. Tel. 691934316
Zaopiekuję się małym dzieckiem  od Września 2013.Telefon  kontaktowy  Tel. 502066972
Szukam pracy jako opiekunka dla dzieci. Tel. 510 496 008
Sprzedam dom dwukondygnacyjny z centralnym ogrzewaniem nad jeziorem, Działka 800 m² w Anastazewie (gm. Powidz). Tel. 51 41 33 711
Sprzedam działkę budowlaną, całkowicie ogrodzoną, 908 m² w Biernatkach. Tel. 726 868 117
Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Praca w weekendy. Tel. 509 458 206
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Bninie, 1 piętro, 69,2 m², 3 pokoje, łazienka, kuchnia, WC. Tel. 607 804 196
Karcher- czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
Sklep Małpka Ekspress w Borówcu zatrudni sprzedawcę. Tel. 608 033 745
Sprzedam płuczkę do warzyw. Tel. 699 499 903
Studio Eden zatrudni fryzjera. Warunki pracy i płacy bardzo dobre. Tel. 516 07 00 77
Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8190 587
Sprzedam atrakcyjne działki budowlane przy al. Flensa. Tel. 61 8171 658
Przyjmę pracownika do sklepu spożywczego. Tel. 509 458 206
Sprzedam Bebilon2, 8 opakowań po 800g, cena 39 zł. Tel. 603031414
Kupię militaria, odznaczenia, bagnety, szable, gramofonowe płyty 78 obr., sztućce, różne starocie, przyjadę. Tel. 601 308 880 
Zatrudnię pracowników ochrony z orzeczeniem min. umiarkowanym do pracy na terenie Gądek koło Poznania. Tel. 797122468

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

RAcUcHY ORkiSZOwE Z jAgOdAMi

Nie wiem czy też tak macie, ale kiedy widzę 
jagody, gdzieś w tyle głowy od razu zaczynają 
rozbrzmiewać słowa piosenki z dzieciństwa „ 
A nasze czarne serca, czarne serca,  biją nam 
radośnie bum tarara bum…”  Sezon   jago-
dowy zaczynamy w tym roku od delikatnych 
racuchów z mąki orkiszowej.  Dodatek skórki 
cytrynowej nadaje im miłego aromatu. Jeśli 
lubicie racuchy koniecznie spróbujcie tych z 
jagodami:- )

Składniki:
• 3 jaja
•1 ½  szklanki mąki orkiszowej typ 700

• 200 g gęstej kwaśnej śmietany 18%
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 1 – 2 łyżki cukru trzcinowego
• starta skórka z ½ cytryny
• szczypta soli
• 1 szklanka jagód
dodatkowo:
• olej do smażenia racuchów  
Jagody umyć, osuszyć. Białka ubić na 

sztywna pianę z szczyptą soli. Resztę skład-
ników wymieszać mikserem, delikatnie dodać 
pianę z białek i jagody. Smażyć na patelni z 
rozgrzanym olejem na złoty kolor.

Podawać z miodem, cukrem pudrem, 
kwaśna śmietaną, jogurtem lub bitą śmietaną:- )

Smacznego:- )
Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.

blogspot.com gdzie znajdziecie wiele cieka-
wych i prostych przepisów na smaczne dania.

Gdy w brzuchu burczy . . . 
Iza Jokiel

Gdy w bRZUCHU bURCZy ... CZyli kąCik kUlinaRny
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w kórNiku
21czerwca br. do Szkoły Podstawowej nr 

1 zawitały dziecięce zespoły folklorystyczne 
z Indii, Słowacji i Chorwacji. Pokazy tańców 
i muzyki połączone były z warsztatami. Kór-
niccy uczniowie szczególnie dobrze bawili 
się podczas występów Zespołu Rozmarija ze 
Słowacji oraz wprawiających w trans pokazów 
hinduskich muzyków i tancerzy. Następnie 
barwny korowód przeszedł ulicami miasta 
zapraszając na popołudniowy koncert na Pro-
wencie. Kunszt, humor i doskonała atmosfera 
przyciągnęły sporo widzów. Poza zaproszo-
nymi gośćmi mogli również podziwiać Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej, który w sezonie 
artystycznym 2012/2013 przygotował nowy 
program. Jego poziom w niczym nie ustępował 
bardziej doświadczonym zespołom

Sławek Animucki


