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APROSTO Z  RATUSZA 11 listopada, 

w dniu 95-tej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 
o godz. 18:00 

odprawiona zostanie 
w Kolegiacie Kórnickiej 

uroczysta msza św. 
Po liturgii, 

w asyście orkiestry harcerskiej 
poczty sztandarowe, 

delegacje 
oraz wszyscy chętni 

uczestnicy obchodów 
przejdą z Kolegiaty 

pod pomnik 
Powstańców Wielkopolskich.  

Wcześniej, 
bo o godzinie 16:00 
w Zamku Kórnickim 
odbędzie się finał 

organizowanego przez 
kórnicki hufiec ZHP 

konkursu recytatorskiego 
„Wpisani w Historię”. 

Po prezentacji nagrodzonych 
uczestników wystąpią chóry 

Castellum Cantans 
i Viva la Musica

Także 11 listopada 
o godz. 11:30 

uroczysta msza święta 
odprawiona będzie 

w kościele w Robakowie. 
Po liturgii, 

pod pomnikiem 
Obrońców Ojczyzny 

na położonym 
nieopodal cmentarzu 

odbędzie się 
uroczystość patriotyczna.

SPoTkANiE NA TEmAT 
BUdżETU oBYwATElSkiEgo 

28 października w sali Strażnicy OSP w 
Kórniku burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
urzędnicy odpowiedzialni za organizację 
konsultacji Budżet Obywatelski Gminy 
Kórnik 2014 spotkali się z wnioskodawca-
mi, których propozycje inwestycji zostały 
zakwalifikowane do pierwszej tury głoso-
wania. W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele Instytutu Zachodniego, 
który wsparł konsultacje przygotowując 
specjalne banery, gadżety promocyjne i 
ofertę wspomagających działań marketin-
gowych. 

Pani Iwona Pawłowicz-Napieralska, 
która koordynuje konsultacje z ramienia 
Urzędu Miejskiego w Kórniku opowiedziała 
o szczegółach dotychczasowych działań i 
o tym jakie procedury jeszcze przed nami. 
Robert Jankowski i Łukasz Grzegorowski 
z Wydziału Promocji UM w Kórniku oraz 
przedstawicielką Instytutu Zachodniego za-
prezentowali istniejące możliwości promocji 
poszczególnych pomysłów inwestycyjnych. 

Należy podkreślić, że na spotkanie 
przybyli autorzy ponad 40 z 52 zakwalifi-
kowanych projektów. O dużym zaintereso-
waniu świadczy też ilość pytań jakie padły 
podczas dyskusji. I tura głosowania potrwa 
do 12 listopada.

koNSUlTAcjE wRPo 2014+

Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak zaprosił samorzą-
dowców, przedsiębiorców i wszystkich 
zainteresowanych na konferencję będącą 
elementem konsultacji społecznych projek-
tu Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020. Miała 
ona miejsce 31 października w Auditorium 
Maximum w Collegium Iuridicum Novum 
UAM w Poznaniu. 

Spotkanie cieszyło się sporym zain-
teresowaniem, gromadząc ponad 400 
uczestników. 

W konferencji udział wziął burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Byli także obecni 
przedsiębiorcy z naszej okolicy. 

Konsultowany projekt ma wielkie zna-
czenie dla rozwoju naszego regionu, gdyż 
na podstawie WRPO rozdzielone zostaną 
kolejne środki finansowe z budżetu  Unii 
Europejskiej. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania 
się z projektem na stronie internetowej 
www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz do udziału 
w trwających konsultacjach.

NowA iNwESTYcjA w RoBAkowiE

Także 31 października odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie budowy nowego 
magazynu dla PF Logo Express Point Park 
Poznań, który powstaje w Robakowie przy 
ul. Żernickiej. W uroczystości uczestniczył 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. 

PAmięci jAdwigi ZAmoYSkiEj

W dniach 3-4 listopada celebrowano 
90. rocznicę śmierci Jadwigi z Działyńskich 
Zamoyskiej. Z tej okazji zorganizowano dwa 
przedstawienia teatralne (Teatru Legion i 
grupy teatralnej Litera przy ZS w Kórniku), 
uroczystą mszę świętą oraz wystawę ręko-
pisów i pamiątek po Generałowej, którą 4 
listopada w salach Zamku uroczyście otwo-
rzył arcybiskup Stanisław Gądecki. W tych 
wydarzeniach udział wzięli także przed-
stawiciele samorządu, z wiceburmistrzem 
Antonim Kaliszem i  przewodniczącym RM  
Maciejem Marciniakiem. 

Więcej na str.

wYRóżNiENiE dlA gAckówki

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestni-
czył 5 listopada w podsumowaniu VII edycji 
Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce. 

II miejsce w kategorii „Gospodarstwo 
agroturystyczne w funkcjonującym gospo-
darstwie rolnym” otrzymało gospodarstwo 
Gackówka położone w Skrzynkach. Gra-
tulujemy!

Opr. ŁG

4 listopada br. w Sali Ko-
lumnowej Sejmu RP odbyła się 
konferencja „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu terytorial-
nego”, podczas której ogłoszono 
wyniki dorocznego Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorialne-
go. Tegorocznymi zwycięzcami  
są: Kleszczów (gminy wiejskie), 
Nowe Warpno (gminy miejsko-
-wiejskie), Krynica Morska (gminy 
miejskie) i Warszawa (miasta na 
prawach powiatu).

Miło nam poinformować Pań-
stwa, że Kórnik został sklasyfi-
kowany na wysokim czwartym 
miejscu w kategorii gmin wiejsko-
-miejskich.

Organizatorami konferencji 
byli: Komisja Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu RP, Wydział Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej oraz Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”.

Udział w niej brali m.in.: Adam 
Struzik, marszałek województwa mazo-
wieckiego, Jerzy Pietrewicz, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jan 
Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, 
prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biz-
nesu PW, Piotr Zgorzelski przewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, prof. Zbigniew Król, dziekan 
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
PW, Krzysztof Przybył, prezes Fundacji 
„Teraz Polska”.

Wyróżnienie dla Kórnika odebrał bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski.

Podstawą rankingu, opracowanego pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z 
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
PW, jest 16 wskaźników, obejmujących 
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, spo-
łeczny oraz ochrony środowiska. Ranking 
uwzględnia wszystkie polskie miasta i gmi-
ny, a materiałem źródłowym są niezależne 
dane Głównego Urzędu Statystycznego z 
tzw. Banku Danych Lokalnych. 

Opr. ŁG

Pierwsze dziesiątki rankingu ZRjST
Miasta na prawach powiatu
1. Warszawa
2. Gdańsk
3. Poznań
4. Sopot
5. Katowice
6. Toruń
7. Wrocław
8. Rzeszów
9. Kielce
10. Krosno
Gminy miejskie
1. Krynica Morska
2. Łeba
3. Bieruń
4. Karpacz
5. Puławy
6. Garwolin
7. Sucha Beskidzka
8. Limanowa
9. Pruszcz Gdański
10. Biłgoraj
Gminy miejsko-wiejskie
1. Nowe Warpno
2. Polkowice
3. Międzyzdroje
4. kórnik
5. Ożarów Mazowiecki
6. Solec Kujawski
7. Zbąszynek
8. Połaniec
9. Swarzędz
10. Stryków
Gminy wiejskie
1. Kleszczów
2. Kobierzyce
3. Puchaczów
4. Tarnowo Podgórne
5. Rewal
6. Komorniki
7. Ornontowice
8. Suchy Las
9. Lesznowola
10. Pawłowice

KórniK czwarty w ranKingu 
Zrównoważonego roZwoju
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i SeSja XXXIX
„Bóg wam wielki zapłoć, za pomoc, 

którąśta nam okazali gdyśmy tego 
naprawdę potrzebowali” zaciągając po 
góralsku rozpoczął swoje przemówienie 
podczas obrad sesyjnych rady miejskiej 
w kórniku 30 października wójt gminy 
Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukasz-
czyk w asyście przewodniczącego Rady 
gminy władysława Piszczka.

Podziękowali oni serdecznie samorzą-
dowi Kórnika, rolnikom, oraz wszystkim 
tym, którzy pomogli mieszkańcom okolic 
Bukowiny Tatrzańskiej, które to okolice 
dotknęło fatalne w skutkach gradobicie. 
9 sierpnia br. na powierzchni około 7 km² 
spadł grad wielkości śliwek. Wiele dachów, 
samochodów uległo zniszczeniu. Ucierpieli 
także rolnicy.

Gminy Kórnik i Bukowina Tatrzańska 
współpracują ze sobą na zasadzie oficjalne-
go partnerstwa samorządów. W sytuacjach 
nadzwyczajnych współpraca ta nabiera 
konkretnego wymiaru. Tym razem wymiar 
ten podsumować można następująco:
- dwa tiry z płodami rolnymi - dar kórnickich 
rolników
- 10 tys. zł przekazane z budżetu Gminy 
Kórnik na pokrycie remontu zalanych sal 
lekcyjnych szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej.

Miły akcent góralskich podziękowań 
poprzedził omawianie uchwał i podejmo-
wanie decyzji.

Wcześniej jednak przewodniczący Ma-
ciej Marciniak przedstawił informację na 
temat oświadczeń majątkowych radnych 
za 2012 rok.

Wszyscy radni złożyli oświadczenia 
majątkowe w terminie, czyli do dnia 30 
kwietnia 2013r. 

W przypadku dwóch radnych Urząd 
Skarbowy zwrócił uwagę na nieprawidłowo-
ści, które zostały niezwłocznie wyjaśnione, 
a korekta Oświadczeń przyjęta.

W stosunku do innego radnego toczy się 
nadal postępowanie wyjaśniające.

Do pozostałych Oświadczeń radnych, 
burmistrza i przewodniczącego Rady Urząd 
Skarbowy nie zgłosił zastrzeżeń.

Gorąca dyskusja na temat kondycji 
Kórnickiej Straży Miejskiej trwa. Głosami 
większości radnych do porządku obrad sesji 
październikowej wprowadzono uchwałę 
w sprawie likwidacji tej jednostki. Punkt 
ten omawiany był niemal na końcu obrad. 
Do głosowania jednak nie doszło, gdyż 
jak wyjaśnił radca prawny Przemysław 
Barczyński przed  podjęciem takiej decyzji 
Rada musi zasięgnąć opinii Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. Opinia ta nie jest 
dla radnych wiążąca wystąpienie o nią jest 
konieczne. Radni długo dyskutowali na te-
mat tego dlaczego wcześniej o taką opinię 
nie wystąpiono, kto powinien to zrobić i jakie 
podjąć dalsze kroki w tym temacie. Przegło-
sowano uchwałę dotyczącą  zasięgnięcia 
opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu w przedmiocie rozwiązania 
Straży Miejskiej w Kórniku. Jakie będą 
kolejne decyzje i rozstrzygnięcia? Na te 
pytania przyjdzie nam i „niepewnym jutra” 
Strażnikom jeszcze poczekać. 

Podczas obrad radni podjęli uchwały 
w sprawach:

- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kórnik

- zmiany budżetu Gminy Kórnik na 
2013rok

- zmianę uchwałę w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki na realizację projektu 
miejskiego „Rewitalizacja płyty rynku w 
Kórniku” w ramach Inicjatywy JESSICA. 
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie 
zadania wymogło starania o zwiększenie 
kwoty przyznanej na niezwykle preferen-
cyjnych warunkach pożyczki.

- określenia stawek podatku od nieru-
chomości (patrz obok, na str. 5))

- opłaty targowej (na wniosek radnego 
Marka Broniewskiego stawki na 2014 po-
zostaną na poziomie z roku 2013)

- rocznego programu współpracy Gminy 
Kórnik z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na 2014 rok.

- stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla 
zawodników za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz trenerów i innych osób wyróżniających 

się osiągnięciami w działalności sportowej
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-

wości Błażejewo na lata 2013-2020
- pozbawienia statusu pomnika przyrody
- sprzedaży w drodze przetargu ogra-

niczonego nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Robakowie

- sprzedaży nieruchomości w trybie 
przetargowym położonej w Robakowie 
gm. Kórnik,

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Borówcu, gm. Kórnik, 
rejon ul. Kempingowej w Borówcu i os. 
Wczasowego w Mościenicy

- nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta 
i Gminy Kórnik 

- zajęcia stanowiska odnośnie podjęcia 
przez Wojewodę Wielkopolskiego prac 
nad sporządzeniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w gminie Kórnik, obręb 
Kamionki.

Radny Adam Lewandowski zgłosił 
interpelację w sprawie niewystarczającej 
ilości miejsc parkingowych przy szkole 
podstawowej i gimnazjum w Kórniku. 

Radny Marek Broniewski pytał o usta-
lenia w sprawie dojazdu do powstającego 
w Kórniku między ul. Poznańską a ul. Sta-
szica obiektu handlowego.

Radna Małgorzata Walkowiak pytała czy 
w Kamionkach, razem z inwestycjami ka-
nalizacyjnymi wzdłuż głównej, powiatowej 
drogi powstanie chodnik. Niezadowolona z 
odpowiedzi zaprosiła burmistrzów i urzęd-
ników na spotkanie wiejskie (12 listopada, 
godz. 19:00 w remizie w Kamionkach) by 
wytłumaczyli tę sprawę mieszkańcom. 
Radny Tomasz Grześkowiak wezwał do 
działań w sprawie fatalnego stanu i wy-
glądu rdzewiejących, dziurawych ekranów 
dźwiękoszczelnych usytuowanych wzdłuż 
trasy katowickiej. Radny Jerzy Rozmiarek 
zaproponował, by przy bnińskim kościele 
znakom zakazu zatrzymywania dodano ta-
bliczki „Nie dotyczy niedziel i świąt”. Zwrócił 
też uwagę na niewystarczającą widoczność 
na wyjeździe z ul. Kościelnej. 

Opr. ŁG

minął pierwszy termin płatności opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. czy mieszkańcy pamiętali o terminowym 
dokonaniu wpłat?

Większość podatników opłatę śmieciową 
za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r., 
uregulowało do 16 września 2013 r. 

większość - ale nie wszyscy. Są osoby, 
które nie zapłaciły...

Tak. Ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, 
jak najszybciej powinni opłatę uregulować na 
rachunek Gminy Kórnik 26 9076 0008 2001 
0000 0215 0002. Bez prowizji opłatę można 
zapłacić w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz 
oddziałach Banku w Bninie i Borówcu. 

Płacąc opłatę śmieciową po terminie należy 
pamiętać o odsetkach za zwłokę. 

Niektórzy mieszkańcy tłumaczą swoje 
spóźnienie tym, że nie dostali z ratusza 
nakazu płatniczego, czy faktury ... 

Od 1 lipca 2013 r., gmina ma obowiązek 
odebrać odpady komunalne, a właściciel 
nieruchomości ma obowiązek za tę usługę 
zapłacić. Przy czym zasady tej płatności są inne 
niż obowiązujące do 30 czerwca 2013 r. Urząd 
nie wystawi faktury. Właściciele nieruchomości 
mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i płacić zadeklarowaną kwotę w terminach 
ustalonych w uchwale przez Radę Miejską w 
Kórniku bez żadnej faktury, nakazu, czy osobi-
stego powiadomienia.

jakie to terminy?
Za miesiące: styczeń, luty i marzec, termin 

płatności opłaty śmieciowej jest do 15 marca. 
Za kwiecień, maj i czerwiec – 15 maja. Za 
lipiec, sierpień i wrzesień – 15 września. A za 
październik, listopad i grudzień – 15 listopada. O 
terminach płatności powinien pamiętać właści-
ciel nieruchomości. Urząd nie przyśle żadnego 
pisma przypominającego.

A jeśli zapomnimy zapłacić?
- Wówczas, płacąc zaległość musimy 

pamiętać o uregulowaniu również odsetek za 
zwłokę. Jeśli sami nie będziemy o tym pamię-
tać, po upływie terminu płatności, Burmistrz 
przyśle upomnienie, które zwiększy kwotę 
zaległości o koszty upomnienia. Jeśli również 
to nie poskutkuje, do naszych drzwi zapuka po-
borca jednostki samorządu terytorialnego, który 
oprócz zaległej opłaty śmieciowej, odsetek za 
zwłokę i kosztów upomnienia, doliczy jeszcze 
koszty egzekucyjne.

czyli opłatę śmieciową urząd będzie 
egzekwował tak jak pozostałe podatki?

Prawie. Nowością będzie to, że podatki w 
postępowaniu egzekucyjnym ściąga od nas 
naczelnik urzędu skarbowego, zaś opłatę 
śmieciową, na mocy art. 6qa ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, jako 
organ egzekucyjny będzie dochodził Burmistrz 
Gminy Kórnik. Oczywiście Pan Burmistrz nie 

będzie robił tego osobiście. W jego imieniu, 
postępowanie egzekucyjne przeprowadzi po-
borca jednostki samorządu terytorialnego. W tej 
chwili trwa konkurs, który ma na celu wyłonienie 
odpowiedniej osoby.

A jeśli właściciel nie złoży deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi?

Wówczas Burmistrz wyda decyzję, w której 
określi wysokość tej opłaty. Zanim to nastąpi, 
wezwie właściciela nieruchomości do złożenia 
deklaracji. Przypominam, że termin złożenia 
deklaracji minął już 3 kwietnia 2013 r. Za nie 
złożenie deklaracji w terminie grozi kara po-
rządkowa wynikająca z Ordynacji podatkowej, 
w wysokości nie przekraczającej  2.800,00 zł lub 
kara z Kodeksu karnego skarbowego. Dlatego 
warto składać deklaracje samemu, nie czekać 
na decyzję burmistrza.

czy deklaracje należy składać co roku?
Nie. Raz złożona deklaracja obowiązuje 

tak długo, jak długo na nieruchomości nie na-
stępują zmiany, które mają wpływ na wysokość 
opłaty śmieciowej. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości właściciel tej nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
Przykład: Właściciel nieruchomości deklarował 
opłatę śmieciową za odpady zmieszane (nie 
segregowane). Za 4 osoby opłata miesięczna 
wynosiła 60,00 zł. Za miesiące: lipiec, sierpień 
i wrzesień, w terminie do 15 września, właści-
ciel nieruchomości powinien zapłacić 180,00 
zł (3 x 60,00 zł). Od 1 listopada zaczął jednak 
śmieci segregować. Do 15 listopada ma ter-
min, aby o tym fakcie powiadomić Burmistrza 
składając nową deklarację. Wówczas opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. To znaczy, od 1 
listopada opłata śmieciowa od 4 osób wyniesie 
40,00 zł miesięcznie. A to znaczy, że do 15 listo-
pada właściciel nieruchomości zapłaci 120,00 
zł (3 x 40,00 zł).

czyli za kilka dni minie ważny dla miesz-
kańców termin ...

15 listopada 2013 r. minie kolejny termin 
opłaty za miesiące: październik, listopada i 
grudzień 2013 r. Tak jak we wrzeniu, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
można wpłacać na rachunek Gminy Kórnik 
26 9076 0008 2001 0000 0215 0002, bez 
prowizji w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz 
oddziałach Banku w Bninie i Borówcu. Przy 
tej okazji przypominam, że 15 listopada mija 
również termin płatności IV raty podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego. Na marginesie 
pragnę zauważyć, że terminy płatności opłaty 
śmieciowej pokrywają się z terminami płatności 
podatków lokalnych.

Od przyszłego roku wchodzimy w system 
płatności masowych w opłacie śmieciowej, co 
oznacza, że każdy z właścicieli posesji otrzyma 
swój indywidualny numer rachunku bankowe-
go, na który będzie wpłacał opłatę śmieciową. 
Ale to dopiero w roku 2014.

czy wprowadzanie nowego systemu po-
boru opłat wnosi jeszcze jakieś trudności?

Urzędnicy odpowiedzialni za weryfikację i 
księgowanie proszą, by mieszkańcy precyzyjnie 
określali w opisie przelewu jakiej osoby, oraz 
której nieruchomości dotyczy wpłata. Zdarza 
się także, że opłata za gospodarowanie odpa-
dami płacona jest razem z innymi podatkami, 
co utrudnia identyfikację i zaksięgowanie. Ze 
względu na obowiązujące przepisy, ważne 
jest także by „opłata śmieciowa”, oraz podatki 
płacone były z konta osoby, którą rzeczywiście 
obciąża dana płatność. Jeśli skorzystamy z po-
średnictwa osoby trzeciej i to z jej konta wpłynie 
na konto Gminy nasza płatność, Urząd będzie 
musiał zwrócić przekazane pieniądze i poprosić 
o kolejną wpłatę. Takie są przepisy podatkowe.

Hanna Kmieciak
Kieronik Wydziału Podaków 

i Opłat Lokalnych UM w Kórniku

CZy I jak płaCImy Za śmIeCI ...

Z uchwały Rady Miejskiej w Kórniku z 
dnia 30 października 2013 roku w sprawie: 
określenia stawek podatku od nieruchomości

§ 1. Określa się na terenie gminy Kórnik 
stawki podatku od nieruchomości w nastę-
pującej wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł 
od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,46 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,73 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej.
3. od budowli lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej – 
2% ich wartości.

NowY NUmER RAchUNkU BANkowEgo gmiNY kóRNik
 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002
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opIS InweSTyCjI 
(stan na 4.11.2013)

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach czmoniec i Trzykolne 
młyny – zadanie polegało na opracowaniu 
dokumentacji projektowej kanalizacji sani-
tarnej dla przedmiotowych miejscowości. 
Dokumentacja jest niezbędna w celu prowa-
dzenia rozmów z Gminą Śrem o możliwości 
podłączenia miejscowości Czmoniec i Trzy-
kolne Młyny do systemu kanalizacyjnego w 
Orkowie gm. Śrem.  

2. Budowa kompleksu rekreacyjnego 
„kAmYcZEk” w kamionkach, składają-
cego się  z placu zabaw i bulodromu – za-
danie prowadzone było w ramach konkursu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego (Wielkopol-
skiego Urzędu Marszałkowskiego). Zadanie 
polegało na wybudowaniu boiska do gry w 
bule oraz wykonaniu placu zabaw przy ulicy 
Platanowej w Kamionkach. Teren inwestycji 
został ogrodzony i wyposażony w elementy 
małej architektury. Wszystkie prace zostały 
odebrane, zadanie zakończono.

3. Budowa chodnika w Szczodrzy-
kowie przy ul. Poznańskiej – w trybie 
zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę 
na realizację zadania. Termin zakończenia 
przewidziany jest do 10 grudnia 2013r. 

4. Budowa chodnika we wsi Robako-
wo – wieś - w trybie zapytania ofertowego 
wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. 
Termin zakończenia przewidziany jest do 20 
listopada 2013r. 

5. modernizacja ulic jeziornej i cmen-
tarnej w Bninie – Zakończono budowę ulicy 
Jeziornej trwają czynności odbiorowe.

Zakończono budowę ulicy Cmentarnej – 
Wszystkie prace zostały odebrane, zadanie 
zakończono.

6. Budowa promenady spacerowej 
wzdłuż brzegu jeziora kórnickiego – 
wystąpiono do Starostwa Powiatowego o 
pozwolenie na budowę II etapu (od ul. Zam-
kowej do ul. Harcerskiej).

7. Budowa budynku socjalnego w 
dachowie - Zadanie dofinansowane z Rzą-
dowego Programu Wsparcia Finansowego z 
Funduszu dopłat tworzenia lokali socjalnych, 
mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych. Zostało wykonane przy-
łącze gazu przez służby WSG. Wykonano 
pokrycie dachu. Trwają prace budowlane 
wewnątrz budynku. Termin zakończenia za-
dania przewidziany jest do 29 listopada 2013r.

8. Rozbudowa budynku oSP w Radze-
wie – wymurowano ściany zewnętrzne części 
rozbudowywanej. Wewnątrz starej części 
budynku rozprowadzono nową instalację wod 
– kan. Stawiane są ścianki działowe i trwa 
wymiana nadporoży. Termin zakończenia 
zadania przewidziany jest do 31 marca 2013r.

9. Budowa kompleksu edukacyjnego 
w północnej części gminy - budowa szkoły 
podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola – 
ogłoszony został przetarg na budowę I etapu 
tj. Szkoły Podstawowej wraz z zagospodaro-
waniem terenu. Termin składania ofert upływa 
14 listopada 2014r.

10. Przebudowa infrastruktury kana-
lizacji w ul. Zwierzynieckiej w kórniku 
– w trakcie wykonywania prac wystąpiły 
utrudnienia związane ze złym stanem tech-
nicznym kanalizacji deszczowej. Zamonto-
wano betonową obudowę przepompowni. 
Wszystkie prace zostały odebrane, zadanie 
zakończono.

11. Budowa oświetlenia przy ul. kasz-
tanowej w Błażejewku – w trybie zapytania 
ofertowego wyłoniono wykonawcę na realiza-
cję zadania. W dniu 6 listopada br. rozpoczęto 
prace budowlane.  Termin zakończenia prze-
widziany jest do 16 grudnia 2013r. 

12. Budowa oświetlenia przy ul. 
leśnej i Szerokiej w Robakowie - w 
trybie zapytania ofertowego wyłoniono wy-
konawcę na realizację zadania. W dniu 4 
listopada br. rozpoczęto prace budowlane. 
Termin zakończenia przewidziany jest do 
16 grudnia 2013r. 

13. Budowa oświetlenia we wsi 
Borówiec (ulice: Ładna, Zakole i Nad 
jeziorem) – w dniu 5 listopada br. nastą-
piło otwarcie ofert w przetargu nieogra-
niczonym. Trwa ich weryfikacja. Termin 
zakończenia zadania planowany jest do 
16 grudnia 2013r.

14. oświetlenie ul. Poznańskiej w 
gądkach - w trybie zapytania ofertowego 
wyłoniono wykonawcę na realizację zada-
nia. Termin zakończenia przewidziany jest 
do 16 grudnia 2013r. 

15. oświetlenie ulic Agatowej i 
diamentowej w kamionkach – w dniu 
5 listopada br. nastąpiło otwarcie ofert w 
przetargu publicznym. Trwa ich weryfikacja. 
Termin zakończenia zadania planowany 
jest do 16 grudnia 2013r.

16. Rewitalizacja kórnika i Bnina (w 
tym modernizacja rynku) – wpłynęło 9 
ofert, których otwarcie nastąpiło w dniu 2 
października br. Wystąpiono do BGK o zgo-
dę na zwiększenie środków finansowych w 
ramach funduszu „Jessica”.

17. Budowa świetlicy w Robakowie 
Zadanie dofinansowane w ramach działania 
413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Wszystkie prace 
zostały odebrane, zadanie zakończono.

Opr. Wydział Inwestycji 
UM w Kórniku

Ul. Cmentarna w Bninie Ul. Jeziorna w Bninie

Świetlica w RobakowieBudynki socjalne w Dachowie

Inicjatywa burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego, przeznaczenia kwoty500 000zł 
wydzielonej z budżetu gminy w roku 2014 
na jej rozdysponowanie przez mieszkańców,  
spotkała się z życzliwym przyjęciem radnych 
i wręcz spontanicznym samych mieszkań-
ców .Nic przecież tak bardzo nie zadowala, 
jak możliwość osobistego zadecydowania o 
swoich wydatkach .Pieniądze budżetowe to 
przecież pieniądze każdego z nas .Ich podział 
rok rocznie jest powierzany Radzie Miejskiej, 
jako organowi przedstawicielskiemu tyle ,że to 
nie to samo, co wola poszczególnych decyden-
tów .Takimi w myśl opracowanego regulaminu, 
staliśmy się przystępując do opracowania i 
zgłoszenia swego pomysłu, na wydatkowanie 
w roku 2014 kwoty 500 000 zl. Kwoty nie małej, 
bo stanowiącej np. wielokrotność funduszy 
sołeckich, jakimi dysponują rady sołeckie całej 
gminy, lub np.koszt modernizacji ulicy Jeziornej 
i Cmentarnej w Bninie. Do udziału zgłoszono 
79 propozycji, z których po weryfikacji co do 
ich zgodności z założeniami regulaminu, do II 
etapu konkursu zakwalifikowano 52.

Tak więc odzew społeczny w pierwszej edy-
cji tego pomysłu, jest więcej niż zadowalający, 
biorąc pod uwagę zaangażowanie obywatel-
skie w naszej gminie.

 Rozrzut pomysłów,  jakie zostały przed-
stawione do realizacji za wymienioną kwotę, 
skłonił mnie do sięgnięcia po pióro z dwóch 
powodów: jakie są oczekiwania mieszkańców,  
i czy istnieje realna możliwość spełnienia przed-
stawionych projektów. 

Łączna kwota,  za którą doszłoby do re-
alizacji zgłoszonych projektów, wg wstępnych 
wyliczeń ich autorów to 7.195 443,98 zł. By 
zobrazować skalę tych wydatków, sięgnąłem 
do gminnych zamierzeń inwestycyjnych na rok 
2014,gdzie planowane wydatki określono na 
kwotę 5.862 360 zł. Pozostaje jeszcze przybli-
żyć dochody gminne w granicach 90 000 000 

zł i już mamy pełny obraz tego „na co nas stać”.
Konstruowanie budżetu to zadanie bur-

mistrza. Jako radny VI kadencji ze skruchą 
przyznaję, że nie do końca,  po dwukrotnym 
uczestniczeniu w procesie uchwalania budżetu 
na lata 2012 i 2013 ,orientuję się w meandrach 
jego powstawania i funkcjonowania. Często-
tliwość uchwalania poprawek do istniejącego 
budżetu, wywołuje u mnie zawsze wrażenie 
kreowania na nowo istniejącej rzeczywistości.

Wchodzenie do planu wydatków na inwe-
stycje i wypadanie z planu uchwalonych już 
kwot,  to dla mnie takie nieraz hokus-pokus. 
Wywołuje to wielokrotnie rozczarowanie miesz-
kańców i zażenowanie urzędników  i radnych, 
gdy na zebraniach wiejskich muszą się pokręt-
nie tłumaczyć, co jest tego przyczyną, że znów 
nie dotrzymano danego słowa.

Mamy więc tym razem zagwarantowaną 
uchwałą Rady Miejskiej kwotę i chyba tylko 
kataklizm finansowy, nie pozwoli przeznaczyć 
jej na zrealizowanie zwycięskiego -zwycięskich 
projektów.

Jakie one są w szczególności i każdy z 
osobna,  nie będę się rozpisywał, ponieważ 
w „Kórniczaninie”nr 18 znajdziemy ich opis. 
Na 52 przedstawione projekty, autorami 42 są 
osoby fizyczne, nie uczestniczące „z urzędu” 
w działalności publicznej. Dodając do tej liczby 
autorów, których pomysły nie zostały zakwalifi-
kowane do konkursu, jawi nam się dość liczna 
grupa osób pragnących zaangażować się w 
działalność na rzecz środowiska .To spory 
potencjał w rozważaniach nad powstawaniem 
społeczeństwa obywatelskiego.

Czego pragną mieszkańcy patrząc przez 
pryzmat ich pomysłów? Pierwszy nasuwający 
się wniosek,  to polepszenia bezpieczeństwa 
życia przez budowę chodników, ścieżek ro-
werowych i oświetlenia ulicznego. Dalej zapo-
trzebowanie społeczne wyraża się projektami 
nastawionymi na zdrowie, a więc rekreacja  na 

obiektach sportowych,siłowniach pod chmurką, 
na plaży miejskiej,drogach rowerowych i szla-
kach turystycznych. Sporo pomysłów swoje 
uzasadnienie buduje na potrzebie integracji 
środowiska,  poprzez powstanie miejsc pikni-
kowych ,placów zabaw i świetlic. Zgłoszone 
projekty obrazują stan społeczny środowisk 
,skąd pochodzą ich autorzy.

Jedna jest cecha wspólna wszystkich, któ-
rzy przystąpili do konkursu -zadbać o środki na 
polepszenie standardów życia.

Ustawa o samorządzie gminnym, naka-
zuje władzom sprawującym urząd dbanie o 
te wszystkie sprawy, z jakimi wystąpiono w 
konkursie. Tak jednak „krawiec kraje jak mu 
materiału staje”. Przechodzę więc do rozmy-
ślań nad możliwościami zrealizowania tego, 
czego pragną mieszkańcy. Wiele zgłoszonych 
pomysłów nie wymaga nadmiernych nakładów 
finansowych i sięgania po środki budżetowe. 
Wymaga natomiast inicjatywy środowisk, które 
mają czerpać korzyść z ich powstania .Powstaje 
pole do wyzwalania ruchu obywatelskiego, do 
wspólnego działania na rzecz społeczności 
lokalnych, bez oglądania się na urząd .Bez 
wątpienia wśród 52 projektów są takie ,które 
wymagają tego,  bo są ponad środowiskowe, z 
których korzyść czerpać będzie ogół mieszkań-
ców gminy .Nie jest moją intencją lobbowanie 
za którymkolwiek projektem. Dysponuję jednym 
głosem i dokonam stosownego wyboru .Nie 
możemy jednak podejmując taką decyzję, 
zapominać o tym, co ma nam wszystkim przy-
nieść zadowolenie ze spożytkowania funduszy 
budżetowych, oddanych w nasze władanie.

Dla Pana burmistrza inicjatora tego pomysłu 
płynie niewątpliwa korzyść, żeby nie powiedzieć 
nauka vox populi vox dei.

radny Toma Grześkowiak

BudżeT oBywaTelSkI- oCZamI radnego
cZYli cZEgo PRAgNą oBYwATElE gmiNY kóRNik

KonKurs
- a naweT dwa !

Szanowni Państwo. Do 12 listopada trwa 
I tura głosowania w konsultacjach Budżet 
Obywatelski Gminy Kórnik 2014. Głosować 
mogą wszyscy pełnoletni, zameldowani w na-
szej gminie mieszkańcy. Na specjalnej karcie 
do głosowania zaznaczyć można 3 wybrane 
spośród 52 propozycji inwestycyjnych. Z nich 
wyłonione zostanie 20, które będą brały udział 
w II turze. II tura potrwa od 18 do 29 listopada. 

Uwaga! Wśród wszystkich uprawnionych, 
którzy zagłosują w I i II turze głosowania 
rozlosujemy nagrody - karnety ufundowane 
przez Oazę, zestawy gadżetów Gminy Kórnik 
oraz Oazy, srebrne monety oraz lot na moto-
paralotni. Głosujesz w I i II turze- masz dwie 
szanse na nagrody!

Na terenie gminy zawisły specjalne bane-
ry reklamujące Budżet Obywatelski, ufundo-
wane przez Instytut Zachodni. Drugi konkurs 
dotyczy właśnie tych banerów. Jest ich sześć. 

Co jakiś czas są one przewieszane w inne 
miejsca. Trzy pierwsze osoby, które na adres 
korniczanin@kornik.pl przyślą informację o 5 
lokalizacjach, w których wisiały lub wiszą te 
reklamy otrzymają kubki z logo gminy. 

Zapraszamy do odnajdywania i oczywiś-
cei do głosowania!

Szczegóły konsultacji Budżet Obywatelski 
znajdziecie Państwo na stronie www.kornik.
pl/bogk2014 . W tej sprawie dzwonić można 
także do  Iwony Pawłowicz – Napieralskiej 
(tel. 61-8170-411 w. 685 Wydział Inwestycji 
UM w Kórniku). Kontakt e-mail: 

budzet.obywatelski@kornik.pl
ŁG

Sprostowanie 

w poprzednim numerze kórnicza-
nina (nr 18/2013) na stronie 22 błędnie 
podałem, że „28 listopada zaczniemy 
głosowanie w konsultacjach społecz-
nych Budżet obywatelski gminy kórnik 
2013”. oczywiście głosowanie rozpoczę-
ło się 28 października i chodzi o Budżet 
obywatelski gminy kórnik 2014. Za 
pomyłkę przepraszam. 

Łukasz Grzegorowski
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Zaproszenie
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Szczytnikach 
serdecznie zaprasza do udziału 

w konkursie na najciekawszą
 „Szopkę Bożonarodzeniową” 

oraz pokaz i kiermasz 
ozdób świątecznych. 
Impreza odbędzie się 

dnia 07 grudnia 2013 r. o godzinie 15 
w Domu Strażaka w Szczytnikach. 

Prace należy dostarczyć do godziny 14 
po uprzednim 

potwierdzeniu uczestnictwa. 
Na uczestników konkursu 

czekają nagrody.

  Szczegółowe informacje
 i zgłoszenia                          

tel. 504-234-869

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

W IZBIE PAMIĄTEK

 REGIONALNYCH  W BNINIE 

WYSTAWA 
„W 200. ROCZNICI 

ŚMIERCI 
JÓZEFA 

Ks. PONIATOWSKIEGO, 
PATRONA KÓRNICKICH 

HARCERZY”, 
ZORGANIZOWANA PRZEZ 

HENRYKA 
PRUCHNIEWSKIEGO

 Z MOSINY,

OTWARCIE WYSTAWY 
 18 LISTOPADA 2013 
O GODZINIE 14tej. 

Informacje: 
tel. 785749287

Czas wskrzesić ideę debaty w Polsce. 
Niestety trudno dziś znaleźć miejsce i moż-
liwość rozmowy na ważne tematy, a jeśli 
zwykle ono się pojawia to kończy się bez-
owocnie, najczęściej po każdych następ-
nych wyborach. Zacznijmy zatem oddolną 
inicjatywą spotkań dialogu obywatelskiego 
– Forum PopieramKórnik.pl. Kórnik jest bar-
dzo atrakcyjną i pełną perspektyw Gminą, 
zatem dajmy szansę sobie-mieszkańcom: 
przedyskutować i wypracować najlepszą jej 
wizję, dajmy szansę ciekawym pomysłom i 
przedyskutujmy je z innymi mieszkańcami 
celem rozwiązania problemów i rozwoju na-
szej okolicy. Efektem spotkań Forum mają 
być konkretne pomysły, które wdrażać będą 
mogli: przedstawiciele samorządu, służb 
lokalnych lub organizacje pozarządowe.

Jakie będą zasady działania Forum 
PopieramKórnik.pl:

Forum organizowane będzie co naj-
mniej raz w miesiącu w Kórniku, Bninie 
lub sołectwach. Tematy, o których będzie-
my debatować będą wybierane spośród 
nadesłanych przez mieszkańców pod 

adres mailowy: forum@popieramkornik.
pl. Spotkania będą organizowane w godzi-
nach popołudniowych i trwać będą ok. 1,5 
godziny, aby umożliwić uczestnictwo jak 
najszerszemu gronu osób. Odbywać będą 
się w miejscach ogólnodostępnych (ka-
wiarnie, restauracje, sale okolicznościowe). 
Terminy i miejsca spotkań będą ogłaszane 
ok. tygodnia wcześniej za pośrednictwem 
portalu www.popieramkornik.pl, mediów 
lokalnych oraz plakatów wywieszanych 
w miejscach ogólnie dostępnych (sklepy, 
tablice informacyjne, etc.) na terenie całej 
gminy.

Mamy ogromną prośbę do mieszkań-
ców o włączenie się w tą dyskusję i liczne 
uczestniczenie w spotkaniach. Pokażmy, 
że wielkopolski etos pracy wciąż nam przy-
świeca i że mieszkańcy całej Gminy Kórnik, 
niezależnie od wszelkich podziałów, są w 
stanie wypracować spójną wizję rozwoju 
naszej okolicy. Już dziś mogą Państwo 
przesyłać proponowane do przedyskuto-
wania zagadnienia pod adres mailowy: 
forum@popieramkornik.pl – najbliższe spo-
tkania Forum zaplanowane są w terminach:

- 26.11.2013r. o godz. 19:00 w Kórniku 
- 28.11.2013r. o godz. 19:00 w Bninie.

Zapraszamy - inicjatorzy spotkania 
Forum PopieramKórnik.pl: 

Katarzyna Kaczmarek, 
Grzegorz Firlej, Mateusz Rozynek

       list do Redakcji
          

 Uwaga na złodziei reklam i bilbor-
dów z prywatnych nieruchomości w 
Borówcu i okolicy. 

Po artylule w lokalnej gazecie 
Gminy Kórnik br. napisanym przez p. 
Sołtysa wielce zachęceni zostali zło-
dzieje do kradzieży i niszczenia relkam 
z prywatnych nieruchomości. 

Pamiętam, że w Kórniczaninie 
Urząd Gminy Kórnik zachęcał do 
zakładania reklam podając stawki dla 
zainteresowanych. To przecież Gmina 
ma dodatkowy dochód z podatku od 
działalności gospodarczej. A tak wo-
góle  co robi Straż Miejska z Kórnika 
wieczorami?

Tadeusz Szłapka
Borówiec

komentarz
Niszczenie prywatnej własności nie 

powinno mieć miejsca i apel autora 
powyższego listu o to, by uważać na 
złodziei reklam i bilbordów jest uza-
sadniony. 

Ze złodziejami i wandalami trzeba 
walczyć i zgłaszać ich działania Policji.

Nie mogę jednak zgodzić się z za-
wartą w dalszej części listu informacją, 
jakoby sołtys Borówca zachęcał swoją 
wypowiedzią na łamach Kórniczanina 
do kradzieży i wandalizmu. Wyraził 
on w rozmowie ze mną opinię, iż nie 
podoba mu się ilość i forma prezen-
towania reklam i bilbordów. Wyraźnie 
jednak w opracowanym przeze mnie 
tekście (nr 14/2013 z sierpnia br str. 
8)  podano, że regulacja problemu 
powinna nastąpić w ramach planów 
miejscowych, i mowy nie było o jakiś 
nielegalnych działaniach.

Autor pisze także jakoby Gmina 
Kórnik zachęcał na łamach Kórnicza-
nina do zakładania reklam podając 
„stawki dla zainteresowanych”. Stawki 
podatków - owszem - podajemy każ-
dego roku. Kiedy jednak opublikowanie 
stawek podatku zachęca do stawiania 
bilbordów?  Logicznie rzecz analizu-
jąc chyba tylko wtedy, gdy stawki ich 
dotyczące są niskie. Ale nie wiem, czy 
powinienem tego dociekać, bo jeszcze 
ktoś oskarży mnie o podżeganie do 
podnoszenia opłat i podatków. 

Sprawdziłem także, że w sierpniu, 
wrześniu i październiku nie zgłoszono 
Straży Miejskiej oraz Policji żadnego 
zajścia związanego z dewastacją lub 
kradzieżą reklamy lub bilbordu na te-
renie Borówca. A skoro jak informuje 
Czytelnik  tego typu proceder miał 
miejsce, apeluję, by zgłaszać to orga-
nom ścigania. 

Łukasz Grzegorowski

poroZmawIajmy o naSZej gmInIe 
– FoRUm PoPiERAmkóRNik.Pl!

Z okazji 95 roczni-
cy wybuchu 
Powstania

 Wielkopolskiego 
Towarzystwo Pa-
mięci Powstania 
Wielkopolskiego 

1918/1919 
Koło Kórnik 

zaprasza 
 na III Gminny 

Przegląd Pieśni 
Powstańczych,

który odbędzie się 
23 listopada 2013 

roku o godz. 15.00 
w  Strażnicy 
w Kórniku. 

Zarząd Koła 

15 października odbył się pierwszy z 
cyklu wykładów „myśl globalnie, żyj lo-
kalnie” – proszę powiedzieć, jaka jest idea 
przedsięwzięcia.

katarzyna kaczmarek (kk): Organizując 
cykl wykładów w Bibliotece Publicznej, chcie-
liśmy nawiązać do popularnych w dużych 
miastach w Polsce Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku - miejsc, gdzie ludzie, którzy dawno 
temu pokończyli szkoły mogą przyjść, żeby 
dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Robert jankowski (Rj): Oczywiście cykl  
naszych wykładów nie jest skierowany jedynie 
do seniorów. W każdym wieku można mieć 
zainteresowania – chcieć o nich opowiadać i 
dowiedzieć się czegoś od innych. Do pierwszej 
serii wykładów  wybraliśmy dziedziny uniwer-
salne – matematyka, filozofia, historia. Jestem 
przekonany, że w każdym przedziale wiekowym 
można znaleźć ich pasjonatów.

 
czym kierowali się Państwo przy dobo-

rze wykładowców? Państwo jako inicjatorzy 
są również prelegentami.

Rj: Faktycznie, miałem przyjemność pro-
wadzić inauguracyjny wykład, na którym gościło 
20 osób. Wspólnie z Kasią podjęliśmy decyzję, 
że jako pomysłodawcy musimy pojawić się rów-
nież jako prelegenci – żeby przekonać innych 
do naszego pomysłu i zasugerować, jak taki 
wykład mógłby wyglądać.

kk: Zależy nam przede wszystkim, żeby 
pierwsze wykłady skłoniły mieszkańców naszej 
gminy, którzy mają ciekawe zainteresowania, 
wykształcenie, pasję do podzielenia się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą. Hasło przewodnie 
wykładów „Myśl globalnie, żyj lokalnie” ozna-
cza nieograniczone horyzonty myślowe, ale w 

lokalnym środowisku. Każdy z nas zna jakąś 
ciekawą osobę, która z pasją potrafi mówić 
o swojej pracy lub zainteresowaniach i może 
innych czegoś nauczyć. Ktoś zna się na moto-
ryzacji, ktoś interesuje się zagadkami II wojny 
światowej, ktoś zna się doskonale na modzie, 
ktoś inny chętnie podzieli się wskazówkami 
dotyczącymi zdrowego żywienia. Takich ludzi 
zachęcamy do współpracy.

 
jak zachęcić mieszkańców gminy do 

uczęszczania na wykłady?
kk: Istnieje powiedzenie, że człowiek uczy 

się całe życie i warto je sobie ciągle powtarzać. 
Codzienne życie przytłacza nas często mono-
tonią i powtarzalnością. A czasem wystarczy 
poświęcić 45 minut, by dowiedzieć się czegoś 
ciekawego, zmienić swoje nastawienie do 
jakiegoś tematu, poznać kogoś interesującego. 
Wierzymy, że żywy kontakt z ludźmi oddanymi 

swojej pasji ma na nas pozytywny wpływ. Nie 
zdajemy sobie sprawy, jak ciekawi ludzie nas 
otaczają.

Rj: Leży nam na sercu zagadnienie aktywi-
zacji seniorów i w ogóle aktywizacji społeczeń-
stwa lokalnego. Integracja i zaufanie buduje 
się poprzez bezpośredni kontakt – rozmowę, 
wspólne tematy, wspólne cele. Zapraszamy 
wszystkich na wykłady w bibliotece, które są 
małą cegiełką w projekcie oddolnie budowa-
nej, integralnej wspólnoty mieszkańców gminy 
Kórnik.

Rozmawiał ŁG

kolejny wykład z cyklu:
12 listopada 2013 r. godz. 17:30, 
Biblioteka Publiczna w kórniku

kaziemierz krawiarz 
„kórnicko - Bnińska izba 
Pamiatek Regionalnych”

mInI wykłady „myśl gloBalnIe, żyj lokalnIe”
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... z historii id PAN

Znamienitym rodom dawnych właścicieli 
Kórnika zawdzięczamy stworzenie warunków 
dla powstania w małej, prowincjonalnej miej-
scowości placówek naukowych na światową 
skalę. 

Począwszy od Tytusa Działyńskiego 
włodarze Zamku  nie tylko przeobrażali park 
w cenne arboretum, nie tylko starali się za-
chować jak najwięcej ziemi w rękach polskich, 
ale także inwestowali w badania naukowe i 
wykształcenie kadry fachowców zajmujących 
się rolnictwem i leśnictwem.

Już w połowie XIX wieku wysunięto idee 
powstania w Kórniku  polskiej wyższej szkoły 
leśnej, a później wyższej szkoły agronomicz-
nej. Sytuacja polityczna nie pozwoliła wtedy 
spełnić marzeń Tytusa i Jana Działyńskich, 
jednak dzięki ich staraniom wykształcenie 
otrzymali zasłużeni leśnicy: Hipolit Trąmp-
czyński (pierwszy Polak w Wielkim Księstwie 
Poznańskiem z dyplomem wyższej uczelni 
leśnej), Józef Rivoli oraz Filip Skoraczewski. 
Władysław Zamoyski, przejmując majątek 
przodków odziedziczył także ich patriotyzm i 
pasję. Wykupując Dobra Zakopiańskie, bro-
niąc swoich i narodowych praw do Morskiego 
Oka przejął kontrolę nad wielkimi obszarami 
zdewastowanych wtedy tatrzańskich lasów. 
Zadbał o nie i przygotował ludzi, którzy lasami 
tymi zajmowali się przez kolejne dziesięcio-
lecia.

W uchwale Sejmu RP z 30 lipca 1925 r., 
która sankcjonuje utworzenie dzięki hojności 

Jadwigi Zamoyskiej i Władysława Zamoyskie-
go Fundacji Zakłady Kórnickie,  w punkcie 6 
w art. 2 znalazł się zapis mówiący, że wśród 
działań FZK mają znaleźć się: „Założenie i 
utrzymanie Zakładu badania, tak na stokach 
gór, jak i na równinach, wszystkiego, co wcho-
dzi w zakres hodowli życia, ochrony i należy-
tego wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, 
tak w kraju istniejących, jak zagranicznych, 
mogących się krajowi zdać, leśnych, ogrodo-
wych, użytkowych, owocowych i ozdobnych, 
ich drewna, owoców, liści, soków. Piecza nad 
ogrodami Kórnickimi”.

Pierwszym krokiem do sfinalizowania 
sprawy utworzenia placówki naukowej 
było zatrudnienie w 1926 r., na stanowisku 
dyrektora Ogrodów Kórnickich ogrodnika i 
mikologa Antoniego Wróblewskiego, który 
prowadził w Kórniku systematyczne badania 
dendrologiczne i hodowlane. Dopiero jednak 
1 lipca 1933 r. został utworzony Zakład Bada-
nia Drzew i Lasu. Struktura nowego Zakładu 
obejmowała cztery działy: Dendrologii i Po-
mologii, Biologii Lasu, Techniczno-Leśny oraz 
Organizacyjno-Propagandowy. 

Po zawierusze wojennej, 1 marca 1945 
roku, na mocy upoważnienia Polskiego Ko-
mitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, 
kierownictwo Zakładu Badania Drzew i Lasu 
objął inż. Stefan Białobok. 

1 marca 1950 roku, Fundacja przekazała 
Zakład Badania Drzew i Lasu w dzierżawę 
na czas nieokreślony Ministerstwu Szkół 
Wyższych i Nauki. Rada Ministrów usank-
cjonowała ten stan i rozporządzeniem z dnia 

18 lipca 1951 r., z mocą od 1 marca 1950 
roku, utworzono w Kórniku Zakład Dendro-
logii i Pomologii podległy wspomnianemu 
ministerstwu. 

Kolejna zmiana organizacyjna nastę-
puje w 1952 roku, kiedy Zakład wchodzi w 
struktury nowo powstałej Polskiej Akademii 
Nauk, stając się jedną z pierwszych pla-
cówek Wydziału Nauk Biologicznych.  W 
1975 roku Zakład Dendrologii i Arboretum 
Kórnickie przekształcone zostały w Instytut 
Dendrologii PAN.

Dyrektorami placówki byli kolejno: wspo-
mniany już Stefan Białobok, prof. Władysław 
Bugała, prof. Tadeusz Przybylski,  prof. Ga-
briela Lorenc-Plucińska a obecnie kieruje nią 
prof. Jacek Oleksyn. 

W skład Instytutu wchodzi 14 pracowni: 
Pracownia Badania Mikoryz, Pracownia 
Biochemii Nasion, Pracownia Bioindykacji, 
Pracownia Biologii Molekularnej, Pracownia 
Biologii Nasion, Pracownia Ekofizjologii, 
Pracownia Fizjologii Stresów Abiotycznych, 
Pracownia Genetyki Biochemicznej, Pra-
cownia Genetyki Populacyjnej, Pracownia 
Patologii Systemu Korzeniowego, Pracow-
nia Proteomiki, Pracownia Rozmnażania 
Wegetatywnego, Pracownia Systematyki i 
Geografii.

Opr. na podstawie informacji zawartych 
na str. internetowej www.idpan.kornik.pl, a w 
szczególności tekstu prof. Wł. Chałupki „75 lat 
Instytutu Dendrologii w Kórniku (1933 - 2008): 
wybrane karty z historii”

Opr. ŁG

80 laT Id pan 
w KórniKu

Konferencja naukowa, upamiętnienie 
byłych dyrektorów, zwiedzanie pracowni, 
Arboretum Kórnickiego i zamku złożyły się na 
obchody 80lecia Instytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk, które trwały w Poznaniu i Kór-
niku w dniach 21-23 października br. 

Otwarcia Konferencji i Sesji Jubileuszowej, 
które odbywały się pierwszego dnia w poznań-
skim Ośrodku Nauki PAN  dokonał pr. dr hab. 
Jacek Oleksyn. Mówił on także o historii den-
drologicznych placówek naukowych w Kórniku i 
ich misji wynikającej ze spuścizny Zamoyskich. 
Referat zatytułowany „Zakład badania w za-
miarach Władysława Zamoyskiego i realiach 

Fundacji Zakłady Kórnickie” przedstawił dr 
Zbigniew Kalisz. Kolejne referaty przedstawili  
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (Rola Instytutu 
Dendrologii PAN w badaniach ekologii drzew), 
prof. dr hab. Wojciech Wesoły (Biologia nasion. 
Nauka – Praktyce), prof. dr hab. Jarosław Bur-
czyk (Wkład Instytutu Dendrologii PAN w rozwój 
genetyki drzew leśnych), prof. dr hab. Adam 
Zając ( Fitogeografia i taksonomia drzewia-
stych Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu 
w badaniach Instytutu Dendrologii PAN), dr 
hab. Władysław Danielewicz (Zastosowanie 
wyników badań dendrologicznych w praktyce 
ochrony przyrody).

Dzień drugi rozpoczął się w Kórniku od 
złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą prof. 
Stefanowi Białobokowi. Chwilę później odsło-
nięto tablicę upamiętniającą postać kolejnego 
dyrektora ID PAN prof. Władysława Bugały. 
Inaczej uczczono prof. Tadeusza Przybylskiego, 

którego imię nadano Polanie edukacyjnej w 
Arboretum Kórnickim.

Goście mogli także zwiedzić pracownie 
Instytutu oraz pełen skarbów Zamek w Kórniku. 

Druga połowa dnia drugiego oraz dzień 
trzeci obchodów poświęcony został na nauko-
we prezentacje i debaty, których tematem -jak 
czytamy na stronie internetowej ID PAN -były 
taksonomia, morfologia i anatomia, genetyka, 
fizjologia, ekologia i ekofizjologia, biochemia, 
biotechnologia, rozmnażanie generatywne i 
wegetatywne, związki roślin drzewiastych z 
grzybami mykoryzowymi, introdukcja i aklimaty-
zacja roślin, wrażliwość na czynniki abiotyczne 
i biotyczne, biologiczne podstawy leśnictwa i 
ogrodnictwa, ochrona roślin drzewiastych oraz 
ich rola w strukturze i funkcjonowaniu ekosys-
temów leśnych i rolniczych.

Opr. ŁG
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Uroczystości obchodów 90. rocznicy 
śmierci Jadwigi z Działyńskich Generałowej 
Zamoyskiej rozpoczęły się 3 listopada spek-
taklem Teatru Legion pt. „Dziwny Hrabia”. 
Młodzież pod wodzą Anny Łazuki-Witek po 
raz kolejny przybliżyła zapełniającej zam-
kowy hol kórnickiej widowni postać Włady-
sława Zamoyskiego - tytułowego „dziwnego 
hrabi”, który mimo niekonwencjonalnych 
dla arystokracji swoich czasów zachowań 
dokonał wspaniałych rzeczy. Jego zasługi 
pokazane zostały przez pryzmat anegdot, 
wycinków prasowych, plotek i koresponden-
cji z przełomu XIX i XX wieku. 

Dzień później, także na Zamku, w rocz-
nicę śmierci patronki kórnickiego Zespołu 
Szkół, działająca przy nim Grupa Inicjatyw 
Teatralno-literackich Litera pokazała spek-
takl „Jadwiga Zamoyska- kobieta spełnio-
na”. Uczniowie przedstawili wyraziste wątki 

z życia Generałowej Zamoyskiej, które 
pokazały jej oddanie wierze, patriotyzm i 
charyzmę, jaką próbowała wpoić swoim 
dzieciom oraz uczennicom stworzonej 
przez siebie Szkoły Domowej Pracy Kobiet.

Strzegący spuścizny Zamoyskich 
pracownicy Biblioteki Kórnickiej PAN przy-
gotowali z okazji rocznicy bogatą wystawę 
dokumentów z autografami Generałowej 
i innych pamiątek po niej. Otwarcia tejże 
wystawy dokonał Arcybiskup Metropolita 
Poznański Stanisław Gądecki. 

Wśród pokazanych dokumentów zna-
lazła się ciekawa korespondencja, notatki 
dotyczące nauki języków (Zamoyska miała 
bowiem wielki dar do uczenia się języków 
obcych), pisane przez nią  rozważania 
rekolekcyjne i należące do niej książki. 
Zaprezentowano także Krzyż Kawalerski 
„Polonia Restituta”, przyznany jej przez 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1921 r. 
Wydarzeniem wieńczącym obchody 

była uroczysta, koncelebrowana msza 
święta odprawiona pod przewodnictwem 
Metropolity w Kolegiacie Kórnickiej, którą 
transmitowało także Radio Emaus. Homilię 
wygłoszoną przez arcybiskupa Gądeckiego 
przeczytać można na stronie  
http://www.archpoznan.pl/content/
view/2983/109/. 
Przypomnijmy, że trwają -wznowione po 
latach - procedury związane z procesem 
beatyfikacyjnym Jadwigi Zamoyskiej. 

już niebawem obchodzić będziemy 
okrągłą rocznica urodzin syna genera-
łowej władysława Zamoyskiego, który 
urodził się 18 listopada 1853. Pamię-
tajmy o tych wielkich ludziach, którym 
zawdzięczamy tak wiele. 

ŁG

roCZnICa śmIerCI jadwIgI ZamoySkIej

jAdwigA Z dZiAŁYŃSkich 
ZAmoYSkA (1831-1923), 

córka Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich i 
Adama Tytusa Działyńskich, ur. w Warszawie 
4 lipca. Była ukochaną córką Tytusa Działyń-
skiego, który wpoił jej patriotyzm, umiłowanie 
tradycji, pasję naukową, a także tolerancję, 
upór i niezależność w myśleniu i działaniu oraz 
krytyczny dystans wobec rzeczywistości. Od 
ojca pobierała pierwsze nauki, matka była dla 
niej przewodnikiem duchowym. W dzieciństwie 
przebywała kolejno: w Krakowie, Żurawicy, 
Wysocku, Zarzeczu i od 1837 r. w Oleszycach. 
Do Kórnika wraz z matką powróciła około 1848 
r. Wychowywała się w bardzo skromnych wa-
runkach. Była dzieckiem chorowitym, dlatego 
często przebywała na kuracjach.

Jadwiga otrzymała wykształcenie typowe 
dla córek ziemiańskich w poł. XIX w. Uczyła 
się: geografii, literatury, historii, rysunku, gry na 
klawikordzie, języków obcych, nie tylko angiel-
skiego, czy francuskiego, ale też hiszpańskiego, 
szwedzkiego i perskiego. Oprócz języków 
obcych dużą wagę przywiązywała do nauki i 
doskonalenia języka polskiego. 

W 1852 r., po uzyskaniu dyspensy papie-
skiej, Jadwiga wyszła za mąż za brata swojej 
matki, późniejszego generała Władysława 
Zamoyskiego. Ich związek małżeński był, na 
owe czasy, związkiem partnerskim. 

Po wyjściu za mąż Zamoyska zamieszkała 
w Paryżu. Rozumiała i podzielała obowiązki 
i służbę męża dla kraju. W czasie wojny 
krymskiej dwukrotnie towarzyszyła mu w jego 
misji na Wschodzie. Pomagała mężowi w 
jego działalności politycznej m.in. w Stambule 
i Bukareszcie. Podczas drugiego jej pobytu w 
Turcji w l. 1856-57 r. towarzyszyli jej synowie. 

W latach 1858-1859, 1861-1862, 1863 
wyjechała z mężem w podróż dyplomatyczną 
do Anglii. Brała udział we wszystkich formach 
działalności politycznej męża. Dokonywała ko-
rekty artykułów i przemówień generała, zbierała 
wycinki prasowe dotyczące spraw polskich. 
Przepisywała i redagowała korespondencję 
męża. 

Jadwiga samodzielnie zajmowała się 
wychowywaniem swoich dzieci. Było ich 
czworo: Władysław, Witold, Maria - zmarła 
w niemowlęctwie i druga córka, także Maria. 
Edukację patriotyczną dzieci umacniały prawie 
coroczne odwiedziny u rodziny, w kraju. Kórnik 
był zawsze dla Jadwigi symbolem tradycji ro-
dzinnych i twierdzą w walce przeciwko polityce 
germanizacyjnej.

Zamoyska w 1863 r. wspomagała dzia-
łalność powstańczą brata - Jana. Po śmierci 
męża, Jan został opiekunem siostry i zastąpił 
ojca jej dzieciom. Zarządzał majątkiem Za-
moyskiej w Poznańskiem i interesował się 
wychowaniem i edukacją synów Zamoyskiej. 
Władysława uczynił swoim spadkobiercą. Po 
śmierci męża Jadwiga pozostała na emigracji 
i postanowiła resztę życia poświęcić pracy 
dla kraju. Nawiązując do haseł zakładania 
stowarzyszeń religijnych, bez obowiązku skła-
dania ślubów zakonnych, postanowiła utworzyć 
„szkołę życia chrześcijańskiego”. Zamiar swój 
zrealizowała po odziedziczeniu przez syna, 
Władysława, dóbr kórnickich. Przejmowała 
w 1880 r. w imieniu syna majątek kórnicki, 
pomagała w zarządzaniu majątkiem. Intereso-
wała się wszystkimi formami działalności syna, 
szczególnie sprawami Zakopanego.

W 1882 r. założyła w Kórniku pod Pozna-
niem Szkołę Domowej Pracy Kobiet, częściej 
zwaną Zakładem Kórnickim. Była to pierwsza 
szkoła gospodarcza na ziemiach polskich. Po 
zamknięciu jej przez władze pruskie została 

przeniesiona do Lubowli na Spiszu (1886-
1887), następnie do Kalwarii Zebrzydowskiej 
(1887-1889). W 1889 r., po nabyciu dóbr 
zakopiańskich przez Władysława Zamoy-
skiego, Jadwiga znalazła swoją siedzibę w 
zakopiańskich Kuźnicach. Szkoła istniała do 
1949 r., gdy teren szkoły wraz z wszystkimi za-
budowaniami przejęło Ministerstwo Rolnictwa. 
Program nauczania szkoły obejmował obok 
wychowania religijnego i zajęć praktycznych 
(szycie, gotowanie, organizacja gospodarstwa 
domowego), również naukę śpiewu, rysunków, 
literatury, geografii i historii Polski. Naczelnym 
hasłem Zakładu była potrójna praca: duchowa 
(modlitwa i medytacja), fizyczna i umysłowa. 
Symbolizowało ją godło szkoły: krzyż, kądziel 
i książka. Hasło znalazło swój wyraz także w 
hymnie zakładowym „Służyć Bogu - służąc 
Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie - służąc Bogu”.

Zamoyska w czasie swojego pobytu w 
Zakopanem, przerywanym częstymi wyjazdami 
do Paryża, napisała szereg dzieł o tematyce re-
ligijno-wychowawczej. Najważniejsze z nich to: 
„O miłości ojczyzny” (1899), „O pracy” (1900), 
„O wychowaniu” (1902-1904). Opracowywała 
i wydawała też różne drobne druki dotyczące 
szkoły np. programy, warunki przyjęcia, spis 
wyprawki. W 1898 r. opublikowała w Poznaniu 
broszurkę „’Zakład Kórnicki’ (Szkoła Domowej 
Pracy w Zakopanem)”, rok później zupełnie 
inną broszurkę pod tym samym tytułem. Opra-
cowała też i wydała anonimowo, nakładem 
Biblioteki Kórnickiej, podręczniki dotyczące 
piekarstwa (1900) i mleczarstwa (1901). W 
latach 1914-1919, w Paryżu, przygotowała do 
druku pamiętniki męża. Opracowywanie ich 
rozpoczęła jeszcze za życia Zamoyskiego, pod 
koniec lat pięćdziesiątych, po swoim powrocie 
z Turcji. Dzieło „Jenerał Zamoyski” (t. 1-6), 
ukazało się w latach 1910-1930, nakładem 
Biblioteki Kórnickiej.

Zamoyska powróciła ostatecznie do Kórni-
ka w 1920 r. W 1921 r. otrzymała Krzyż Polonia 
Restituta. Zm. 4 listopada 1923 r. Pochowana 
została w kościele w Kórniku.

Źródłao: 
http://www.bkpan.poznan.pl 

Biblioteka Kórnicka PAN
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Pod takim hasłem rozpoczęło działalność 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty 
Kórnickiej, oficjalnie zarejestrowane w grudniu 
2010 roku. Przez ten krótki okres wiele się 
wydarzyło.

Co roku odbywały się spotkania wigilijne i 
wielkanocne. Przyjemnie obchodziliśmy Święta 
Kobiet oraz Święta Edukacji Narodowej. Na 
nasze spotkania zapraszaliśmy wyjątkowych 
gości – pana doktora Andrzeja Kędzierskiego, 
neurologa, który w ciekawy sposób odpowiadał 
na nasze pytania. Innym razem gościliśmy 
pisarkę Krystynę Śmigielską. Bawiliśmy się 
również na „Podkoziołku” w restauracji „Kórnic-
ka”. Nasi członkowie skorzystali z wyjazdu do 
Teatru Muzycznego na sztukę „Baron cygań-
ski”. Część grupy rozwijała nowe umiejętności 
na kursie komputerowym, a nasza koleżanka 
Zofia Kowalczyk prowadziła z nami ćwiczenia 
gimnastyczne. Stowarzyszenie przygotowało 
również wystawy prac rękodzieła, jedną przed 
Zamkiem w 2011r, a drugą na Rynku w ramach 
festynu „Gmina Kórnik wylęgarnią pomysłów”. 

Mieszkańcy z wielkim zainteresowaniem 
oglądali prowadzoną kronikę będącą odzwier-
ciedleniem naszych poczynań.

Działalność stowarzyszenia zauważono 
w powiecie. Zarząd wytypował dwie osoby 
Janinę Bałęczną i Mirosławę Niemier, które na 
uroczystej Gali Wolontariatu odebrały statuetkę 
w postaci serca. 

Jesteśmy również otwarci na społeczność 
lokalną, która może uczestniczyć w organizo-
wanych przez nas imprezach, a szczególnie 
wycieczkach. Do tej pory zwiedziliśmy Licheń, 
Międzyrzecz, Paradyż, Świebodzin, Łagów, 
Trzemeszno, Ciechocinek, Inowrocław, Toruń, 
Wrocław i Bydgoszcz.

Licheń zrobił na uczestnikach wielkie 
wrażenie, podobnie jak olbrzymi pomnik Je-
zusa w Świebodzinie. Łagów zauroczył nas 
piękną przystanią i wieżą widokową, a Para-
dyż kompleksem zabudowań klasztornych. 
W Trzemesznie zwiedziliśmy Bazylikę PW 
Wniebowzięcia NMP. Ciechocinek powitał nas 
dywanami kwiatowymi oraz kwiatowym zega-

rem, zwiedziliśmy również tężnie wdychając 
leczniczy jod. Lecznicze właściwości tężni od-
krywaliśmy również w Inowrocławiu. W Toruniu 
byliśmy w Planetarium i zwiedziliśmy Starówkę 
z jej zabytkami. Wrocław zachwycił nas Pano-
ramą Racławicką, Ogrodem Japońskim oraz 
barwnymi fontannami. Duże wrażenie wywarł 
na nas odrestaurowany dworzec. W Bydgosz-
czy zwiedziliśmy Wyspę Młyńską, Muzeum 
Wyczółkowskiego i Starówkę, gdzie w jednym 
z okien pojawił się Pan Twardowski i pięknym 
ukłonem powitał całą grupę.

Cieszymy się, że możemy realizować nasze 
hasło „Bądźmy razem, wspierajmy się”.
dziękujemy tym, którzy nam pomagają

Burmistrzowi miasta i gminy
Fundacji Zakłady kórnickie

Pani Prezes TFP Spółka z o.o.
właścicielom restauracji Nestor
Naszej koleżance Pani dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 w kórniku
                                                                                                    

  Prezes stowarzyszenia

Bądźmy raZem, wSpIerajmy SIę

śpIewalI maTCe Bożej
„Nasza bajka to zdrowa majka „ to hasło 

jakie towarzyszyło zorganizowanej imprezie 
charytatywnej w kamionkach w niedzielę 
27.10. br

Dzięki zaangażowaniu pani sołtys Małgo-
rzaty Walkowiak, Radzie Sołeckiej Kamionek, 
mieszkańcom Kamionek i okolicznych miej-
scowości ( Szczytniki, Borówiec, Daszewice ) 
został zorganizowany festyn, którego głównym 
celem była zbiórka pieniędzy dla Majki Siwek, 
zmagającej się z ciężką chorobą nowotworową.

Historia małej 15 miesięcznej dziewczynki z 
Bnina jest znana prawie każdemu z mieszkań-
ców Gminy Kórnik, dla której od 03.09. br trwa 
zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację .

Podczas akcji charytatywnej pod hasłem 
„Nasza bajka to zdrowa Majka „ odbywającej 
się w Kamionkach udało się zebrać na rzecz 
Mai Siwek kwotę 20877,86 i 10 euro .

Impreza rozpoczęła się od meczu piłkar-
skiego Avia Kamionki – Kotwica Kórnik. Następ-
nie wystąpił zespół taneczny z Kamionek  ‘Cool 

Dance”. Wszystkie dzieci mogły uczestniczyć 
w biegu „Biegniemy po zdrowie Majki” i zdo-
być okolicznościowy medal. Strażacy z OSP 
Kamionki zaprezentowali pokaz ratownictwa 
medycznego i możliwości wozów strażackich.

W międzyczasie odbywały się aukcje 
przedmiotów i usług przekazanych przez firmy 
i osoby prywatne na rzez Majki.

Wszyscy chętni mogli sprawdzić się pod-
czas ćwiczeń Zumby i wysłuchać solistów 
Teatru Muzycznego, którzy również wystąpili 
na festynie. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się również występ uczestnika Mam Talent z 
Kamionek – Michała Zatora.

Nie zabrakło również pawilonów gastro-
nomicznych, gdzie można było się uraczyć 
pysznymi wypiekami i zupami przygotowanymi 
przez mieszkanki Kamionek, z których dochód 
oczywiście został również przekazany na lecze-
nie i rehabilitację Majki.

Agnieszka Kałka

„naSZa Bajka To Zdrowa majka”
 - FESTYN chARYTATYwNY w kAmioNkAch

„Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie dłoń, pomocną dłoń”.  

 Jan Paweł II

W imieniu organizatorów 
imprezy charytatywnej 

„Nasza Bajka 
to Zdrowa Majka” 

pragnę podziękować Wszystkim, 
którzy czynnie przyłączyli się

 do wielkiego dzieła POMOCY. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, 

że razem możemy więcej.

Małgorzata Walkowiak

W Muzeum Instrumentów Muzycznych 
przy Starym Rynku w Poznaniu odbyło się 
uroczyste zakończenie wystawy kórnickiego 
kolekcjonera prof. Jerzego Fogla. Jego pry-
watne zbiory różnych instrumentów muzycz-
nych, plakaty, zdjęcia  można było oglądać i 
podziwiać od czerwca bieżącego roku. Była to 
XI Nocna Galeria Instrumentów Muzycznych 
w Poznaniu.

Imprezę poprowadził dyrektor Muzeum p. 
Janusz Jaskulski, który w ciepłych słowach 
powitał rodzinę Profesora, Jego przyjaciół i 
znajomych. Wspominał śp. Jerzego Fogla 
nie tylko jako znawcę Kultury Łużyckiej, 
historii Starożytnictwa Wielkopolskiego, ale 
przede wszystkim jako pasjonata zbieractwa 
instrumentów muzycznych, na których grając 
uświęcał imprezy rodzinne, zakładowe i inne. 
Śpiew przy Jego graniu na skrzypcach, pisz-
czałkach i innych instrumentach  towarzyszył 
Jemu przez całe życie. Wciągał do gry swoich 
przyjaciół, rodzinę.

Przedstawiono także na filmie wspomnie-
nia z życia Profesora, gdzie w końcówce 
ciepło i wzruszająco o swym mężu wypowia-
dała się Jego żona Irena. Dyrektor muzeum 
poinformował wszystkich , że w  Dniu Zmar-
łych w radiu Merkury można będzie usłyszeć 
wspomnienie o m.in. prof. J. Foglu.

Momentami muzycznymi z życia z swoim 

ojcem  podzielił się także Jego syn Łukasz. 
Szczególnie zapamięta kolędy śpiewane przy 
akompaniamencie swego ojca i niezwykłą 
pasję pokazywania gry na zebranych w domu 
różnych instrumentach.

Dyrektor muzeum przygotował także 
muzyczne niespodzianki. Muzyk z Mołdawii 
zagrał kilka sentymentalnych utworów na 
instrumencie Fletnia Pana a muzyk 
z Kolumbii na ciekawych instrumen-
tach: Jachasiko, Zankas, Maltas, 
Chilis. Było to niezwykłe wzrusza-
jące przeżycie. Słowa dyrektora 
muzeum „ Profesor żyje, jest w nas 
i pozostanie w naszej pamięci” za-
kończyły późnym wieczorem 25 paź-
dziernika 2013 wystawę poświeconą 
naszemu Kórniczaninowi. Na koniec 
wszyscy uczestnicy wraz z gośćmi 
ustawili się  przed oknem muzeum 
do wspólnego pamiątkowego zdję-
cia, w którego  tło stanowił plakat 
Profesora Jerzego Fogla grającego 
na skrzypcach.

PS. „ Z nimi pożegnaliśmy się 
na zawsze…” O zmarłych m.in. z 
Wielkopolski pisał w dniu 31.11.2013 
„Głos Wielkopolski. Wśród innych 
zmarłych w artykule :”Odeszli od 
nas…” wspomniano o Prof. Jerzym 

Foglu- poznańskim archeologu, kierowniku 
Zakładu Prehistorii Powszechnej Epoki Ka-
mienia i Brązu w Instytucie Prahistorii UAM. 
Także w Dniu Zmarłych w TVP Poznań i w 
radiu Merkury przypomniano wspomniano o 
Jego działalności w Kórnickim Towarzystwie 
Kulturalnym oraz muzycznym hobby.

Anna Rauk

wernISaż kolekCjonerSkI  śp. proF. jerZego Fogla ZakoŃCZony

 III Przeglądzie chórów dziecięcych i młodzieżowych dziś pt.: 
„Matce Bożej Kórnickiej w hołdzie” odbył się 20 października w 
Kolegiacie Kórnickiej. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chóru Tutti Santi do Kórnika przybyły: Chór Gimnazjum i Liceum im. 
Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego w Poznaniu, Serdeczne Nutki działające przy Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie i Załoga Św. Wojcie-
cha z Bnina. Oprócz gości wystąpiły także oba zespoły (młodszy 
i starszy) Tutti Santi. 

Piękny śpiew i dziecięco-młodzieżowa ekspresja zostały nagro-
dzone brawami. Proboszcz Eugeniusz Leosz wraz z przewodniczą-
cym RM Maciejem Marciniakiem wręczyli na zakończenie upominki 
opiekunom zespołów.

ŁG
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TaBlITowe wIeśCI 
z Przedszkola w Szczodrzykowie, 

czyli punkty kulminacyjne 
z projektu „gospodarstwo”

Od września w przedszkolu w Szczo-
drzykowie wszystkie grupy rozpoczeły pracę 
realizując Projekt Tablit- program wychowania 
przedszkolnego, oracowany na UAM w Pozna-
niu, finansowany przez Unię Europejską, który 
będzie trwał dwa lata.

Program oparty na znanej metodzie projek-
tów oraz modelowania dialogów Questioning 
the Author jak i też nauka języka angielskiego. 
Dzięki tej metodzie dzieci poznają świat przez 
działanie, przeżywanie, doświadczanie, odkry-
wanie i  dyskutowanie. Po zakończeniu jednego 
z projektów, który trwa cztery tygodnie dzieci za-
praszają do przedszkola rodziców i prezentują 
to czego się nauczyły, taką prezentację nazy-
wamy „Punktem kulminacyjnym” Na początku 
października wszystkie dzieci zakończyły 
pierwszy projekt „Gospodarstwo”- każda grupa 
realizowała go na innym poziomie i o różnej 
tematyce. Podczas punktu kulminacyjnego w 
grupie 3- latków rodzice wraz z dziećmi wy-
konywali wspólnie prace plastyczną, w grupie 
4- latków dzieci zaprezentowały inscenizację 
wiersza J. Brzechwy, pt. „Na straganie”oraz 
poczęstowały rodziców powidłami, które same 
wykonały, dzieci z grupy 5-latków prezentowały 
zgromadzone zdjęcia z całomiesięcznej pracy, 
między innymi z wizyty Pani Piekarki oraz 
wspólnie z rodzicami degustowali samodzielnie 
upieczonych ciasteczek. Myślę, że wiadomości 
i umiejętności zdobyte podczas  projektu dzieci  
wykorzystają podczas dalszej edukacji.

Paulina Plewka

Od połowy września w naszym przed-
szkolu w jednej z każdych grup wiekowych 
realizowany jest nowatorski program naucza-
nia przedszkolnego „Tablit”. Jest to program 
opracowany przez pracowników Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Głównymi założeniami programu jest 
ukazywanie dzieciom świata takiego, jakim 
on jest w rzeczywistości. Ukazywanie świata 
realnego, świata, który nas otacza. Dzieci 
uczą się tego świata poprzez doświadczenia, 
poprzez aktywną działalność. Metodami, 
które wykorzystywane są w programie są: 
metoda projektu oraz metoda QtA (metoda 
otwartych pytań). Program zakłada realiza-
cję dziewięciu projektów- tematów. Każdy 
projekt trwa cztery tygodnie. Zawiera stałe 
elementy, takie, jak: siatka pytań (dzieci 
stawiają pytania dotyczące danego tematu, 
zastanawiają się, czego chciałyby się na dany 
temat dowiedzieć); beczka słów (ma na celu 
wzbogacanie mowy czynnej i biernej dzieci; 
dzieci uzupełniają beczkę słów o wyrazy, któ-
re kojarzą im się z danym zagadnieniem oraz 
o słowa nowo poznane). Podczas pierwszego 
tygodnia trwania projektu dzieci wdrażane są 
w dany temat, zachęcane do podejmowania 
działalności z nim związanych. Powstaje 
siatka pytań i beczka słów. W tygodniu dru-
gim dzieci każdego dnia oglądają na tablicy 
multimedialnej filmik (Casum). Zawiera on 
ideę, do której dzieci dochodzą za pomocą 

modelowanego metodą QtA dialogu. Dialog 
ten opiera się na stawianiu dzieciom otwar-
tych pytań prowokujących ich do budowania 
jak najdłuższych wypowiedzi. W trzecim 
tygodniu dzieci podejmują różnego rodzaju 
aktywności. Najczęściej są to doświadczenia, 
wycieczki, spotkania ze specjalistami związa-
nymi z tematyką zajęć. W czwartym tygodniu 
dzieci przygotowują się do wydarzenia kulmi-
nacyjnego, jakim jest zaproszenie rodziców 
i zaprezentowanie im swojej wiedzy, twór-
czości artystycznej, zdjęć dokumentujących 
działalność związaną z projektem. 

Mamy już za sobą realizację pierwszego 
z projektów. Jako nauczyciel uważam, że 
praca metodą projektu z dziećmi przedszkol-
nymi jest dużym wyzwaniem zarówno dla 
nauczycieli, jak i dla dzieci. Myślę jednak, że 
program „Tablit” stwarza dzieciom niepowta-
rzalne możliwości rozwojowe i poznawcze 
z wykorzystaniem wszechobecnej i bliskiej 
nawet najmłodszym dzieciom techniki. Jako 
zwolenniczka nowatorskich metod pracy z 
dziećmi mam nadzieję, że program „Tablit” 
zdobędzie akceptację i uznanie nie tylko 
wśród dzieci i nauczycieli, ale i wśród rodzi-
ców. Na rozwijanie bardzo ważnej dla nas 
współpracy z rodzicami bowiem program 
kładzie bardzo duży nacisk.

W celu uzyskania obszerniejszych in-
formacji o tym, co dzieje się w naszym 
przedszkolu, zapraszamy na naszą stronę 
internetową: www.misuszatek.pl  
     
  Beata Krakowska  

InnowaCja pedagogICZna w prZedSZkolu 
Im. mISIa uSZaTka.

W trzecią sobotę października w na-
szym przedszkolu odbył się  „Dzień Pyry”. 
Na przybyłych gości czekało mnóstwo 
atrakcji.  Były wesołe pląsy,  zabawy z chu-
stą animacyjną oraz wiele konkurencji spor-
towych. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się konkurencje z udziałem ziemniaka. 
Na festynie nie zabrakło przedszkolnego 
bufetu. Rodzice i dzieci mogli skosztować 
świeżutkiego chleba ze smalcem, pyry z 
ogniska czy pysznych wypieków. Mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku znowu dopisze 
pogoda i humory zgromadzonych gości.

Sylwia Łopka

Jan Paweł II nie bez przyczyny nazy-
wany jest „Papieżem dialogu”. Jak nikt inny          
posiadał nadzwyczajną umiejętność wsłu-
chiwania się w to, co mówi drugi  człowiek. 
Dzięki niemu wiemy, że dialog to coś więcej 
niż prosta i krótka wymiana zdań.  Mówiąc 
krótko, dialog obejmuje  trzy podstawowe 
płaszczyzny: wzajemne  poznawanie się, 
obustronny szacunek i zaangażowanie 
wewnętrzne.

Po raz kolejny, w roku przygotowania 
do kanonizacji naszego patrona , uczniowie 
ze szkoły w Szczodrzykowie przygotowali 
koncert, którym oddali hołd  Janowi Pawłowi 
II. Montaż słowno-muzyczny rozpoczął chór 
szkolny , który zaśpiewał „Hymn Rodziny 

Szkół JP II” i „Rapowanie o Lolku”, do 
której słowa ułożyli uczniowie. Następnie 
w krótkiej prezentacji zobaczyliśmy, w jaki 
sposób papież realizował zagadnienie 
dialogu, gdyż Jan Paweł II był mistrzem 
dialogu. Nie tylko w sensie teoretycznym. 
Podczas swojego pontyfikatu podejmował  
na różnych płaszczyznach  działania na 
rzecz dialogu. Obok niezwykle istotnych 
słów Ojciec Święty pozostawił nam także 
czyny, gesty i spotkania, które doskonale 
ilustrują jego poglądy i mają niezwykłą 
moc przekonywania. W tematykę tego-
rocznego dnia papieskiego wprowadzały 
nas utwory literackie recytowane przez 
uczniów. Wiktoria Bortlisz, zaprezentowała  

wiersz Marii Wójcik„ Pontyfikat Miłości”, 
Paulina Sobieralska „Robotnik z fabryki 
broni” Karola Wojtyły , a Krystian Galiński 
„Magnificat”- Jana Pawła II..  

W koncercie brał udział także chór Tutti 
Santi , który wykonał trzy utwory : „Wierzę 
w Ciebie Panie”. „ Niech Świat cały dzisiaj” 
i „ Raduje się dusza ma”.

Na zakończenie naszego spotkania 
wszyscy zebrani w kościele  zaśpiewaliśmy 
pieśń „Abba Ojcze”, aby dać znak  ducho-
wej jedności z Papieżem Janem Pawłem 
II i naszej pamięci, bo ‘prawdziwa miłość 
nie umiera’ .On na zawsze żyć będzie w 
naszych sercach.

Organizatorzy

Te słowa słyszymy niemal codziennie i w 
każdej sytuacji. Nie można się z nimi nie zgo-
dzić. Dzięki temu, że żyjemy, mamy możliwość 
poznać otaczający nas świat, niezwykłych i cał-
kiem zwykłych ludzi. Możemy czuć się szczęśli-
wi. Wiemy, że każdy kiedyś musi  „odejść’, ale 
dobrze by było, aby stało się to jak najpóźniej. 
Jak często  słyszymy określenie „ niepotrzebna 
śmierć” nie tylko w prasie, radiu , telewizji , 
ale i w przekazach innych ludzi. Nie zawsze 
spowodowana jest ona ludzką nieuwagą czy 
bezmyślnością. Często przyczyną śmierci jest 
bierna postawa uczestników zdarzenia, brak 
reakcji w sytuacji, gdy doszło do zatrzymania 
akcji czyjegoś serca.

Po raz pierwszy w tym  roku z inicjatywy 
Europejskiej Rady Resuscytacji został  ogłoszo-
ny„Europejski Dzień Przywracania Czynności 
Serca”  pod nazwą „Restart a Heart”  (więcej 
informacji szukaj  w Internecie). Celem akcji 
było powszechne nauczanie społeczeństwa 
udzielania pierwszej pomocy osobie, u której 
wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie 
akcji serca.  Wydarzenie to miało miejsce 16 
października 2013 roku i polegało na jedno-
czesnym wykonywaniu resuscytacji krąże-
niowo–oddechowej na jak największej liczbie 
fantomów przez jak największą liczbę osób. 

Całą akcję pilotował sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który w 2006r.uruchomił 
Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać”. Program ten polegał na uczeniu  nauczy-
cieli nauczania zintegrowanego najprostszych 

zasad udzielania pierwszej pomocy, poczynając 
od prawidłowego wezwania pomocy przez 
telefon do najprostszych czynności przy osobie 
poszkodowanej. Fundacja zapewniła  nauczy-
cielom, a tym samym szkołom, wszystkie 
materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z 
uczniami (filmy instruktażowe i fantomy)

W odpowiedzi na ten  apel 35 uczniów  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczo-
drzykowie  16 października o godz. 12 00 rozpo-
częło na 4 fantomach akcję reanimacyjną, która 
trwała nieprzerwanie przez pół godziny. Tym 
samym przyczyniliśmy się do pobicia rekordu. 
Wszelkich informacji na ten temat możecie 
szukać na stronie internetowej WOŚP. Jeśli 

chcecie wiedzieć, jak bardzo było to dla nas 
ważne i wielkie przeżycie, możecie zobaczyć 
film z tej akcji na you tube. Ponieważ wcześniej 
byliśmy do tego zadania przeszkoleni, nie 
sprawiło nam ono żadnych trudności. Dzięki 
takim akcjom ciągle utrwalamy i doskonalimy  
nasze umiejętności, żebyśmy, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, nie mieli chwili zawahania, która 
może zadecydować o czyimś życiu lub śmierci..
Życzymy Wszystkim zdrowia  przez długi, długie 
lata i aby serduszka „pikały” zawsze i równo. 

Uczestniczka akcji:  Iwona Szalczyk 
– uczennica klasy VI 

SP Szczodrzykowo

„żyCIe jeST Tylko jedno”

XIII dZIeŃ papIeSkI - jan paweł II – papIeż dIalogu

dZIeŃ pyry w prZedSZkolu Bajkowy dwór
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wiele słyszy się narzekań na zanik 
kultury słowa, brak wzorców – choćby 
niski poziom językowy dziennikarzy tele-
wizyjnych, wszechobecne wulgaryzmy, 
agresję języka polityków, unijną nowo-
mowę (kierowaną zapewne do „zasobów 
ludzkich”), anglicyzmy wypierające pol-
ski; rzadko natomiast mówi się o tym, że 
Polacy mają problem z ortografią. 

Dlaczego temat ten pojawia się w 
mediach tylko przy okazji – wspominam 
o tym z bólem – „wpadek” znanych poli-
tyków? Czyżby wyłącznie z tego powodu, 
że błędów ortograficznych „nie słychać” (w 
telewizji)?  A może raczej powodem jest 
pokutujące od lat przekonanie, że polska 
ortografia jest trudna – zbyt trudna, więc 
niepotrzebna? Zamiast martwić się ogól-
nonarodową zapaścią ortograficzną (której 
dowodem internetowe wpisy na portalach 
społecznościowych, blogach, forum), kry-
tykuje się samą ortografię. 

Nie chcę tu wznosić się na szczyty pato-
su, przekonując, dlaczego powinniśmy znać 
zasady pisowni, nie napiszę więc o tradycji, 
tożsamości narodowej, patriotyzmie; nie za-
mierzam też zamienić się (co może mi jako 
ciału pedagogicznemu grozić niestety) w 
Gombrowiczowskiego Bladaczkę, by głosić: 
„ortografia wielką narodową sprawą jest”. 

Napiszę krótko: wierzę, że nie jest kórni-
czanom obojętne, że mieszkają w Kórniku, 
a nie Kurniku, czy nie daj Boże, kurniku. I 
chciałabym, aby tak pozostało. 

Wielkie Dyktando o Pióro Jadwigi Za-
moyskiej organizowane przez kórnickie 
Liceum Ogólnokształcące może przyczynić 
się do tego, ale oczywiście to od Państwa 
będzie zależało, czy tak się stanie. Chcia-
łabym, aby to zaproszenie do udziału w 
konkursie, które przyszło mi pisać pierwszy 
raz, nie było ostatnim, marzy nam się, by 

Dyktando na stałe wpisało się do kalen-
darza wydarzeń kulturalnych w naszym 
mieście.  

Dlaczego przyszli mistrzowie ortografii 
będą walczyć o Pióro Jadwigi Zamoyskiej? 
Nie tylko dlatego, że jest ona patronką li-
ceum, które konkurs organizuje. Zamoyska, 
która znała oprócz niemieckiego, francu-
skiego i angielskiego, turecki czy perski, 
swoim dzieciom zakazywała prowadzenia 
rozmów rodzinnych w innym języku niż 
polski, dbała o czystość mowy, uczyła 
szacunku wobec słowa. Czy muszę dalej 
przekonywać Państwa, że nasza patronka 
szkoły może być patronem konkursu? 

Do udziału w Dyktandzie zapraszamy 
wszystkich pełnoletnich mieszkańców 
gminy Kórnik – jak  przeczytają Państwo 
na plakatach i na stronie obok. Dlaczego 
tylko dorosłych? 

Konkurs przeprowadzony zostanie w 
dwóch kategoriach: otwartej (właśnie dla 
mieszkańców gminy) i międzyszkolnej. Do 
konkursu międzyszkolnego zaprosiliśmy 
uczniów gminnych szkół podstawowych 
(z klas IV-VI), gimnazjów i licealistów ze 
szkół, będących – tak jak kórnickie liceum 
– placówkami powiatowymi. Wyłonionych 
zostanie więc czterech zwycięzców – w 
trzech kategoriach wiekowych w konkursie 
międzyszkolnym i mistrz ortografii w kon-
kursie otwartym.

Aby Wielkie Dyktando nie straciło ducha 
szlachetnej rywalizacji, ale i zabawy, a 
uczestnicy czuli się komfortowo, wszystkie 
prace zostaną zakodowane. 

Jury wyniki ogłosi 7 grudnia, czyli 
tego samego dnia, w którym odbędzie się 
konkurs.

W imieniu organizatorów 
Agnieszka Fijałkowska

ważne jakIe ó/u, Bo ważne, że To Tu, 
cZYli - Po co kóRNicZANom wiElkiE dYkTANdo

Liceum Ogólnokształcące 
im. Generałowej 

Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
zaprasza wszystkich 

pełnoletnich mieszkańców 
gminy Kórnik

do wzięcia udziału w 

„Wielkim 
Dyktandzie 

o Pióro 
Jadwigi Zamoyskiej”,

które odbędzie się  
7 grudnia o godz. 9.30

w siedzibie szkoły 
przy ul. Poznańskiej 2.

Formularz zgłoszeniowy oraz 
Regulamin Konkursu 

dostępne są na stronie:  
• http://www.zskornik.powiat.
poznan.pl/wielkie-dyktando/, 

• w sekretariacie 
Zespołu Szkół w Kórniku 

(ul. Poznańska 2),
• w Kórnickim Centrum 

Informacji
 (Plac Niepodległości 41).

Wypełnione formularze prosimy 
przesyłać do 30 listopada na 

adres: 
•dyktando.zskornik@op.pl 
•lub składać w sekretariacie  

Zespołu Szkół 

Honorowy patronat 
nad konkursem objęli:

 
Starosta Poznański 

Burmistrz Kórnika

 Fundacja 
Zakłady Kórnickie

Biblioteka Kórnicka PAN

wAŁkoNiE i RABUSiE

Krótsze i chłodniejsze 
październikowe dni zbie-
gają się z definitywnym 

zakończeniem okresu pozyskiwania pożytków  
przez pszczoły. Nie kończy się jednak aktyw-
ność pszczół w ulu i na zewnątrz pszczelego 
domostwa. Przede wszystkim następuje osta-
teczna rozprawa z trutniami, które są obecnie 
traktowane przez żeńską część populacji 
pszczelej jako wałkonie. Ich obecność w ulu 
jest dla rodziny klarownym dowodem, iż trutnie 
nie spełniły swojej życiowej misji „przekazania 
życia” (i tym samym własnej śmierci). Zimowa-
nie trutni nie ma już sensu (wiosną „przyjdą na 
świat” nowe osobniki), więc pozostałe pszczoły 
w trosce o przetrwanie gatunku i dobrą formę 
rodziny na początek nowego sezonu, pozby-
wają się definitywnie tych wałkoni. 

Zimowe zapasy spożytkowane zostaną 
tylko przez osobniki potrzebne do wiosennego 
rozwoju roju. Swoiste „zapasy”, ale w innym 
tego słowa znaczeniu niż zgromadzony na zimę 
miód – trwają na wylotku ula. Trutnie mając 
większe rozmiary dysponują też większą siłą 
fizyczną, mogą niczym zapaśnicy przepychać 
się, między w pojedynkę słabszymi siostrzycz-
kami. Ale cóż z tego… Robotnice pszczele w 
grupie potrafią przeważyć ten atrybut siły, a do 
tego w orężu mają żądła, których w skrajnych 
przypadkach oporu ze strony trutni nie zawaha-
ją się dla postrachu użyć. Ci bezżądli wałkonie 
nie potrafią sami pozyskiwać pożywienia, całe 
trutowe życie zdani byli na łaskę karmienia 
przez robotnice i nie nauczyli się zbierać 
pożytku bezpośrednio z kwiatów. Wkrótce po 
eksmisji z ulowej kwatery, którą miały „wynajętą” 
w okresie letnim  – giną w polu.

Jedyna odchyłka od powyższej sytuacji z 
socjologicznego punktu widzenia tych społecz-
nych owadów ma miejsce tylko w patologicz-
nych pszczelich rodzinach. Są to takie rodziny, 
gdzie nie ma w tym okresie królowej-matki, 
bądź co najwyżej jest tylko robotnica-matka, 
która niejako z musu (ze względu na utratę 
dotychczasowej rodzicielki) sztucznie „wcieliła 
się” w rolę królowej. Nie będąc unasiennioną 
składa wówczas tylko niezapłodnione jajka, z 
których rodzą się same trutnie. Niestety taka 
patologiczna rodzina ma tylko matematyczne 
szanse na dotrwanie do wiosny, a zerowe dla 
dalszego prawidłowego rozwoju w nowym 
sezonie.   

Początek jesieni w tym roku charakteryzuje 
się szczególną natarczywością pasiastych ra-
busiów. Osy, bo to ich image zdominowany jest 
przez żółto-czarne pasy, wpychają się wszelkimi 
możliwymi nieszczelnościami w konstrukcji ula, 
a gdy ich nie znajdują to wdzierają się wprost 
przez „główne drzwi” czyli tzw. „wylotek” (fak-
tycznie pszczoły przez niego nie tylko wylatują, 
ale i wlatują). Fizjologia pszczół zmusza je do 
prowadzenia całorocznych „drzwi otwartych”, 
tzn. wejście nigdy nie jest zamykane. Jesienią 
pszczoły starają się maksymalnie uszczelnić 
wszelkie szparki w ulu, aby choć tych miejsc 
nie trzeba było chronić przed rabusiami. Jed-
nak wylotka nie „zamurują”, a właściwie nie 
zakitują (nie zasklepią) propolisem, czyli lepką 

substancję żywiczną zwaną popularnie kitem, 
którą pszczoły zbierają z pączków oraz młodych 
pędów drzew i roślin zielonych. Co najwyżej 
zmniejszą na zimę szerokość tego ich okna 
na świat, ale jak widać jednocześnie słabego 
ogniwa w systemie bezpieczeństwa pszczelej 
społeczności. 

Potężniejsze owady, również w żółto-czarne 
pasy, czyli szerszenie – nie zaglądają w tym 
sezonie na pasieki. Za to zawsze znajdą się 
pszczeli pobratymcy, tzn. rabusie z innych ro-
dzin pszczelich, którzy penetrują w tym okresie 
nęcące je miejsca. Ule narażone są podobnie 
jak w przypadku os na systematyczny, całkowity 
zabór zapasów. Potyczki pszczół na wylotku 
przenoszą się potem do wnętrza ula przera-
dzając w walkę na śmierć i życie. Pszczoły 
żądlą się nawzajem, a rabusie okłębiają królową 
powodując jej uduszenie. Pozostałe pszczoły z 
okradanej rodziny, po utracie matki przyłączają 
się do rabusi i opuszczają dotychczasowy 
„dom” – ulowa rodzina przestaje istnieć.

Zdarzają się jeszcze takie rasy pszczół, 
które w genach mają pazerną i zaborczą naturę. 
O ile dzieje się to wzajemnie między dwoma 
ulami na jednej pasiece, to ubolewać można 
tylko nad syzyfową pracą pszczół-rabusi. Go-
rzej gdy silniejsza, bardziej rozbójnicza rodzina 
podkrada słabszy, czy gorzej zabezpieczony rój. 
Skazuje ona w tym momencie przedstawicieli, 
w sumie przecież swojego gatunku, z matką 
na czele na śmierć lub przebranżowienie się 
pszczół-zbieraczek na pszczoły-rabusie. 

O ile działania eksmisyjne trutni samo-
dzielnie wykonują pszczoły, o tyle działania 

obronne dla zachowania zapasów zimowych 
roju pszczelego - wspomaga pszczelarz. 
Uszczelnia on i przy okazji dociepla konstrukcję 
ula oraz zmniejsza za pomocą wkładki wylotek 
do optymalnej wielkości. Trzeba uwzględnić w 
tych pracach stałe zapotrzebowanie na świeże 
powietrze w ulu. Niestety tegoroczna, lokalna 
ekspansja os na pasieki oraz rodzime rabunki 
pszczół spowodowały, że w niektórych ulach 
nie wystarczyło zostawienie szparki wylotku, 
nawet na tyle wąskiej, aby się tylko dwie 
pszczoły wyminęły. W ten sposób część rodzin 
pszczelich zniknęła pozostawiając puste ramki 
w bezdźwięcznych ulach.

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BZZZ… ZZa ula

RAdA RodZiców 
PRZY gimNAZjUm 

im.wŁAdYSŁAwA hR. ZAmoYSkiEgo 
W KÓRNIKU

SERdEcZNiE ZAPRASZA 
NA ZABAwę ANdRZEjkową, kTóRA 

odBędZiE Się 30.11.2013 RokU
 w koNARSkim gmiNA kóRNik

 O GODZINIE 20.00
cENA BilETU od PARY 170ZŁ. 
REZERwAcjA Pod NUmERAmi 

TEl:695 262 412 P.góRNA 
605 735 150 P. KNOPP.

iloŚĆ BilETów ogRANicZoNA.
cZAS UmilAĆ BędZiE oRkiESTRA 

KSERO.
SERdEcZNiE ZAPRASZAmY.

 RAdA RodZiców

„W poszukiwaniu 
zaginionego stylu”

Zapraszam wszystkie Panie w wieku 50+  
już 21 listopada na godz.16.00 

do kawiarni Walentynka w Kórniku, 
na spotkanie ze stylistką 

Panią Ewą Sznurą. 
W trakcie spotkania będziemy poszukiwać 

zaginionego stylu… 
Pomówimy o ogólnych zasadach

 kreowania wizerunku, 
najczęściej popełnianych błędach 

przy doborze ubrań 
oraz o trendach modowych 

na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. 
Ponadto uczestniczki szkolenia otrzymają 

indywidualne wskazówki dotyczące 
kompletowania garderoby. 

Wstęp wolny. 
Ps. Proszę o zabranie na spotkanie

 centymetra krawieckiego.

Wioletta Kaczor i czasopismo 
„Seniorzy na czasie”.
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PowiATowE iNdYwidUAlNE 
BiEgi PRZEŁAjowE

16.10.2013 Poznań-malta
Z naszej gminy na zawody  wojewódzkie, 

które odbędą się wiosną 2014 roku w Żerkowie 
zakwalifikowali się: Oliwia Tórz z SP Szczodrzy-
kowo, Bartosz Zgarda z SP 1 Kórnik, Tomasz 
Siejak z SP Radzewo, Artur Maciejewski i Artur 
Piesiewicz z Gimnazjum w Kórnik oraz Michał 
Szymankiewicz z ZS-LO Kórnik.

Miejsca uzyskane przez naszych uczniów:
Roczniki 2002 i młodsi: 16. Aleksandra 

Toboła z Bnina, 20.Sylwia Rumińska z Radze-
wa, 24.Sławomir Zapolny z Szczodrzykowa.

Roczniki 2001 – dziewczęta: 2.Oliwia Tórz 
z Szczodrzykowa, 9. Jagoda Tomczak z Kór-
nika, 12. Julia Macuda z Szczodrzykowa, 14. 
Katarzyna Taciak i 16. Julia Żurawlew z Kórnika, 
25. Lidia Wiśniewska z Radzewa oraz chłopcy: 
1. Bartosz Zgarda z Kórnika, 3. Tomasz Siejak 
z Radzewa, 17. Miłosz Ziółkowski, 21. Mateusz 
Wroniak, 22. Maksymilian Garstkiewicz –wszy-
scy z Kórnika.

Rocznik- 1999 – 14. Jakub Sułkowski z 
Gim. Kórnik.

Rocznik 1998 – chłopcy: 2. Artur Macie-
jewski i 4. Artur Piesiewicz z Kórnika, 6. Rafał 
Jaskuła i 9. Jakub Szymankiewicz z Gim. Roba-
kowo, 10. Jakub Zboralski z Kórniki, 11. Marcin 
Wujek z Gim. Robakowo oraz dziewczęta: 11. 
Maria Wertesiewicz, 17. Martyna Kuberacka 
19. Michalina Kalinowska – wszystkie z Gim. 
Kórnik. 

SPG- 7. Agnieszka Smolińska-ZS Kórnik, 
3. Michał Szymankiewicz-ZS Kórnik, 9. Jan 
Smoliński- ZS Kórnik.

dEBiUT UNihokEjA SPg 
w PowiEciE-19.10.2013

Po raz pierwszy zostały zorganizowane 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego szkół po-
nadgimnazjalnych w unihokeju. W zawodach, 
które odbyły się w Gułtowach startowały repre-
zentacje Zespołu Szkół w Kórniku. Zarówno 
drużyna dziewcząt: Zuzanna Zięta, Agnieszka 
Smolińska, Martyna Kajdan, Amanda Woźniak, 
Marianna Duda, Oliwia Stachewicz, Marta Karpi 
ńska, Marta Pelczyk ,Agnieszka Wulbach, Alek-
sandra Zawal oraz chłopców: Filip Nowaczyk, 
Wojcuiech Słabolepszy, Chrystian Pluta, Filip 
Siejak, Sebastian Grząślewicz, Filip Kotecki, 
Łukasz Brylewski, Bartosz Kotecki, Patryk 
Szymański, i Filip Olejniczak  wywalczyli srebr-
ne medale za drugie miejsce. Bramki strzelali: 

Agnieszka Wulbach i Chrystian Pluta.

gmiNNY BAdmiNToN SP-21.10.2013
Zawody drużynowe z udziałem 3 uczniów 

ze szkoły zostały zorganizowane w Szkole 
Podstawowej w Radzewie. Pierwsze miejsce 
i awans na zawody powiatowe w kategorii 
chłopców wywalczyła Szkoła Podstawowa w 
Radzewie w składzie :Kamil Stempniak, To-
masz Siejak, Michał Najewski. Chłopcy pokonali 
reprezentacje pozostałych szkół we wszystkich 
meczach 3:0.Drugie miejsce zajęli chłopcy z 
Szczodrzykowa, trzecie z SP 1 Kórnik a czwarte 
z Bnina. Także wśród dziewcząt zdecydowanie, 
bo po 3:0 wygrały dziewczęta z Radzewa i one 
wyjadą na zawody powiatowe. W drużynie gra-
ły: Weronika Matuszewska, Monika Stempniak, 
Kinga Piasecka. Dziewczęta z Szczodrzykowa 
były drugie, z SP 2 Kórnik- trzecie i z Kórnika 
–czwarte.

Medale ufundowane przez „ Gościniec 
Marzymięta”- p. Przemysław Błaszkowiak 
wręczała p. dyr. Krystyna Kiełpińska- gospodarz 
imprezy.

gmiNNY TENiS SToŁowY 
 SZS KÓRNIK

SP-18.10. 2013- Radzewo, gim. 23.10.2013 
Robakowo

Kolejne zawody gminne szkół podsta-
wowych , których organizatorem była Szkoła 
Podstawowa w Radzewie to w drużynowym i 
indywidualnym tenisie stołowym.

Zawody drużynowe wśród dziewcząt 
wygrał zespół Szkoły Podstawowej w Radze-
wie: Monika Stempniak, Klaudia Olejniczak i 
Roksana Toboła. Kolejne miejsca szkół: 2. SP 
Szczodrzykowo, 3. SP 1 Kórnik, czwarte -SP 
2 Kórnik-Bnin.

W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie: 
Krzysztof Haremski, Michał Ratajczak i Niko-
dem Borzeszkowski. Szkoła z Kórnika zajęła 
miejsce drugie, z Bnina trzecie a z Radzewa 
–czwarte.Szkoły , które zajęły pierwsze miejsca 
wystartują w zawodach powiatowych.Także w 
tych zawodach medale oraz nowy puchar dla 
dziewcząt sponsorował p. Przemysław Błasz-
kowiak- „Gościniec Marzymieta” a wręczała p. 
dyr. Krystyna Kiełpińska. Osobno w rywalizacji 
indywidualnej w tenisie stołowym najlepszy-
mi byli: dziewczęta- 1. Monika Stempniak z 
Radzewa przed 2.Marią Haremską i 3.Zofią 
Śmigielską z Szczodrzykowa a w chłopcach- 
1. Krzysztof Haremski i 2. Michał Ratajczak 
z Szczodrzykowa oraz 3. Mateusz Machunik 

z Bnina.
W  Robakowie zarówno wśród dziewcząt 

jak i chłopców wygrało Gimnazjum w Kórniku. 
Mecze wygrały dziewczęta: Zofia Kalarus, 
Magda Cychnerska oraz chłopcy: Filip Kujawa 
i Hubert Kapusta. 

PowiATowA PiŁkA REcZNA SPg.
Mistrzostwa w piłce ręcznej szkół ponad-

gimnazjalnych odbyły się w dniu 24 paździer-
nika 2013 w Mosinie.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kórniku w 
składzie: Filip Nowaczyk, Michał Kapturski, 
Mateusz Taciak, , Jarosław Dzirba, Mateusz 
Szyc, Wojciech Słabolepszy, Filip Toś, Marcin 
Kozak, Chrystian Pluta, Filip Siejak, Sebastian 
Grząślewicz, Marcin Buszkiewicz, Filip Kotecki, 
Mateusz Kalisz, Łukasz Brylewski zajęli trzecie 
miejsce. 

Najwięcej bramek strzelił Chrystian Pluta - 9. 
Jarosław Dzirba trafił 6 razy do bramki, Filip Toś 
2 razy, a jedną bramkę zdobył Filip Siejak. Bar-
dzo dobrze wypadł  bramkarz Michał Kapturski, 
który obronił  2 rzuty karne. 

Wyniki naszych spotkań:
ZS nr 1 Swarzędz – ZS Kórnik 14:3,  ZS 

Rokietenica – ZS Kórnik 2:5
ZS Mosina – ZS Kórnik 5:3 ,   ZS Puszczy-

kowo – ZS Kórnik 4:7 
Chłopcy wrócili z brązowym medalem za 

zajecie trzeciego miejsca w turnieju.
1. ZS nr 1 Swarzędz , 2. ZS Mosina, 3. ZS 

Kórnik, 4. ZS Rokietnica,5. ZS Puszczykowo.
PowiATowE miSTRZoSTwA 

TENiSA SToŁowEgo SP
Organizatorem mistrzostw, które odbyły się 

18.11.2013 w Radzewie był p. Karol Niemier. 
Gminę  Kórnik reprezentowały dziewczęta z 
Radzewa i chłopcy z Szczodrzykowa.

Do zawodów rejonowych zakwalifikowała 
się reprezentacja Radzewa w składzie: Monika 
Stempniak, Klaudia Olejniczak, Roksana Tobo-
ła. Dziewczęta wywalczyły brązowe medale za 
trzecie miejsce a startowało 10 reprezentacji 
szkół z powiatu poznańskiego.

Z kolei chłopcy z Szczodrzykowa: Krzysztof 
Haremski, Michał Ratajczak  wśród 12 drużyn 
szkolnych zajęli piąte miejsce.

gimNAZjAliSci Z kóRNikA 
miSTRZAmi  PowiATU 
w TENiSiE SToŁowYm

W Pecnej 29.11.2013 odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego w tenisie stołowym 
gimnazjalistów. Startowało 11 szkół z powiatu. 
Filip Kujawa i Hubert Kapusta z Gimnazjum Kór-

nik wygrali wszystkie mecze w swojej grupie. W 
finale spotkali się z reprezentacjami szkół z Lu-
bonia i Pecnej, których pokonali zdecydowanie i 
zajęli pierwsze miejsce. Nasi złoci medaliści mi-
strzostw awansowali do zawodów rejonowych. 
Również kórnickie gimnazjalistki awansowały 
do zawodów rejonowych. Dziewczęta Zosia 
Kalarus i Magda Cychnerska zajęły czwarte 
miejsce Startowało 10 drużyn. Gratulujemy!

 
AwANSE SZAchiSTów 

szkół podstawowych i gimnazjów 
-29.10.2013

W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku 
odbyły się gminne drużynowe mistrzostwa w 
szachach. Zawody przeprowadził p. Ryszard 
Bartkowiak –trener sekcji szachowej „Wieża 
Kórnicka”. Wyniki zawodów :

Dziewczęta SP
 1. Martyna Piasecka –Bnin, 2. Magda 

Sułkowska-Radzewo, 3.Zuzanna Bartkowiak-
-Szczodrzykowo

Chłopcy SP
 1.Mateusz Machunik- Bnin, 2.Maciej 

Gąska-Kórnik, 3.Jakub Smolarkiewicz -Kórnik
Punktacja drużynowa SP:
1. SP 2 Kórnik-Bnin ( Martyna Piasecka, 

Mateusz Machunik, Miłosz Nawrocki, Tomasz 
Zawada), 2.SP Radzewo, 3.SP Szczodrzyko-
wo, 4.SP 1 Kórnik

Dziewczęta Gimnazja
 1. Danuta Sibilska i 2. Bogumila Sibilska-

-obie z Kórnika i 3. Martyna Bartkowiak z 

Robakowa
Chłopcy Gimnazja
 1.Michał Pawlak-Robakowo, 2.Łukasz 

Konował i 3. Jakub Łuczak z Kórnika. Druży-
nowo: 1. Gimnazjum Kórnik, 2. Gimnazjum 
Robakowo.

W zawodach powiatowych  ( 12/13.11.2013) 
gminę Kórnik w zawodach drużynowych repre-
zentować  będą zwycięzcy poszczególnych 
grup. Życzymy awansów na zawody woje-
wódzkie. Medale , dyplomy dla najlepszych 
szachistów zostały ufundowane ze środków 
Gminy Kórnik.

BRąZowY mEdAl w hAlowEj
 PiŁcE NożNEj SP 1 kóRNik

Po wygraniu zawodów gminnych, eliminacji 
powiatowych udział w finałach mistrzostw po-
wiatu wywalczyli chłopcy Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kórniku. Zawody odbyły się 30.11.2013 
w Pobiedziskach. Poniżej relacja gry naszych 
młodych piłkarzy przekazana przez nauczyciela 
Adama Prokopczuka:

„Wracamy z brązowym medalem. Turniej 
był bardzo emocjonujący. Najpierw pomogło 
nam szczęście, później go nam zabrakło. Udział 
brało 6 drużyn. Trafiliśmy do bardzo trudnej gru-
py B ze SP Skórzewo ( zeszłoroczny triumfator 
) i SP5 Swarzędz (obecny mistrz).Wyniki:

Kórnik - SP 5 Swarzędz  1:2,  Kórnik - Skó-
rzewo  0:0, Swarzędz - Skórzewo  2:1.

Ponieważ mieliśmy taki sam bilans jak 
Skórzewo, organizator zarządził między nami 

dodatkowy konkurs karnych.
Wygraliśmy 2:1 i awansowaliśmy z dru-

giego miejsca z półfinału. Tam zmierzyliśmy 
się ze zwycięzcą grupy A - SP Przeźmierowo. 
Wynik 1:1. Kolejne rzuty karne. Tym razem 
przegrywamy 1:2 i niestety finał nie dla nas. W 
meczu o 3 miejsce wygrywamy z gospodarzami 
SP Pobiedziska 3:1 Rejony były o mały włos. 
Jest lekki niedosyt, ale brawa dla chłopaków, 
bo pokazali twardy charakter.”

Od wielu lat  piłkarze naszych szkół nie 
grali w finale tych mistrzostw. Dlatego jest to 
niewątpliwy sukces piłkarzy z „Jedynki” Kórnik. 
Gratulujemy!

miSTRZowiE i wicEmiSTRZYNiE 
We wtorek 29 października br. w Zespole 

Szkół nr 1 w Swarzędzu odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego w tenisie stołowym.

 Reprezentanci Zespołu Szkół w Kórniku: 
Michał Szymankiewicz, Filip Toś, Michał Roz-
miarek, Kamil Skotnicki – zostali Mistrzami 
Powiatu, natomiast dziewczęta: Marta Karpiń-
ska, Marta Przybył, Zuzanna Zięta i Agnieszka 
Smolinska – Wicemistrzyniami Powiatu Po-
znańskiego w drużynowym tenisie stołowym . 

W mistrzostwach indywidualnych chłopcy  
zdecydowanie pokonali swoich rówieśników z 
innych powiatów:1m Michał Szymankiewicz, 
2m Filip Toś, 3m Michał Rozmiarek a dziew-
częta zajęły: 3m Marta Karpińska, 4m Marta 
Przybył

ARA

kolarSTwo
14 mEdAli kolARZY limARo 

w miSTRZoSTwAch PolSki lZS
       
Doskonałą formę zaprezentowali za-

wodnicy i zawodniczki Kórnickiego Limaro 
w kończących bieżący sezon. Mistrzo-
stwach Polski LZS w kolarstwie torowym, 
które odbyły się pod koniec października na 
pruszkowskim welodromie. Pomimo tego, 
ze zawody odbywały się w formule open, 
(seniorzy i juniorzy razem) nasi zawodnicy 
zdołali przywieść z tej imprezy aż 14 me-
dali (5 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych). 
Tradycyjnie już zwyciężyła drużyna kobiet 
w składzie Natalia Radzicka, Natalia No-
wotarska, Nikol Płosaj i Viktoria Zegleń. 
Kolejne „złoto” zdobyły nasze dziewczęta 
w sprincie olimpijskim w składzie Radzicka 
i Płosaj. Pozostałe złote medale dla Kórnika 
zostały zdobyte w konkurencjach męskich. 
W Keirinie zwyciężył Patryk Rajkowski, 
w sprincie Patryk Matuszak, a w wyścigu 
punktowym juniorów młodszych pierwszą 
swoją koszulkę z białym orłem zdobył 
Szymon Korcz. Srebrne medale zdobywali 
Patryk Rajkowski i Alicja Ratajczak w sprin-
cie, oraz Nikol Płosaj w scretchu. Z kolei na 
najniższym stopniu podium stawali, Szy-
mon Korcz w scretchu juniorów młodszych, 
Patryk Rajkowski w scretchu juniorów, Nikol 
Płosaj w wyścigu punktowym kobiet, sprint 
olimpijski mężczyzn w składzie Matuszak, 
Rajkowski i Adam Radzicki, oraz sprint olim-
pijski kobiet w składzie Paula Fronczak i 
Alicja Ratajczak. W konkurencji drużynowej 

zwyciężyła ekipa Stali Grudziądz mająca w 
swoich szeregach ponad 30 zawodników 
we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Natomiast drugie miejsce zajął zespół UKS 
Jedynka Kórnik (10 zawodników). W klasyfi-
kacji województw, zwyciężyło województwo 
Kujawsko Pomorskie, ale dzięki postawie 
kolarzy Limaro drugie miejsce przypadło 
w udziale Wielkopolsce.  

10 ZAwodNików limARo 
do kAdRAch NARodowYch

          
      Miesiąc październik jest miesiącem 

powoływania zawodników do różnych kadr 
Narodowych. W różnych kadrach kobiet i 
mężczyzn, znalazło się aż dziesięciu za-
wodników i zawodniczek z UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Jedenastą jest Katarzyna 

Pawłowska, która obecnie reprezentuje 
Kanadyjska grupę zawodową GSD Kali-
sto. Na początek odbywają się badania 
wydolnościowe w warszawskim Instytucie 
Sportu. Oto lista powołanych zawodników 
Kórnickiego Limaro:
1. Korcz Szymon – szosa junior
2. Patryk Rajkowski – tor junior
3. Patryk Matuszak – tor junior
4. Nikol Płosaj – szosa, tor junior
5. Natalia Radzicka – szosa, tor junior
6. Natalia Nowotarska - szosa, tor junior 
7. Weronika Humelt – szosa, tor junior
8. Alicja Ratajczak – szosa, tor P-23
9. Viktoria Żegleń – tor P-23
10. Natalia Morytko – tor P-23

Paweł Marciniak
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* Sprzedam albę i sukienkę komunijną, rozmiar 146. Tel. 506 144847
*Wypożyczalnia strojów karnawałowych-Tulce. Tel. 696033557 lub 693250020
*Sprzedam bieżnię elektryczną – ARIZONA- model 84712 na gwarancji, Kórnik. Tel. 601 664 848
*Oddam w wynajem pomieszczenie na działalność 38m2 w Szczytnikach. Tel. 602 517 370
*Totalna wyprzedaż różnych urządzeń po zikwidowanej firmie budowlanej. Ceny od 5zł. Tel. 602 214 931 
*„Złota rączka” wykona drobne prace budowlane w szerokim zakresie. Korzystnie, może wystawić fakturę. Tel. 792 884 454
*Sprzedam agregat prądotwórczy HONDA ECT -6500 w stanie po przeglądzie gwarancyjnych oraz rusztowanie aluminiowe 1 segm. Tel. 602 214 931 
*Praca w sklepie spożywczym. Tel. 509 458 206  
*Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m²) w
*Dziećmierowie - niedaleko OAZY. Cena: 1300 (plus opłaty). Tel.  604-854-468
*Sprzedam wieloczynnościową obrabiarkę do drewna „prexer 208”. Tel 691 758 053
*Kompleksowa budowa dachów, adaptacja poddaszy, boazerie,eternit. Tanio, fachowo, szybko. Tel. 513-540-581
*Udzielam korepetycji z j. angielskiego i j. polskiego w Kórniku. Informacje www.wymownia.blog.onet.pl. Tel. 784703269
*Wynajmę mieszkanie 55mkw po remoncie, położone w Bninie. Cena 900 pln + media. Telefon 603 855 086
*Zatrudnimy osoby do ochrony przedsiębiorstw w Biernatkach k.Kórnika.
*Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności. Tel. 531 533 200
*Wykonam grafiki - banery reklamowe, ulotki, plakaty itp. Tel. 663114981; e-mail: be-banery@wp.pl
*Sprzedam balon do wina poj.25l. w koszu. Tel. 691 645 210
*Zatrudnię do ochrony placu budowy, Michal Gugała. Tel.  691 296 928
*Mężczyzna szuka każdej pracy dodatkowej. Tel. 796 973 359
*Posprzątam dom, mieszkanie lub biuro w okolicach Bnina lub Kórnika. Tel. 534 078 436
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne.Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam  łóżeczko turystyczne, rowerek trójkołowy ,matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam , aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson, oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S.  Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  telefony komórkowe   Nokia 6020,  Nokia 2330, Nokia C101.   Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Protezy zębowe . Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88, Tel. 607 11 86 86.
*Język polski - korepetycje, nauka i pomoc w pisaniu prac - Kórnik; informacje www.wymownia.blog.onet.pl. Tel. 784 703 269.
*Język angielski - korepetycje, przygotowanie do egzaminów - Kórnik; informacje www.wymownia.blog.onet.pl. Tel. 784 703 269
*Do wynajęcia- ładne mieszkanie w domku jednorodzinnym z dużym balkonem i ogrodem w Gądkach,10 minut od Poznania. Tel.kom.782119440
*Kupię Fiata 126p z Kórnika lub okolic. Tel. 509449141
*Firma z Poznania poszukuje telefonistek  Praca 7-godzin dziennie, dobra zarobki, szkolenia motywacyjne, brak ograniczeń wiekowych. Tel. 605 257 742
*Firma Consiglio International Sp. Z o.o. w Komornikach koło Tulec zatrudni
*Ślusarza. Tel.  61 88 73 301 lub consi@consiglio.pl
*Studio Atelier Paulina Latusek zmiana lokalizacji salon przeniesiony na ul. Dworcową 2A/1 tel. 883 767 479
*Montaż szafek i mebli. Tel. 788 451 418
*Usługi remontowa budowlane. Malowanie, szpachlowanie, układanie płytek.Tel. 669657624

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.

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 503-067-690

Rada miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75

BARdZo wAżNE TElEFoNY

BURmiSTRZ gmiNY kóRNikiNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 listopada 2013r. 
do dnia  2 grudnia  2013r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne –  ogródek warzywny:
- część działki  nr  958/9 położona  w miejscowości  Kórnik,
2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka nr 163/1 położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 56/2 położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr  121/2 położona w miejscowości Robakowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

BURmiSTRZ gmiNY kóRNik
iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku od dnia 8 listopada 2013 r. do dnia  
2 grudnia  2013 r., wywieszony został wy-
kaz dotyczący oddania w użyczenie Parafii 
Rzymsko-Katolickiej niżej wymienionych  
nieruchomości:
- działki nr 175/16 i 175/18 położone w 
miejscowości Robakowo.

Bliższych informacji można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 
203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

one dream Team 
– Agnieszka, Ewa, mikołaj i kamil 

 „wyruszyć w Świat 
- Byle czym, byle jak najdalej”

TajlandIa. 
powróT 

do CywIlIZaCjI 
Z sentymentem opuszczaliśmy magicz-

ny Laos. Kraj ten ofiarował nam tyle cud-
nych przeżyć, że zaskarbił sobie w naszych 
sercach szczególne miejsce. Ale „Nowe” 
wciąż wzywa więc trzeba ruszyć naprzód.

Przekroczyliśmy małą rzekę dzielącą 
dwa państwa, zaledwie kilkadziesiąt me-
trów niewielką łódką i już znaleźliśmy się w 
zupełnie innym świecie. Królestwo Tajlandii. 
Wizerunki Jego Nieporównywalnej Mocy* 
Bhumibola Adulyadej’a, króla Tajlandii jako 
pierwsze rzucają nam sie w oczy. Widnieją 
wszędzie: na dworcach, w sklepach, restau-
racjach, na mostach i wiaduktach, czy też 
na pasach zieleni rozdzielających jezdnie. 
Także ludzie w tym kraju witają nas miło z 
dłońmi złożonymi jak do modlitwy w geście 
szacunku. Nikt nie patrzy podejrzliwie, 
wokół same radosne twarze o szczerym 
spojrzeniu. 

Już pierwszego dnia pokonaliśmy 
spory kawałek drogi. Zostaliśmy wcześniej 
uprzedzeni, że Tajowie są mili i chętnie 
biorą na stopa, ale że aż tak mili to się nie 
spodziewaliśmy: nie dość że kierowcy za 
każdym razem bez problemu brali całą 
naszą czwórkę to nigdy też nie musieliśmy 
czekać na drodze dłużej niż 15 minut.

Zresztą przysługi nie zawsze kończyły 
się tylko na podwózce - regułą stało sie 
zaopatrywanie nas w prowiant.

Jednak największa kulturalna niespo-
dzianka czekała na nas o zmroku, na 
ulicach małego miasteczka. Pojawiła się 
pod postacią niskiej, energicznej kobietki 
na skuterku, która zaprosiła nas do siebie w 
gościnę. Od tak: bez wnikliwych wywiadów 
czy rekomendacji, po prostu  z bezintere-
sownego odruchu niesienia pomocy. Chęt-
nie też  przyjęliśmy zaproszenie. Szczerze 
mówiąc, nie mieliśmy wielkiego wyboru, bo 
„Ciocia” (jak ją nazywaliśmy) nie chciała 
słyszeć odmowy. 

Zaraz po przekroczeniu progu jej domu, 
zostaliśmy zaangażowani do pracy. A było 
co robić! Najpierw pranie („pierzcie wszyst-
ko, bo na pewno dawno nie używaliście 
pralki”), potem pomoc przy gotowaniu ko-
lacji, nakrycie stołu, sprzątanie, kąpiel i na 

koniec ścielenie łóżek. Wszystko miało swój 
właściwy czas i porządek, które trzeba było 
przestrzegać. A najważniejsza przy tym była 
dyscyplina! Jak nam „Ciocia” powiedziała, 
jej ojciec był wojskowym i nie dało się tego 
nie zauważyć. 

Rano, po śniadaniu dostaliśmy do 
rąk łopaty i wytyczne jak pielić ogródek. 
Oczywiście sami się do roboty rwaliśmy, 
chcąc odwdzięczyć się za gościnę. Ale 
Ciocia znów nie zniosła sprzeciwu gdy 
odmawialiśmy zapłaty. Chętnie, niechętnie, 
ze spuszczonymi głowami przyjęliśmy po 
wciśniętym w dłoń banknocie, bo coś nam 
mówiło, że tej batalii nie wygramy...

Posłusznie też wzięliśmy szybki prysz-
nic, zjedliśmy lunch i zostaliśmy odstawieni 
na drogę wiodącą do Lampang. 

To były szalone, krótkie wakacje! Nigdy 
nie zapomnimy naszej gościnnej Cioci z 
Tajlandii.

Życie i podróżowanie w Tajlandii jest 
o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Wraz 
z turystami przybyły do Tajlandii „dobra” 
cywilizacji - zachodnie produkty, światowe 
marki, markety i klimatyzowane centra 
handlowe. Tu kupno zimnego napoju w 
końcu przestało być problemem. Standard 
życia wzrósł znacznie od czasu Kambodży 
i Laosu, natomiast krajobrazy nie są już 
takie piękne. Kosztem dziewiczych lasów, 
uroczych małych wioseczek z drewnianymi 
chałupami powstały w Tajlandii kilometry 
wygodnych autostrad i  betonowych domów.

Z ponad tygodniowym opóźnieniem, 
spowodowanym nieznośną, tropikalną przy-
padłością Kamila, docieramy do Ayutthaya 
- zabytkowego miasta, wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Ruiny dawnych świątyń i stup z opalanej 

cegły mieszczą się na sporym obszarze mia-
sta, co nadaje mu miły, romantyczny klimat. 
Cały kompleks leży nad jeziorem i prezentuje 
się bajecznie, na wzór Angkor Wat. 

Całodzienna przejażdżka rowerami w 
piekącym upale jest warta swojej ceny. 
Zmarnowani, ale szczęśliwi, pod koniec 
dnia dopisujemy Ayutthaya do swojej listy 
ciekawych miejsc w Tajlandii.

Po chwilach duchowego uniesienia 
przyszedł czas na brutalne rozczarowanie 
Bangkokiem. Miasto przemysłowe, brudne, 
zatłoczone, o rynsztokowym zapachu odrzu-
ciło nas za pierwszym razem. Na szczęście 
nie zabawiliśmy tu długo. Naszym celem w 
Bangkoku było głównie spotkanie się z Agu, 
która właśnie rozpoczynała karierę nauczy-
cielki języka angielskiego! Finanse zmusiły 
ją do rychłego podjęcia pracy. Bardzo się 
ucieszyliśmy słysząc jak ciekawe zajęcie 
i korzystne warunki ją czekają. Wymienili-
śmy uściski, życzyliśmy drogiej koleżance 
wszystkiego dobrego i wsiedliśmy w pociąg 
do Malezji. Mikołaj wyruszył przed nami i 
już był w drodze do granicy. Spotkaliśmy 
się z nim dopiero w Kuala Lumpur, miesiąc 
później, po naszym powrocie z Filipin. Ale o 
tym następnym razem.

Ewa Zimniak 

*Jeden z tytułów ceremonialnych króla. 
Inne to: Jego Wspaniałość, Wielki Pan, Siła 
Ziemi, Syn Mahidola, Potomek Boga Wisz-
nu, Wielki Król Syjamu, Jego Królewskość, 
Wspaniała Ochrona




