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DEBATA o BEZPiEcZEńSTwiE

7 listopada w strażnicy OSP w Kórniku Ko-
mendant Miejski Policji w Poznaniu Roman Ku-
ster zorganizował przy współpracy samorządu 
Gminy Kórnik debatę na temat bezpieczeństwa. 
W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek, starosta Jan Grabkowski, 
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji 
Rafał Badkowski oraz wielu samorządowców z 
gmin Powiatu Poznańskiego, w tym liczna gru-
pa z Kórnika. Dyskusję poprzedziła prezentacja 
statystyk dotyczących stanu bezpieczeństwa, 
przestępczości, wykrywalności przestępstw i 
profilaktyki. Wiele pytań od uczestników debaty 
dotyczyło złego stanu dróg, braku dróg rowe-
rowych, złego oznakowania i niebezpiecznych 
miejsc na drogach. Poruszono także temat 
włamań i niszczenia mienia prywatnego.

oBchoDY DNiA PATRoNA

Także 7 listopada wiceburmistrz Antoni 
Kalisz, obok znamienitych gości takich jak 
wicestarosta Tomasz Łubiński i prof. Tomasz 
Jasiński wziął udział w obchodach Dnia Patrona 
Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej 
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku. 

Częścią obchodów była msza św., złożenie 
wiązanek kwiatów w kryptach Działyńskich i 
Zamoyskich, ślubowanie pierwszoklasistów, 
przedstawienie „Jadwiga Zamoyska - kobieta 
spełniona” w wykonaniu grupy „Litera” i  wy-
kłady: Przemysława Matusiaka „ Jadwiga 
Zamoyska, czyli etos polskiej arystokracji” i 
Zbigniewa Kalisza „Idea twórców Fundacji 
Zakłady Kórnickie”. 

ZEBRANiE wiEjSkiE w kAmioNkAch

12 listopada zorganizowano zebranie 
wiejskie w Kamionkach. Gośćmi mieszkańców 
byli między innymi: starosta Jan Grabkowski, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek 
Borowczak, burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
kierownik Wydziału Inwestycji UM w Kórniku 
Bronisław Dominiak i radni. 

Głównym punktem dyskusji była budowa 
kanalizacji deszczowej i drogi wraz z chodni-
kiem przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż drogi powiatowej z Borówca do granic 
gminy. 

Przypomnijmy, że podobna inwestycja w 
Borówcu, także przy drodze powiatowej,  sfinan-
sowana została przez trzy podmioty - Aquanet 
(kanalizacja sanitarna), Powiat Poznański 
(nawierzchnia) i Gminę Kórnik (deszczówka). 
W przypadku trwającego obecnie etapu in-
westycji, na dzień dzisiejszy nie przewidziano 
budowy kanalizacji deszczowej. W Wieloletnich 
Prognozach Finansowych powiatu i gminy brak 
funduszy na ten cel, a inwestycja taka koszto-
wać może nawet kilkanaście milionów złotych. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski zadeklaro-
wał wykonanie do stycznia koncepcji budowy 
kanalizacji deszczowej, z której będzie wynikał 

dokładny koszt inwestycji. Będzie to podstawą 
rozmów ze Starostą Poznańskim na temat 
finansowania zadania. 

komiSjA miESZkANiowA

13 listopada obradowała Komisja Mieszka-
niowa. Przeanalizowano ponad 100 oczeku-
jących na rozpatrzenie wniosków o przydział 
mieszkania. W związku z będącym w ostatnim 
etapie realizacji zadaniem budowy lokali socjal-
nych w Dachowie sformułowano propozycję 
przydziału 13 mieszkań.  Głównym kryterium 
wyboru były wyroki eksmisyjne oraz skrajnie zła 
sytuacja mieszkaniowa wnioskujących. 

komiSjA oBRADowAŁA

Także 13 listopada obradowała Komisja 
Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. W 
obradach udział wziął burmistrz Jerzy Lechne-
rowski. Przeanalizowano wdrażanie nowych 
uregulowań dotyczących odbioru odpadów 
od mieszkańców, stawki „opłaty śmieciowej” 
w poszczególnych gminach i skuteczność re-

alizacji nowych przepisów. Członkowie komisji 
pozytywnie ocenili zmiany.

Dyskutowano także o możliwościach finan-
sowania inwestycji i działań z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

... w PRZEDDZiEń 
DZiESięciolEciA AkcESji

Konferencja „Samorządy lokalne a Unia Eu-
ropejska - w przeddzień 10-lecia akcesji”, odbyła 
się 14 listopada w Warszawie. Była ona częścią 
wspólnego projektu Związku Miast Polskich, 
Instytutu Spraw Publicznych, Związku Gmin 
Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich, 
którego celem jest prezentacja bilansu członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy 
samorządów lokalnych, a także stworzenie 
płaszczyzny do wspólnej dyskusji środowiska 
samorządowego, rządowego i ekspertów.

Głównym elementem konferencji była pre-
zentacja raportu z badań pt. „Bilans korzyści i 
kosztów członkostwa polski w Unii Europejskiej 
- perspektywa samorządowa”. 

W konferencji uczestniczył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. 

(cd. na str 4)

11 listopada, w 95-tą rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, zorganizo-
wano w naszej gminie kilka uroczystości 
patriotycznych. Tradycyjnie już w Robakowie 
odprawiono uroczystą mszę św., po której 
zgromadzono się na cmentarzu parafialnym, 
pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów. Po programie 
artystycznym przedstawiono sylwetkę  Jana 
Boińskiego.

Elementem obchodów 11 listopada jest 
każdego roku finał konkursu Wpisani w Histo-
rię. Także w tym roku uroczysta gala finałowa 

odbyła się w Zamku Kórnickim. Recytacji 
laureatów konkursu wysłuchali goście, w 
tym przedstawiciele samorządu. Wydarzenie 
to zwieńczył występ zespołu Viva la Musica 
działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kórniku oraz Chóru Castellum Cantans. 

O godzinie 18:00 w Kolegiacie Kórnickiej 
odprawiono także uroczystą mszę św. Po niej, 
przy muzyce wtórującej pochodowi orkiestry 
harcerskiej, liczne poczty sztandarowe i dele-
gacje oraz zgromadzeni mieszkańcy udali się 
pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. Po 
drodze burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył 

wiązankę kwiatów pod znajdującą się na 
kamienicy pl. Niepodległości 43 tablicą upa-
miętniającą powstanie Kompanii Kórnickiej.

Pod Pomnikiem Powstańców w krótkim 
przemówieniu burmistrz przypomniał zna-
czenie dnia 11 listopada 1918 i dzieje Kórnika 
w tamtym przełomowym okresie. Delegacje 
złożyły kwiaty i znicze pod monumentem, 
a harcerze przedstawili okolicznościową 
recytację.

Uroczystość zakończył krótki koncert 
harcerskiej orkiestry dętej. 

ŁG

9 listopada br. hala sportowa Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA już po raz 
trzeci zamieniła się w salę balową udekoro-
waną mnóstwem drzew i krzewów, kwiatów, 
kolorowych lamp oraz świec. W Balu Nie-
podległościowym wzięło udział przeszło 230 
osób. Do zgromadzenia tak licznej publiczności 
przyczyniła się między innymi orkiestra Dziubek 
Band, która zaprezentowała polskie i światowe 
przeboje w swingujących aranżacjach. Jak co 
roku tancerze zespołu tańca ludowego z po-

znańskiego AWF, ubrani w przepiękne ludowe 
stroje, witali przybyłych gości. tancerze w trakcie 
balu zaprezentowali krakowiaka, o północy zaś 
poprowadzili poloneza. 

Dziękujemy wszystkim gościom za obec-
ność oraz wspaniałe nastroje. Osobne po-
dziękowania kierujemy do uczniów SP1 w 
Kórniku za wykonanie niepodległościowych 
kotylionów oraz do sponsorów za pomoc w 
organizacji balu, a są nimi: Alter – Grawerstwo 
Laserowe, Kwiaciarnia Bloom, Pracownia Złot-

nicza Krzysztof Buszkiewicz, Restauracja Biała 
Dama, Hotel Daglezja, Grupa Graficzna Raster, 
Surówki Grześkowiak, Intermarche, Kawiarnia 
Walentynka, Szkółka Drzew i Krzewów Kulas, 
KM Partner, Drukarnia M-Graffo, Oaza Dive, 
Oaza Look, Oriflame, Paralotnie Poznań, Hotel 
Rodan, Szkółki Kórnickie, Restauracja „Tawer-
na Pod Żaglami” oraz Restauracja Ventus.

Zapraszamy na www.oaza.kornik.pl do 
obejrzenia galerii zdjęć.

Oaza

Rocznica odzyskania niepodległości

Bal niepodległościoWy

PROSTO Z  RATUSZA
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NowY NUmER RAchUNkU BANkowEgo gmiNY kóRNik
 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002

(cd. ze str. 3)

NowA PlAcówkA mEDYcZNA

16 listopada burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, radny Andrzej Surdyk oraz sołtysi 
Robakowa i Gądek uczestniczył w otwarciu 
centrum medycznego (przychodni i apteki) 
Kormed w Robakowie. Poświęcenia obiektu 
dokonał ks. proboszcz Piotr Piec.

wYSTAwA o kSięciU PoNiATowSkim

18 listopada w Izbie Pamiątek regio-
nalnych otwarto wystawę „Książę Józef 
Poniatowski w zbiorach Henryka Pruch-
niewskiego z Mosiny, w 200. rocznicę 
śmierci i 100-lecie powstania drużyny Har-
cerskiej jego imienia w Kórniku”. Otwarcia 
wystawy dokonał Kazimierz Krawiarz wraz 
z przewodniczącym RM Maciejem Marci-
niakiem. Urząd reprezentował sekretarz 
Leszek Książek.  

    

NOWY ObIeKT SpORTOWY 
w PowiEciE

Także 18 listopada otwarto sfinansowa-
ny przez Powiat Poznański nowy stadion 
lekkoatletyczny przy Zespole Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. ofi-
cjalnego otwarcia stadionu dokonał starosta 
Jan Grabkowski.

Budowę stadionu rozpoczęto pod ko-
niec roku 2012. Obiekt przeznaczony jest 
dla wychowanków, prowadzonego przez 
Powiat Poznański, gimnazjum i liceum 
o profilu sportowym. W skład obiektu 
wchodzi:

- bieżnia okrężna 4-torowa o długości 300 
m z 6-torową bieżnią prostą o dystansie 
100 i 110 m,
- 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku,
- 2 skocznie do skoku wzwyż,
- 2 skocznie do skoku o tyczce,
- rzutnia do pchnięcia kulą,
- rzutnia do rzutu dyskiem i młotem,
- 2 rzutnie do rzutu oszczepem.

Wewnątrz bieżni znajduje się boisko 
trawiaste do gry w piłkę nożną. Kompleks 
wyposażony został w trybuny na 124 
miejsca. Zagospodarowany został także 
przyległy teren: ogrodzenie, zieleń, chodniki 
i mała architektura.

W otwarciu udział wziął burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. 

oSP kAmioNki 
PRZYgoTowANE Do kSRD

19 listopada gościł w Kamionkach za-
stępca Komendanta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej Jerzy Ranecki wraz z 
dowódcami jednostek PSP. Dyskutowano 

na temat możliwości włączenia kamionkow-
skiej jednostki OSP do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Drogowego. W spotkaniu brali 
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski, wice-
burmistrz Antoni Kalisz oraz Komendant 
Leszek Walkowiak i członkowie zarządu 
OSP Kamionki. 

Komendant Jerzy Ranecki stwierdził, 
że jednostka jest przygotowana do tego, 
aby włączyć ją do Krajowego Systemu. 
Komendant Miejski PSP przygotuje w tej 
sprawie projekt porozumienia z samorzą-
dem gminnym i jednostką w Kamionkach.

Opr. ŁG

ogŁoSZENiE
o wyłożeniu

 do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy kórnik – dla wschodniej części 
obrębu czołowo, wraz z prognozą od-

działywania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze póź. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Kórniku  uchwały 
Nr XXIX/337/2012  z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik – dla wschodniej 
części obrębu Czołowo, zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kórnik – dla 
wschodniej części obrębu Czołowo, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko,  w 
dniach od 2 grudnia 2013 r. do  23 grudnia 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
w godzinach urzędowania.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie zmiany  studium  rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka urzędu 
stanu cywilnego wejście od strony parkingu) 
o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu zmian Studium.  
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
20 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) – projekt zmian Studium podlega strate-
gicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 
39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 
wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić 
uwagi  i wnioski do wyłożonego projektu zmian 
Studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia zło-
żonych uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w 
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędna dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku

Uchwały nr XXXV/386/2013 
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego 

w kórniku 
– obręb geodezyjny Bnin i Błażejewko – 

rejon ul. lipowej i Śremskiej – etap i.

Obszar opracowania obejmuje działkę 
o nr geod. 617/15 obręb Bnin o powierzch-
ni 586 m2.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miejscowe-
go. Wnioski należy składać na piśmie w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-
-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do 
dnia 16 grudnia 2013 r. Wniosek powi-
nien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Informuję o odstąpieniu od przystą-
pienia do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu planu miejscowego.

Xl Sesja Rady miejskiej w kórniku odbędzie się 
w dniu 27 listopada 2013,  godz. 13:00

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między-
sesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja nt.potencjalnych możliwości pozyskania środków unijnych z rozdania 2014-
2020 w kontekście planowanych zadań inwestycyjnych na 2014 rok i dalsze lata.
7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik
b) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013rok
c) uchylenia uchwały nr XXXIX/426/2013 Rady Miejskiej w Kórniku
d) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
e) zatwierdzenia taryf Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na części terenu Gminy Kórnik, 
objętej zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31.12.2012r., na okres 
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

f) aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych 
zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksplo-
atacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

g) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Kórnik

h) kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Czmoniu
i) przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Kórnik
j) nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa
k) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki nr ewid.: 105/9 i 105/10, obr.
Koninko

l) zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla części obrębu Skrzynki oraz części 
obr.Kórnik

ł) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik

n) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XX/207/2008 z dnia 27 lutego 2008 r., w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej

o) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszka-
niowej, usługowej w Kórniku –rejon między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną a drogą S11
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.

ogŁoSZENiE Burmistrza gminy kórnik

Sztab 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
w Kórnik

 serdecznie zaprasza 
na spotkanie

w sprawie organizacji 
XXII Finału WOŚP.

27 listopada (środa) 2013 r.
Kawiarnia Walentynka 

(wejście od ulicy Kuśnierskiej)
godz. 19:00

Wszystkie osoby 
zainteresowane pomocą 

nie będące w stanie 
uczestniczyć
w spotkaniu

 prosimy o kontakt:
Krysia Janicka 

- tel. 502-492-540, 
k.janicka@vp.pl

Robert Jankowski 
- tel. 515-229-684, 

robert.jankowski@kornik.pl

w ZwiąZkU Z ZAiSTNiAŁYmi 
w oSTATNich TYgoDNiAch 
kRADZiEżAmi Z wŁAmANiEm 

Do Domów jEDNoRoDZiNNYch 
NA TERENiE miEjScowoŚci

 kAmioNki, BoRówiEc, 
SZcZYTNiki i koNiNko. 

komiSARiAT Policji w kóRNikU 
ZwRAcA Się 

Do wSZYSTkich miESZkAńców
 o ZAchowANiE

 wZmożoNEj oSTRożNoŚci 
i ZwRócENiE UwAgi
 NA ZAPARkowANE 

w okolicAch PoSESji 
oBcE PojAZDY 

i PoRUSZAjącE Się oSoBY 
mogącE DokoNYwAć 

ich oBSERwAcji. 
DoTYchcZAS oDNoTowANE 
ZDARZENiA miAŁY miEjScE 

w goDZiNAch DoPoŁUDNiowYch.  
w PRZYPADkU UjAwNiENiA 

PRoSimY 
o NATYchmiASTowY koNTAkT

 Z TUTEjSZą jEDNoSTką 
PoD NR TEl. 

5059080511,       61 8 170 204
 lUB 997.

UwAgA iNFoRmUjEmY, żE w TERmiNiE
18.11.2013 goDZ. 10:00 Do 25.11.2013 goDZ. 18:00

PRowADZoNE BęDą PRAcE NA PRZEjEźDZiE
kolEjowYm w koNiNkU

NA Ul. TElEwiZYjNEj (DRogA PowiATowA)
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oTWaRTe  konkURsy  oFeRT 
NA wSPARciE  i  PowiERZENiE  REAliZAcji ZADAń PUBlicZNYch gmiNY  kóRNik w RokU 2014

  
BURmiSTRZ  gmiNY kóRNik ogŁASZA oTwARTE koNkURSY oFERT 

NA  wSPARciE i PowiERZENiE  REAliZAcji  ZADAń  PUBlicZNYch gmiNY  kóRNik  w RokU 2014 
Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  t.j. (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 

z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą Nr XXXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2013 r. w sprawie  rocznego 
programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego,  na  2014 rok.

I. 1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2014 na następujące zadania 
szczegółowe dotyczące:

a) POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:     

Nazwa   zadania
Wydatki 

 w 2013 r.
Planowane
wydatki w
2014 roku

- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, 
przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,
- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów 
szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie działań 
samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,
- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

20 000,00 zł. 25 000,00 zł.

a) DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

Nazwa  zadania
Wydatki  w 
2013 roku

Planowane
wydatki w
2014 roku

- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym zakresie edukacji   społecznej), sportowa, turystyczna, 
terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz 
likwidująca bariery w komunikowaniu,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
z terenu Gminy Kórnik.

20 000,00 zł. 20 000,00 zł.

c) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI   LOKALNYCH, w tym:

Nazwa  zadania
Wydatki  w 
2013 roku

Planowane
wydatki w
2014 roku

-wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców obszarów wiejskich
- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych 12 000,00 zł 12 000,00 zł.

d) NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, w tym:

Nazwa  zadania
Wydatki  w 
2013 roku

Planowane
wydatki w
2014 roku

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych, 
pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje zajęć świetlicowych, a także organizacje 
innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- realizacja   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotowych dla 
dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie  dzieci i młodzieży uzdolnionej

1 500,00 zł. 2 000,00 zł.

e) WYPOCZYNEK  DZIECI  I  MŁODZIEŻY, w tym:

Nazwa  zadania
Wydatki  w 
2013 roku

Planowane
wydatki w
2014 roku

- zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, 
rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik

45 000,00 zł. 40 000,00 zł.

f) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

Nazwa  zadania 
Wydatki  w 
2013 roku

Planowane
wydatki w
2014 roku

- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych;
-    organizacja konkursów z zakresu kultury,
- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, 
plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

85 500,00 zł. 121 000,00 zł.

g)  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

Nazwa  zadania
Wydatki  w 
2013 roku

Planowane
wydatki w
2014 roku

- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  sportowych,
-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,
-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,
- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,
- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania 
gier zespołowych na terenie gminy.

380 000,00 zł. 400 000,00 zł.

2. Na realizację zadań z pkt. I w roku 2014 
planuje się przeznaczyć  łączną kwotę w wy-
sokości   620 000,00 zł. 

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji 
zadań zostaną zawarte w umowach podpisa-
nych z wybranymi oferentami.

II. Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie mogą uczestni-

czyć organizacje pozarządowe, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne działające na podsta-
wie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku  Państwa do innych kościołów  i 
związków wyznaniowych  oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności   
pożytku publicznego, stowarzyszenia jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom  administracji 
publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz 
inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, które prowadzą działalność statutową  
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają 
realizować zadania na rzecz mieszkańców 
Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne 
oferty realizacji zadania według wzoru okre-
ślonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramo-
wego wzoru umowy  dotyczących  realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania  (Dz. U.   Nr  6, 
poz. 25).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi 
formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.). Należy dołączyć:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewi-
dencji.

2. W przypadku wyboru innego sposobu 
reprezentacji podmiotów składających ofertę 
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego rejestru - 
dokument potwierdzający upoważnienie do 
działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oferty należy składać do dnia  16 grud-
nia  2013 r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku 
osobiście lub drogą pocztową (decyduje data 
stempla pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.
kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) 
lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w Biurze Obsługi Mieszkańca bądź w Wydziale 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepod-
ległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekomplet-
nej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie 
brakujących załączników w wyznaczonym 
terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupeł-

nienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie 
zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie 
zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia 
wymogów formalnych. 

III. Wkład własny organizacji i innych pod-
miotów uprawnionych do wzięcia udziału w 
konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy 
wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, 
wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w roku 

2014.
2. Zadanie winno być zrealizowane  z 

najwyższą  starannością w zakresie opisanym 
w ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z 
obowiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na 
terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  
Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty
1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zo-

staną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu 
wyboru ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone 
zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  
zostaną oceniane pod względem formalnym i 
merytorycznym. 

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy 
Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej 
służących realizacji zadań w ramach  prioryte-
tów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed 
ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik 
opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie 
konkursu podaje się do publicznej wiadomo-
ści na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu zawiadamia wniosko-
dawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej 
odrzuceniu w formie pisemnej. 

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o 
następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania pu-
blicznego przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów 
realizacji zadania publicznego, w tym w odnie-
sieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania 
zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty okre-
ślone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie 
publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez orga-
nizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez 
organizację pozarządową lub podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, 
osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i 
pracę społeczną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji 
zleconych zadań publicznych w przypadku 

organizacji  pozarządowej lub podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3, które w latach 
poprzednich realizowały  zlecone zadania 
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i termi-
nowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 
na ten cel środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  
z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym 
ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału 
oferty, które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczo-
nego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach
c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania 

się o dotację
d. złożona oferta jest niezgodna z warun-

kami udziału w konkursie (np. proponowane 
działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki 

realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  
reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy 
Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany 
pod rygorem rozwiązania umowy zamiesz-
czać we wszystkich drukach związanych z 
realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, 
regulaminach, komunikatach itp.), a także w 
ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach 
sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest 
dotowane ze środków budżetowych Gminy 
Kórnik. Powyższe informacje winny być poda-
ne także do wiadomości publicznej w trakcie 
realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki 
nie związane bezpośrednio z realizacją danego 
zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  je-
dynie działania wykazane w harmonogramie 
i kosztorysie realizacji zadania publicznego 
przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpi-
sać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje 
z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do 
dostarczenia na wezwanie właściwego Wydzia-
łu Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego 
merytorycznie wykonywanie zadania wykazu 
oraz poświadczonych  kserokopii faktur i ra-
chunków, celem prawidłowości wydatkowania 
dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumen-
tacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w 
realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną 
ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzie-
laniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie 
konkursu udzielane są przez Wydział Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, 
mail:          

ngo@kornik.pl    bądź   promocja@kornik.pl  
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WładysłaW 
ZAMOYSKI 

  

 (1853-1924), syn generała Władysława 
Zamoyskiego i Jadwigi z Działyńskich, 
córki Tytusa, ur. 18 listopada w Paryżu. Od 
lutego 1854 r. do lipca 1855 r., w związku 
z zaangażowaniem się gen. Zamoyskiego 
w toczącą się wojnę krymską i pobytem 
rodziców w Turcji, wychowywał się u dziad-
ków Działyńskich w Poznaniu i Kórniku. 
Stał się ukochanym wnukiem Tytusa. Po 
powrocie do Paryża rodzina zamieszkała 
w domu, będącym także siedzibą Biblioteki 
Polskiej. Od najmłodszych lat Władysław 
wychowywany był w atmosferze żarliwego 
patriotyzmu, pracy i poświęcenia dla Oj-
czyzny, religijności oraz kultu dla tradycji 
po wybitnych przodkach.

Pierwsze nauki Władysław pobierał w 
domu, potem uczęszczał na kursy nauk 
elementarnych. W l. 1863-74 był uczniem 
paryskiego Lycée Impérial Charlemagne. 
Wielokrotnie starał się o przyjęcie do École 
Polytechnique w Paryżu. W 1875 r. rozpo-
czął służbę wojskową w armii francuskiej 
zgodnie z wolą zmarłego w 1868 r. ojca. 
W l. 1879-81 Władysław wziął udział w 
rządowej wyprawie francuskiej na Wysta-
wę Powszechną w Sydney i Melbourne. 
Został członkiem komisji mającej badać 
Australię pod względem agronomicznym, 
przemysłowym i handlowym. W tym czasie 
Władysław odwiedzał emigrantów polskich, 
zebrał też pokaźną kolekcję eksponatów 
przyrodniczych i etnograficznych, którą 
wyekspediował statkiem do Francji. Pod-
czas pobytu w Australii otrzymał wiado-

mość o śmierci wuja Jana Działyńskiego 
(30 III 1880 r.) i odziedziczeniu majątku 
kórnickiego. Wysłał plenipotencję dla 
dotychczasowego zarządcy Zygmunta 
Celichowskiego. Następnie udał się do 
Stanów Zjednoczonych, zwiedzając po 
drodze Nową Zelandię, Tahiti i Hawaje. Był 
serdecznie przyjmowany przez miejscową 
Polonię. W 1881 r. opuścił Stany Zjedno-
czone, a wkrótce razem z matką i siostrą 
wrócił do kraju, do Kórnika.

Przez pierwsze lata borykał się z 
kłopotami materialnymi, spowodowanymi 
zadłużeniem odziedziczonego majątku i 
koniecznością przeprowadzenia remon-
tu zamku. W 1882 r. podjął decyzję o 
zaprzestaniu finansowania działalności 
paryskiego Towarzystwa Nauk ścisłych. 
Kontynuował natomiast niektóre wydaw-
nictwa rozpoczęte przez Jana. Pomagał 
matce i siostrze w sprawach związanych 
z założeniem w Kórniku Szkoły Domowej 
Pracy Kobiet, zwanej Zakładem Kórnickim. 
Zaangażował się w działalność społeczną 
i patriotyczną w Wielkopolsce, brał udział 
w różnych zjazdach i obchodach. Współ-
pracował z wybitnymi Wielkopolanami, 
był współzałożycielem Banku Ziemskiego 
w Poznaniu. W Kórniku rozszerzył zakres 
działalności przedsiębiorstwa handlu 
żelazem, zbudował warsztaty i odlewnię, 
uruchomił produkcję i sprzedaż oraz napra-
wę maszyn rolniczych, zapewniając pracę 
licznym Polakom.

 W 1885 r. Zamoyscy jako obywatele 
francuscy zostali zmuszeni do opuszczenia 
Wielkopolski. Wrócili do Paryża, następnie 
udali się do Rzymu. Nielegalny przyjazd 
Zamoyskich do Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego w czerwcu 1886 r. zakończył 
się uwięzieniem Jadwigi na 24 godziny 
w śremskim więzieniu. W lipcu tego roku 
Zamoyscy przyjęli zaproszenie krewnego 
- Andrzeja Zamoyskiego i osiedli w Galicji, 
przenosząc tam także siedzibę zamkniętej 
w Kórniku przez władze pruskie Szkoły. 
Pozwolenie na regularne dwumiesięczne 
przyjazdy do Kórnika otrzymali Zamoyscy 
dopiero w 1912 r. Mimo oddalenia Włady-
sław żywo interesował się losami kórnickiej 
majętności. Na jego polecenie Z. Celi-
chowski kupował ziemię, ratując ją przed 
zakusami Niemców. Dzięki zrozumieniu 
dla spraw bibliotecznych i nieszczędzeniu 
środków, mogła być kontynuowana dzia-
łalność wydawnicza biblioteki. W 1902 r. 
Zamoyski wpisał Bibliotekę Kórnicką w 
poczet członków - założycieli „Towarzystwa 
dla popierania nauki polskiej” we Lwowie.

9 maja 1889 r. na licytacji w Nowym 
Sączu Władysław Zamoyski - z pobudek 
wyłącznie patriotycznych - zakupił dobra 
zakopiańskie, ratując je przed przejściem 
w obce (tzn. niepolskie) ręce. Tym czynem 
oraz wygraniem procesu o Morskie Oko 
(1902 i 1909) zapisał się trwale w narodo-
wej pamięci.

 Po nabyciu Zakopanego Zamoyscy 
zamieszkali najpierw w wynajętej willi „Ada-
siówka”, gdzie umieszczono także Szkołę 
Domowej Pracy Kobiet. Dopiero w czerwcu 
1891 r. przenieśli się wraz ze Szkołą do 
Kuźnic. W Zakopanem Władysław zdołał 

olbrzymim wysiłkiem, w krótkim czasie, 
zalesić ogołocone z drzew przez rabunko-
wą gospodarkę poprzednich właścicieli, 
zbocza górskie, zaprowadzić racjonalną 
gospodarkę leśną i ochronę przyrody, 
rozbudować tartaki i papiernię. Przyczynił 
się do zbudowania kolei z Chabówki do 
Zakopanego (1899) oraz z Jaworzna do 
Piły (1900), a także dróg bitych przez Jasz-
czurówkę do Morskiego Oka i do Doliny 
Kościeliskiej. Zaangażował się w sprawę 
budowy elektrowni oraz wodociągów, 
szkoły, szpitala, poczty, nowego gmachu 
Muzeum Tatrzańskiego. Udało mu się 
przejąć propinację z rąk obcych i przeka-
zać ją Polakom. W 1910 r. zbudował przy 
Krupówkach Bazar Polski - siedzibę pol-
skiej spółki handlowej. W uznaniu zasług 
w 1898 r. nazwisko Zamoyskiego zostało 
nadane jednej z ulic Zakopanego. Od 1899 
r. był honorowym obywatelem Żywca, a od 
1901 r. pierwszym honorowym obywatelem 
Zakopanego. Należał do wielu towarzystw, 
pełniąc w nich ważne funkcje oraz wspie-
rając materialnie ich działalność. M.in. 
był członkiem honorowym Towarzystwa 
Rybackiego w Krakowie (1890 r.), Towarzy-
stwa Przemysłowców w Kórniku (od 1894 
r.) oraz kórnickiego Bractwa Strzeleckiego 
(od 1899 r.), Towarzystwa Tatrzańskiego 
(od 1901 r.), Tatrzańskiego Towarzystwa 
Narciarzy w Krakowie (1923 r.), członkiem 
wieczystym Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
Poznańskiego (od 1903 r.), prezesem 
Instytucji Czci i Chleba, zapewniającej 
opiekę materialną weteranom powstań (od 
1907 r.), prezesem Rady Zawiadowczej 
Kolei Żelaznej Chabówka - Zakopane 
(od 1908 r.), członkiem - założycielem 
Towarzystwa „Sokół” w Krakowie (1892 r.) 
oraz paryskiego Towarzystwa Polskiego 
Literacko-Artystycznego (1910 r.), człon-
kiem Ligi dla spolszczenia miast (1913 r.) 
oraz Komitetu Skautowego w Zakopanem 
(1914 r.). Od 1900 r. należał do Związku 
Pomocników Salezjańskich w Turynie. W 
1894 r. Zamoyski wystawił na Powszechnej 
Wystawie Krajowej we Lwowie najcenniej-
sze eksponaty z kórnickiego zamku oraz 
produkty z dóbr zakopiańskich. W 1907 
r. na Wystawie Ogrodniczej w Poznaniu 
Ogrody Kórnickie Władysława Zamoyskie-
go zostały odznaczone dyplomem.

W lipcu 1912 r. w Paryżu Zamoyscy 
podpisali dokument o zamiarze oddania 
całego majątku na rzecz mającej powstać 
fundacji narodowej. W czerwcu 1914 r. 
Władysław wraz z matką i siostrą wyje-
chał na wakacje do Paryża, a wybuch I 
wojny światowej uniemożliwił im powrót 
do kraju. W.Z. Wspierał Komitet Pomocy 
Ofiarom Wojny w Polsce, współpracował w 
prowadzeniu akcji informacyjnej, służącej 
sprawie polskiej, finansował inicjatywy 
publicystyczne na rzecz niepodległości 
Polski. Był autorytetem moralnym, z którym 
kontaktowali się działacze Komitetu Naro-
dowego Polskiego, m.in. Roman Dmowski, 
Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller 
oraz polscy delegaci na Konferencję Po-
kojową w Wersalu.

Z kasy majątków kórnickich Zamoy-
skiego sfinansowano udział Kompanii 

Kórnickiej w powstaniu wielkopolskim. 
Po zakończeniu wojny Z. wrócił do Kór-
nika (23 V 1920 r.) i podjął energiczne 
działania zmierzające do poprawienia 
kondycji zaniedbanych majątków, aby je 
oddać jako dar narodowy, przynoszący 
jak najszybciej dochody. Równocześnie 
przystąpił do ostatecznego opracowania 
statutu przyszłej fundacji i załatwiania 
niezbędnych urzędowych formalności. 
Pomocnikiem Zamoyskiego w tych pracach 
został dr Henryk Wilczyński, administrator 
majątków kórnickich po zmarłym 26 I 1923 
r. Z. Celichowskim.

 Latem 1921 r. (9 VII) Zamoyscy gościli 
w Kórniku Naczelnika Państwa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, który podziękował 
im za opiekę, jaką otaczali w Zakopanem 
i Paryżu jego brata - Bronisława Piłsud-
skiego. W lutym 1923 r. Zamoyski został 
generalnym pełnomocnikiem swej matki, 
z prawem dysponowania jej majątkiem 
zarówno za jej życia, jak i po śmierci, która 
nastąpiła 4 X 1923 r. Gotowy statut Funda-
cji „Zakłady Kórnickie” został złożony przez 
Władysława i Marię Zamoyskich osobiście, 
na ręce Prezydenta Państwa Stanisława 
Wojciechowskiego, 16 lutego 1924 r. Wte-
dy też Zamoyscy podpisali akt donacyjny, 
zwracając się w nim do Sejmu, Senatu i 
rządu RP z prośbą o opiekę nad powsta-
jącą fundacją. Po kilku miesiącach - 20 VI 
1924 r. Zamoyski podpisał w Śremie akt 
notarialny zrzeczenia się całego majątku 
na rzecz fundacji. 13 września 1924 r. - już 
chory - spisał testament, którym uzupełnił 
swój dar narodowy o bezcenną bibliotekę 
oraz dzieła sztuki.

Oficjalnej wiadomości o tym, że Rada 
Ministrów skierowała 1 października akt 
fundacyjny do Sejmu, Zamoyski nie do-
czekał. Dotarła ona bowiem do Kórnika 
3 X po południu. Tego dnia - kilkanaście 
godzin wcześniej - Władysław Zamoyski 
zmarł. Pochowany został 6 października 
w krypcie Zamoyskich, w podziemiach 
kórnickiego kościoła.

Żródło:
www.bkpan.poznan.pl

Sławny obraz Białej Damy będzie poddany konserwacji. Pan Jacek Halama, świadek 
oględzin konserwatorskich obrazu przesłał nam zdjęcie pokazujące tył malowidła. Cie-
kawostką zapewne dla wielu znających obraz z jednej strony jest napis umieszczony na 
odwrocie, który brzmi (układ i pisownia tekstu jak na obrazie):  

Teofila Franciszka Zygmunta Działyńskiego
Wojewodzica Kaliskiego i Teresi Tarłowni Curka

Rodziła się R-1735-D-28 Grudnia
w Ronowie i ochrzczona w Tutejszym 
Kościele Dwa Razy Ponowiła śluby
Małżeńskie Pierwsze z Stefanem 

Szołdrskim Starosta Łęczickim Drugie z Aleksandrem 
Potulickim Starosta Borzechowskiem  Umarła

W Kurniku D-26 Listopada R 1796
Przez Dobry Rząd w Domu i Dobrach 

Przez wistawienie  nowych i Wyreperowanie 
Starych Kościołów i Pałaców okazała

się Bidz Godna sukcesorką Jana 
Orzelskiego Fundatora miejsca 

Tutejszego 

Dzięki materiaom nadesłanym przez p. Jacka Halamę 
opr. ŁG

po dRUgiej sTRonie oBRazU

Z okazji 95 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

Towarzystwo Pamięci 
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 

wYRóżNiENiE DlA gAcówki
SPRoSTowANiE

W poprzednim numerze Kórniczanina 
informowaliśmy o wyróżnieniu jakie 5 listo-
pada, podczas podsumowaniu VII edycji 
Konkursu na najlepszy obiekt turystyki 
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce  
otrzymało w kategorii „Gospodarstwo 
agroturystyczne w funkcjonującym gospo-
darstwie rolnym” gospodarstwo położone 
w Skrzynkach. 

Błędnie podaliśmy niestety nazwe go-
spodarstwa. Sukces ten przypadł w udziale 
Gacówce.

Jeszcze raz gratulujemy II miejsca w 
konkursie i przepraszamy za pomyłkę.

Łukasz Grzegorowski
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Kontakty kórnicko-humańskie mają już 
sześcioletnią historię i pogłębiają się. W 
niedzielę 17. listopada w Sali Rady Gminy w 
Ratuszu Bnińskim odbyło się spotkanie z Histo-
rykiem prof. Igorem Kriwoszeja – Dyrektorem 
Naukowym Polskiego Centrum Kulturalno-
-Oświatowego Państwowego Pedagogicznego 
Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu, 
Sekretarzem Naukowym Państwowego Histo-
ryczno-Pedagogicznego Rezerwatu Stary Hu-
mań. Spotkanie było poświęcone 150. Rocznicy 
Powstania Styczniowego na Humańszczyźnie. 
Towarzyszyła mu wystawa wybranych doku-
mentów i pamiątek związanych z udziałem 
kórniczan i humanian w Powstaniu Stycznio-
wym ze zbiorów Izby Pamiątek Regionalnych. 
Pokazano również eksponat projektów biżu-
terii żałobnej w Konkursie ogłoszonym przez 
Muzeum Wojska w Poznaniu, nagrodzonym 
nagrodą specjalną przez Oddział Narodowego 
Banku Polskiego w Poznaniu 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski pełnił rolę 
gospodarza spotkania i powitał gościa, pod-
kreślając wagę spotkania poprzez fakt, że 
spotkanie odbywa się w Sali Rady Gminy. Igor 
Kriwoszeja podziękował za zaproszenie i prze-
kazał na ręce Burmistrza projekt dokumentu o 
współpracy Humańsko-Kórnickiej przekazany 
przez Mera Humania Jurija Bodrowa. Umowa 
taka zostanie ostatecznie podpisana podczas 
Dni Białej Damy w 2014 r. Wręczył też dyplomy 
współpracy Leszkowi Książkowi, Zbigniewowi 
Tomaszewskiemu oraz Bogdanowi Wesołkowi. 
Przy okazji Bogdan Wesołek wręczył mu Brą-

zową Odznakę PKPS przyznaną przez Zarząd 
Miejsko-Gminny PKPS w Kórniku i podpisał 
porozumienie pomiędzy Zarządem Miejsko 
Gminnym PKPS a Polskim Centrum Kulturalno-
-Oświatowym Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Humaniu. Współpraca ta ma obejmować 
(pisownia i treść w orginale): „Organizowanie i 
nadanie materialnej i duchowej pomocy wszyst-
kim, którzy tego potrzebują; Przeprowadzanie 
polsko-ukraińskich seminariów i konferencji 
kulturalnych w celu wymiany doświadczeń; 
Realizacji innych form współpracy oświatowej 
i twórczej w zależności od pojawiających się 
nowych uwarunkowań kulturowych” .

Igor Kriwoszeja jest autorem opracowania 
pt. „1863-2013 Powstanie Styczniowe na 

Humańszczyźnie”. W wykładzie wspomniał o 
współdziałaniu Polaków i Ukraińców w Powsta-
niu Styczniowym oraz o carskich represjach 
wobec uczestników tego Powstania. Swoje 
wystąpienie zakończył wyświetleniem filmu 
poświęconego miastu Humaniowi. Spotkanie 
zakończono dyskusją o udziale Kórniczan w 
Powstaniu Styczniowym oraz o Sesji zorga-
nizowanej przez prof. Jacka Kowalskiego, 21 
kwietnia 2013 r. w Zamku Kórnickim. Dzięki tej 
sesji upubliczniono dwa rękopisy wspomnień 
uczestników Powstania Styczniowego: Leona 
Króla z Kórnika i Karola Firganka z Lwowa.  
    

Kazimierz Krawiarz

„1863-2013 poWsTanie sTycznioWe na HUMaŃszczyŹnie”

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

   W związku z przypadającym w dniu 11 
listopada Narodowym Świętem Niepodległości, 
już po raz szósty powiat tatrzański zorganizował 
konkurs wiedzy historycznej „Podhalańskie i 
spiskie drogi do niepodległości”. 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół 
gimnazjalnych powiatu tatrzańskiego oraz szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatów: tatrzańskiego, 
poznańskiego, łowickiego, kartuskiego 

i świdnickiego. Udział uczniów akurat z tych 
powiatów w konkursie nie był przypadkowy, 
bowiem są to powiaty partnerskie powiatu 
tatrzańskiego. Gimnazjaliści z Kórnika już po 
raz drugi zaproszeni zostali do konkursu, jako 
gmina partnerska Bukowiny Tatrzańskiej. 

Konkurs powiatowy, poprzedzony był 
eliminacjami gminnymi, które odbywały się na 
początku października w szkołach. Natomiast 
finał powiatowy odbywa się zawsze w innej 
gminie powiatu tatrzańskiego, w tym roku zor-
ganizowany został w Bukowinie Tatrzańskiej.  

Zaproszenie do udziału w konkursie 
niepodległościowym przyjęło Gimnazjum im. 
Władysława Zamoyskiego w Kórniku, które w 
Bukowinie Tatrzańskiej reprezentowali: dyrektor 
pani Marzena Dominiak, polonistka pani Anna 
Paprocka i  trzy  nasze gimnazjalistki: Danuta 
Sybilska, Agnieszka Wlazły i Magdalena Zim-
niak. Gminę Kórnik 

w konkursie i obchodach Święta Niepod-
ległości reprezentowała kierownik Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena 
Matelska-Bogajczyk.  

Tematem wiodącym tegorocznego konkur-
su była historia rodziny Zamoyskich i ich związki 
z Podhalem. Wiedzę uczestników konkursu 
oceniało jury w składzie: dr hab. Jerzy M. Rosz-
kowski – Muzeum Tatrzańskie, dr Zbigniew 
Kalisz – Fundacja „Zakłady Kórnickie”, Zbi-
gniew Szeliga – Tatrzański Klub Niezależnych 
oraz Zbigniew Proszowski – Członek Zarządu 
Powiatu Tatrzańskiego. 

Jak podkreślali członkowie komisji, poziom 
konkursu był bardzo wysoki, a młodzież wy-

kazała się dużą wiedzą historyczną, dlatego 
rywalizacja była „zacięta”, ale przebiegała w 
dobrej atmosferze. W konkursie rywalizowało 
11 drużyn. Ostatecznie zwyciężyła drużyna gim-
nazjalistów z Białki Tatrzańskiej, reprezentująca 
gminę Bukowinę Tatrzańską, II miejsce zajęła 
drużyna z LO im. O. Balzera w Zakopanem, III 
miejsce przypadło drużynie z LO 

w Karniszewicach z powiatu kartuskiego. 
Drużyna z Kórnika zajęła VII miejsce.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali książki 
historyczne, a pierwsze trzy zespoły i ich opie-
kunowie nagrody rzeczowe. 

Konkurs, podobnie, jak w latach ubiegłych 
zorganizowany został w przeddzień Święta 
Niepodległości. Rocznicowe obchody Święta 
Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada br. 
złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Bukowinie Tatrzańskiej. Wójt gminy Bukowina 
Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk oraz starosta 
tatrzański Andrzej Skupień powitali zebranych 
oraz zaprosili na bukowiańskie rondo, gdzie 
uroczyście odsłonięto tablicę z jego nazwą – 
Rondo im. hr. Władysława Zamoyskiego. 

Następnie poczty sztandarowe i wszyscy 
uczestnicy uroczystości przemaszerowali w 
asyście orkiestry dętej z Jurgowa przez Bu-
kowinę Tatrzańską, udając się na miejscowy 
cmentarz, gdzie oddali hołd oficerom Wojska 
Polskiego zastrzelonym przez Niemców w 
1940 roku oraz złożyli kwiaty przy symbolicznej 
mogile bukowian poległych w czasie I i II Wojny 
Światowej. Z cmentarza wszyscy udali się do 
kościoła, gdzie uczestniczyli w uroczystej mszy 
św.  w intencji Ojczyzny, a na koniec przeszli 
do sali, mieszczącej się pod kościołem, gdzie 
odbyła się akademia patriotyczna przygotowa-
na przez uczniów Zespołu Szkół w Bukowinie 
Tatrzańskiej.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

UDZiAŁ UcZNiów Z gimNAZjUm w kóRNikU w 

konkURsie niepodległościoWyM 
w BUkowiNiE TATRZAńSkiEj

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kór-
niku przygotowali nastrojowy wieczór poetycki. 
Połączono w nim listopadowy nastrój zadumy 
nad przemijaniem, wspomnienie zmarłego w 
tym roku prof. Jerzego Fogla oraz elementy 
patriotyczne oparte na przypomnieniu dziejów 
powstańczych.  

Spotkanie, które odbyło się w kawiarni 
„Walentynka” swoją obecności  zaszczycił  
burmistrz Jerzy Lechnerowski i radni Rady 
Miejskiej w Kórniku. Honorowe miejsce zajęła 
rodzina Jerzego Fogla, koleżanki i koledzy 
z lat  szkolnych Profesora. Występom dzieci 
przyglądali się również rodzice.

Część poetycką przygotowała Magdalena 
Gorzelańczyk z uczniami klas czwartych i 
piątych.  Druga część poświęcona została 

zmarłemu 5 kwietnia tegoż roku profesorowi 
Jerzemu Foglowi - Honorowemu Obywatelowi 
Kórnika. Autorką jej była Alicja Serwatkiewicz, 
a wykonawcami byli uczniowie klasy szóstej. 

Ukazane zostały zasługi Profesora, jego 
krótki życiorys i pasje. Towarzyszył jej pokaz 
slajdów, w którym wykorzystane zostały fo-
tografie ze zborów pani Bożeny Gorzelannej 
związanej przyjaźnią z rodziną Zmarłego od 
dzieciństwa do dziś. 

Wieczór uświetnił wykład Jacka Kowalskie-
go poświęcony uczestnikom Powstania 

Styczniowego 1863 - 1864. Na zakończe-
nie, w hołdzie wielkim i bezimiennym twórcom 
historii, wszystkim tym, którzy odeszli odśpie-
wana została „Rota”.

AS

WieczóR poeTycko - MUzyczny „spieszMy się kocHać lUdzi Tak szyBko odcHodzą”
Podziękowanie

Serdecznie dziękuję dyrekcji, na-
uczycielom i młodzieży Szkoły Podsta-
wowej nr 1, im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku, za ogromny wkład pracy 
w przygotowanie spotkania słowno – 
muzycznego pt: „Spieszmy się kochać 
ludzi, tak szybko odchodzą”, który 
odbył się dnia 8 listopada 2013 roku 
w kawiarni „Walentynka” w Kórniku.

Podczas tego wieczoru w sce-
nerii jesiennych róż i blasku świec 
przy oprawie muzycznej, młodzież 
uczniowska przypomniała sylwetkę 
oraz dokonania mojego zmarłego 
męża prof. Jerzego Fogla, tak silnie 
związanego przez całe swoje życie z 
„Ziemią Kórnicką”.

To spotkanie uzmysłowiło nam kru-
chość mijającego czasu i choć wspo-
mnienia bolą i żałujemy, że już nigdy... 
Nadal żyje On w naszej pamięci.

Szczególne podziękowania skła-
dam na ręce pani Alicji Serwatkiewicz, 
właścicielom lokalu za serce przy or-
ganizacji tego spotkania, włodarzom 
naszego miasta za wsparcie finanso-
we i tym którzy przyjęli zaproszenie 
za szacunek dla Tego, który od nas 
odszedł.

Irena Fogel      
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W dniu 13 listopada br. w Przedszkolu nr 
2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku dzieci z gru-
py „Słoneczka” wspólnie z panią Agnieszką 
Jachnik przygotowały uroczyste obrady 
„Optymistycznego Sejmu”. Przedszkolaki 
wcieliły się w rolę posłanek i posłów przed-
stawiając postulaty nt. zdrowej żywności 

 i zdrowego stylu życia. „Obradom” 
towarzyszyły piosenki oraz zabawy dzieci, 
w których brali udział również rodzice. Na 
zakończenie rodzice oraz goście otrzymali 
w prezencie od przedszkolaków własno-
ręcznie przygotowane kompoty.

 Robert Jankowski 
– Wydział Promocji Gminy 

Urzędu Miejskiego w Kórniku 

55 lAt PKPS
Polski komitet Pomocy Społecznej 

wspiera potrzebujących już 55 lat. Z okazji 
tego jubileuszu w auli Szkoły muzycznej 
przy ulicy Solnej w Poznaniu, wielkopolski 
Zarząd wojewódzki PkPS zorganizował w 
sobotę, 16 listopada uroczystość. Uczest-
niczyło  w niej ośmioro przedstawicieli 
kórnickiego PkPS z prezesem Zarządu 
miejsko-gminnego w kórniku - Bogdanem 
wesołkiem (będącym też członkiem wZw 
pKpS).

Konferansjerem był Paweł Kuleszewicz 
(aktor Teatru Sapart), który swoim dowcipem i 
humorem uatrakcyjnił obchody.

Wszystkich przybyłych honorowych gości 
uroczystości 55-lecia PKPS w Poznaniu, wśród 
których byli Sekretarz Generalna PKPS Ewa 
Kuruluszwili, Zdzisław Pośnik - dyrektor ds. 
inwestycji i rozwoju Rady Naczelnej PKPS, 
prezes WZW PKPS - Ewa Jakubowska oraz 
zarządy z miejscowości: Czarnków, Duszniki, 
Gostyń, Grodzisk, Kostrzyn, Kościan, Krzyż 
Wlkp., Kórnik, Nowe Miasto n/Wartą, Swarzędz, 
Śrem, Wronki, zarządy dzielnicowe w Pozna-
niu: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto i Stare 
Miasto, seniorzy z zespołu dziennych domów 
pomocy społecznej filia nr 4 „Klub Starówka” 
oraz seniorów z Dziennego Domu Pomocy – 

Klub „Słoneczna Przystań”, powitała  dyrektor 
Biura WZW PKPS - Ewa Rzepka.

Zebrani zapoznali się z prezentacją multi-
medialną przedstawiającą działalność WZW w 
latach 2008-2013, przygotowaną przez  Annę 
Skrzypczak.

Bardzo miłą częścią uroczystości było 
uhonorowanie działaczy PKPS za wieloletnią, 
bezinteresowną pracę dla osób potrzebujących. 
Wśród 19 odznaczonych srebrnymi odznakami 
PKPS przyznanymi przez WZW znalazły się 
przedstawicielki Kórnika: Magdalena Hałupka 
oraz Kazimiera Kuberacka (odznakę tę przy-
znano również nieobecnej na uroczystości 
Marii Labijak). Wyróżnionych było też 7 osób 
złotą odznaką PKPS przyznaną przez RN w 
Warszawie.

Paweł Kuleszewicz odczytał list gratula-
cyjny od prezydenta Poznania - Ryszarda 
Grobelnego.

Szereg gratulacji dla działaczy PKPS, 
którzy niosą wsparcie potrzebującym, prze-
kazali: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
- Maria Krupecka w imieniu wojewody wielko-
polskiego - Piotra Florka, który m. in. gratulował 
odznaczonym osobom; zastępca dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
- Wojciech Zarzycki w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego - Marka Woźniaka 
oraz członka Zarządu - Tomasza Bugajskiego; 
Izabela Synoradzka - zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
w imieniu dyrektora - Włodzimierza Kałka.

W kolejnej części odbył się pokaz mody 55+ 
– firmy JB Collection, zaprezentowany przez 
seniorów z Dziennego Domu Pomocy Klubu 
„Słoneczna Przystań”. Natomiast pokaz mody 
dziecięco–młodzieżowej   zaprezentowały dzie-
ci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Tulipanki” 
prowadzonej przez Zarząd Dzielnicowy PKPS 
Stare Miasto w Poznaniu. 

Swoją poezję - m. in. poświęconą bł. Janowi 
Pawłowi II przedstawiła Stanisława Łowińska 
- poetka i dziennikarska, a jej występ był zaty-
tułowany „Lirycznie  i satyrycznie”.

„Dla Elizy” na fortepianie zagrał Karol Dryn-
kowski. Śpiewał zespół „Słoneczna Przystań” 
działający przy Dziennym Domu Pomocy.

Pojawił się kórnicki akcent uroczystości. 
Wystąpił dyrektor naukowy Polskiego Cen-
trum Kulturalno-Oświatowego Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła 

Tyczny w Humaniu - Igor Krywoszeja. Poin-
formował, że to miasto leży w samym centrum 
Ukrainy. Zaprosił do odwiedzenia Humania. Po-
witał zebranych w imieniu mera Humania Jurija 
Bodrowa oraz zastępcy - Galiny Kucier. Złożył 
życzenia z okazji  55-lecie istnienia PKPS, Naro-
dowego Święta Niepodległości. Życzył również 
długich lat działalności PKPS oraz, by zebrani 
byli obecni na 100-leciu komitetu... Podkreślił, 
iż jest pod wrażeniem tego, co robią działacze 
PKPS. Poinformował, że we wrześniu zgłosiła 
się do niego biedna rodzina 11-miesięcznego 
dziecka chorego na fenyloketonurię o pomoc 
w uzyskaniu odpowiedniej żywności, której 
nie produkuje się na Ukrainie. Skontaktował 
się ze swoim przyjacielem sekretarzem gminy 
Kórnik - Leszkiem Książkiem. Na tę prośbę była 
szybka pozytywna odpowiedź, sprawą zajął się 
Bogdan Wesołek. Na początku października 
przyjechała do Kórnika delegacja z Humania. 
Otrzymała ona od Bogdana Wesołka potrzebną 
żywność dla chorego dziecka. Igor Krywoszeja 
przekazał za to pisemne podziękowanie na ręce 
pana Bogdana od Polskiego Centrum Kultural-
no-Oświatowego Państwowego Uniwersytetu 
Pedagogicznego imienia Pawła Tyczny w Hu-
maniu za pomoc humanitarną oraz wspieranie 
działań tego centrum.

Prezes Zarządu Miiejsko-Gminnego PKPS 
w Kórniku - Bogdan Wesołek nie krył wzru-
szenia za to podziękowanie. Poinformował, 
że kórnicki PKPS z własnych środków będzie 
w sposób ciągły przekazywać potrzebną 
żywność. Przypomniał, że przed laty to Po-
lacy otrzymywali wsparcie od holenderskich 
fundacji. Teraz można podać rękę dalej na 
wschód. Prosił o przekazanie podziękowania 
merowi Humania, którego poznał trzy lata temu 
podczas wizyty w tym mieście.

W dalszej artystycznej części uroczy-
stości wystąpił zespół „Słońce” w składzie 
Karolina Olejniczak (wokal) i Mateusz Doniec 
(akordeon). Przy akompaniamencie Karola 
Drynkowskiego śpiewali pieśni operetkowe, 
operowe, musicalowe artyści: Mirosława 
Święcicka (sopran) oraz Marek Czajka (tenor). 
Paweł Kuleszewicz prezentował też monologi. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa obrazów 
Grażyny Sybirskiej-Wilk.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

sejM pRzedszkolakóW

Wieści z BiBlioTeki
„żyj lokalnie – myśl globalnie”

We wtorek zakończył się cykl czterech 
wykładów skierowanych do mieszkańców 
gminy oraz seniorów.

Dzięki owocnej współpracy z Wydziałem 
Promocji nawiązaliśmy tym samym do Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku powstających 
w dużych miastach. Chodziło nam o to, aby 
pobudzić mieszkańców do działania, wyj-
ścia z domu i pokazania innej strony filozofii 
(Robert Jankowski), archeologii (Katarzyna 
Kaczmarek), matematyki (Łukasz Grzego-
rowski). Słuchacze dowiedzieli się również o 
pasji, jaką rozwinął i realizuje Pan Kazimierz 
Krawiarz w Izbie Pamięci znajdującej się w 
Ratuszu w Bninie. 

Na wykłady przychodziły osoby w różnym 
wieku, również młodzież, co uświadomiło 
nam, że wiek nie ma znaczenia by poznawać 
nowe pasje. Chcieliśmy przestawić z założenia 
nudne i mało ciekawe tematy, ale od innej stro-
ny, rozbudzić zainteresowania i podzielić się 
wiedzą, która nie jest dostępna dla wszystkich. 
Podążając dalej, jeśli człowiek uczy się całe 
życie, to jest właśnie odpowiedni moment, by 
tymi informacjami dzielić się z innymi, poka-
zywać „nowe światy” i „zarażać” nieznanym.

W roku 2014 ponownie zorganizujemy 
kilka wykładów, dlatego już teraz zachęcam 
do śledzenie informacji na stronach biblioteki 
i Urzędu Miasta. /www.bibliteka.kornik.pl oraz  
www.kornik.pl/

„English for kids „ 
Nasza Biblioteka współpracując ze Szkołą 

Języków Obcych „Linguoteka” Pani Sandry 

Szary zorganizowała w dniach 17 i 19 września 
oraz 1 i 10 października cykl lekcji językowych 
„English for kids”. Zapewne uznają Państwo, 
że jest to przedawniona informacja jednak z 
uwagi na dużą ilość artykułów nie udało jej 
się wcześniej umieścić, za co przepraszam. 

Pani Sandra przeprowadziła cztery lekcje z 
języka angielskiego, nauczyła dzieci alfabetu, 
kolorów, nazw zwierzątek. Dzieci rozwiązywały 
krzyżówki w języku angielskim a przy pomocy 
tabletu uczyły się literowania oraz liczb. Była to 
nauka przez zabawę innowacyjny, ale jedno-
cześnie bardzo ciekawy sposób przekazania 
informacji w obcym dla nas języku. Uczniowie 
bardzo szybko przyswajali sobie te informacje 
i jednocześnie bawiły się tym doskonale. Ser-
decznie dziękujemy Pani Sandrze Szary za 
bardzo miły kontakt i współpracę. 

KAK

11 listopada 1918 r. to szczególna i 
ważna dla Polaków data. Tego dnia po 
123 latach od ostatniego rozbioru Polska 
odzyskała swą niepodległość. Chcąc upa-
miętnić to historyczne wydarzenie i uczcić 
bohaterów walczących o niepodległą Pol-
skę 7 listopada w ramach cyklu wieczorów 
poetyckich, w bibliotece w Bninie odbył się 
wieczór poświęcony poezji patriotycznej.

Spotkanie rozpoczęto hymnem pań-
stwowym w wykonaniu wszystkich uczest-
ników. Następnie przedstawiono krótki rys 
historyczny polskiej drogi do wolności, 
wiersze i pieśni patriotyczne. Zaprezento-
wano utwory poświęcone ojczyźnie takich 
twórców jak : T. Kubiaka, W. Bełzy, M. Ko-
nopnickiej, J. Tuwima, A. Asnyka, J. Brze-

chwy, W. Szymborskiej, A. Słonimskiego, 
czy J. Lechonia. 

Goście mieli też okazję wysłuchać wier-
sza W. Broniewskiego pt. Słońce września 
w wykonaniu Patrycji Rybki- zdobywczyni I 
miejsca w Konkursie recytatorskim Wpisani 
w historię .

Wieczór został ubogacony licznymi pol-
skimi pieśniami patriotycznymi i piosenkami 
żołnierskimi w wykonaniu dzieci i młodzieży 
pod kierunkiem pani Lidii Pedy. Zagrali i za-
śpiewali : Lidia Peda, Jan Peda, Aleksandra 
Gnyś, , Martyna Jurga, , Natalia Woźniak 
Mateusz Kuligowski, Wiktoria Bortlisz, Pa-
trycja Rybka, Mateusz Fludra, Katarzyna 
Taciak, Wiktoria Nawrocka, Gabriela Do-
magała, Zuzanna Nikonowicz. Publiczność 

doceniła muzyków gromkimi brawami i 
chętnie włączała się do wspólnego śpie-
wania, dając wyraz własnej tożsamości 
narodowej. Usłyszeć można było takie 
utwory jak: Ostatni mazur, Hej, hej ułani, 
Tam na błoniu błyszczy kwiecie, Pierwsza 
kadrowa, Wojenko, wojenko, Piechota, 
Marsz Polonia, O mój rozmarynie i jeszcze 
wiele innych. Były bisy i łzy wzruszenia. Na 
zakończenie wszyscy wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe narodowe upominki. 

W imieniu Filii biblioteki w Bninie ser-
decznie dziękuję pani Lidii za owocną 
współpracę, a młodzieży za bezinteresow-
ne zaangażowanie i wspaniałe zaprezen-
towanie utworów.

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

„jeszcze polska nie zginęła…”

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św. 
i ceremonii pogrzebowej

naszej Kochanej Mamy, Teściowej, babci, Prababci

śp. Stanisławy Nowak
ks. wikariuszowi Przemysławowi Kuszowi
ks. kanonikowi Stanisławowi Borowiakowi

Rodzinie, sąsiadom, delegacjom, przyjaciołom i 
znajomym za obecność, wsparcie, wspólną modli-
twę, ofiarowane liczne intencje mszalne, złożone 

wieńce i kwiaty
serdeczne Bóg zapłać składa

Rodzina

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”

Pani
Annie Łuczak

wyrazy  współczucia z powodu śmierci

Teściowej
składają

Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego w Kórniku
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SZ Nauka, zabawa, normalne życie. czy te trzy elementy można 
ze sobą połączyć w szkole ? okazuje się, że tak. w gimnazjum w 
Robakowie, zajęcia dodatkowe, w których zgrabnie przeplata się 
tytułowe „Przyjemne z pożytecznym”, to nie rzadkość.

Przykładem takich zajęć może być Noc Chemiczna, która odbyła się 
w piątek, 8 listopada. Uczniowie jednej z klas trzecich po swoich lekcjach 
nie poszli normalnie do domu, ale wraz z wychowawczynią  pozostali w 
szkole. Samodzielnie przygotowywali w szkolnej kuchni obiad, a później 
podwieczorek i kolację oraz organizowali miejsce na nocleg. Ta przy-
jemna krzątanina w gronie koleżanek i kolegów, gdzie każdy miał jakieś 
zadanie i włożył jakiś wysiłek we wspólne gospodarowanie, była zręcznie 
przeplatana nauką. Było trochę zadań z fizyki i chemii, przydatnych w 
przygotowaniach do kwietniowych testów, ale przede wszystkim 
rzecz najważniejsza - doświadczenia chemiczne z zakresu pro-
gramu gimnazjum, wykonywane w kilku grupach pod kierunkiem 
wychowawczyni - chemika.

Przy okazji chciałabym dodać, że szkoła w Robakowie ma dość 
dobrze wyposażone laboratorium chemiczne, które „odziedziczyła” 
po podstawówce sprzed reformy i stale, dzięki staraniom nauczycieli 
chemii oraz w miarę możliwości finansowych je doposaża. Jednak 
samo posiadanie laboratorium to jeszcze nie wszystko. Trzeba zna-
leźć czas, żeby z młodzieżą wykonać doświadczenia, a w sytuacji, 
kiedy przedmioty ścisłe zostały okrojone do minimum, to wcale nie 
takie proste. Noc Chemiczna była tutaj doskonałym rozwiązaniem. 
Dzięki tej inicjatywie młodzi ludzie mogli teorię znaną z opisów 
podręcznikowych i ilustracji skonfrontować z rzeczywistością, 
potrzymać probówki w ręce, poprzelewać odczynniki, poobser-
wować wytrącanie się osadów, tworzenie kolorowych roztworów, 
powąchać różne „chemiczne” zapachy ulatniających się gazów. I 
pewnie nie zdają sobie sprawy z tego, że należą do nielicznych, 
którzy mieli w szkole taką możliwość, bo nawet w liceach nie 
zawsze robi się doświadczenia, mimo, że to niezwykle ważne. Po 
zajęciach w laboratorium przyszedł czas także na relaks. Młodzież 
po kolacji oglądała jeszcze do późnych godzin nocnych filmy, po 
czym był nocleg w warunkach trochę przypominających biwak, 
gdzie za namiot służyła klasa, a materace dmuchane zastąpiły te 
z sali gimnastycznej. Rano, po śniadaniu, przed rozejściem się do 
domów, było jeszcze rozwiązywanie testów gimnazjalnych. Kiedy 
w piątkowe popołudnie odwiedziłam szkołę, ku mojemu zdziwieniu 
przebywała tam nie tylko klasa córki, zajęcia popołudniowe, wraz z 
nocowaniem miały jeszcze dwie inne klasy ze swoimi wychowaw-
cami. Czujnym gospodarskim okiem całości do późnych godzin 
wieczornych doglądała też pani dyrektor.

Z cyklu „Przyjemne z pożytecznym” mogę także wymienić stały 
już punkt programu oferty szkoły, jakim są cykliczne spotkania Klubu 
Czytelniczego, organizowane przez panią bibliotekarkę. Młodzież 
wcześniej czyta wybraną powieść, po czym spotyka się w piątek 
wieczorem, aby obejrzeć jej ekranizację, podyskutować, skonfronto-
wać słowo pisane z filmem. Wręcz rodzinną atmosferę te spotkania 

zawdzięczają wspólnemu przygotowaniu smakołyków w szkolnej kuchni. 
Zazwyczaj wiąże się to z autorem książki lub z jej tematem, ostatnią 
powieścią była „Dziewczyna z pomarańczami” i klubowicze na deser 
samodzielnie wykonali gofry z pomarańczami. Na ogół te spotkania trwają 
do późnych godzin nocnych, ale czasami są też tematyczne maratony 
filmowe, które kończą się nad ranem.

Wszystkie te zajęcia wymagają, rzecz jasna, niezwykłego zaangażo-
wania ze strony nauczycieli i ich kreatywności. Wychowawcy poświęcają 
swój czas wolny, który mogliby przeznaczyć na wypoczynek lub spędzić 
go z rodziną, z własnymi dziećmi, a przeznaczają go dla „własnych dzieci” 
ze swojej klasy. Jako rodzic jestem pod wrażeniem. 

Danuta Giertych

7 grudnia br. do rąk czytelników 
trafi niezwykłe wydawnictwo: ksiażka 
„Aktywni kórnika”. jest to zbiór wywia-
dów z ludźmi aktywnymi związanymi z 
kórnikiem i gminą kórnik, które prze-
prowadziła janina Przybylska i Łukasz 
grzegorowski. okazją dla przygotowania 
takiego zbioru jest jubileusz 25-lecia 
wydawania „kórniczanina”. 

chcą Państwo wiedzieć z kim prze-
prowadziliśmy wywiady? w takim razie 
już dziś zapraszamy Państwa na jubile-
uszowe spotkanie i prezentację ksiażki, 
które odbędą się 7 grudnia  br. o godzinie 
16:00 w oazie. oprawa spotkania będzie 
niekonwencjonalna bo przygotowana w 
formie kabaretu. 

Nim jednak książka trafi do Państwa 
rąk zapraszamy do lektury wstępu dru-
kowanej włąśnie książki:

Ł.g. Pamiętasz, skąd wziął się pomysł 
na książkę?

j.P. Chyba wkrótce  po Wylęgarni (tzn. 
festynie: „Gmina Kórnik Wylęgarnią Pomy-
słów” - przyp. red.), powiedziałam coś w 
rodzaju: ”...tylu fajnych ludzi, można by o 
nich napisać”. A ty dodałeś:

Ł.g.…jest świetna okazja, bo „Kórnicza-
nin” obchodzi 25 lecie. 

Wywiady wydały nam się najlepszą 
formą, aby „fajni ludzie” powiedzieli nam: z 
czego czerpią siłę, o co im w życiu  chodzi, 
dlaczego robią właśnie to?

j.P. Z góry wiedzieliśmy, że wyłaniające 
się z krótkich rozmów sylwetki nie będą 
tak pełne, jak w „wywiadach rzekach”, ale 
uznaliśmy, że i niedopowiedzenia bywają 
korzystne. Mogą intrygować i wzbudzać 
chęć bliższego, osobistego poznania  bo-
hatera wywiadu.

Ł.g. Od razu też zrozumieliśmy, że wokół 
nas jest tylu aktywnych, ciekawych ludzi, że 
nie damy rady porozmawiać z nimi wszystki-
mi i musimy ograniczyć się do przykładów na 
to, jak różne mogą być sposoby na życie, jak 

różne bywają pasje, jakie szerokie jest spek-
trum motywacji, które pcha nas do działania.

j.P. Wstępnie ustaliliśmy, że po to, aby 
bohater ostatniego, prowadzonego przez 
nas wywiadu czuł naszą energię i zainte-
resowanie nie mniejsze niż pierwszy, aby 
czytelnicy mogli „jednym tchem” przeczytać 
książkę do końca, wywiadów nie powinno 
być więcej niż czterdzieści. I właśnie to 
ograniczenie oraz nasz subiektywizm  stały 
się dla nas problemem.

Ł.g. Którym oczywiście nie przejmo-
waliśmy się długo, bo przecież  ktoś inny,  
kiedyś może dopisać „drugi tom”.

Czy wiesz, że choć mieszkam tu całe 
życie i dotąd wydawało mi się, że sporo 
wiem o środowisku Kórnika, bohaterów mo-
ich wywiadów często poznawałem z innej 
strony. Zawsze dowiadywałem się nowych, 
ciekawych rzeczy, które nierzadko bardzo 
mnie zaskakiwały. 

A Ty spodziewałaś się takich osobowo-
ści w swoim sąsiedztwie?

j.P. Nie tylko „spodziewałam się”. Ja 
wiedziałam, że moi rozmówcy, to „takie 
osobowości”. Z wieloma już rozmawiałam. 
Z jednymi przelotnie, zdawkowo, z innymi 
kilka, czy wiele razy. Bez względu na to, 
każdą z tych osób chciałam poznać bliżej, 
ciągnęło mnie do nich. Wiedziałam, że są 
nietuzinkowe i jedynym moim zmartwieniem 
było, jak to w pełni ukazać. Na pierwszy 
ogień poszedł...oczywiście, nie powiem kto, 
bo choć rozmowa  była bardzo interesująca, 
pozostałe spotkania były dla mnie równie 
satysfakcjonujące.

Ł.g. Są wśród naszych rozmówców 
ludzie, którzy są doskonale znani, doceniani 
i wyróżniani, ale i tacy, którzy mimo swojej 
aktywności pozostają w cieniu. Myślę, że 
jednym z atutów naszej publikacji będzie 
pokazanie czytelnikom, że każdy z nas, 
naszych sąsiadów, ludzi, których mijamy 
codziennie na ulicy ma potencjał, by robić 
ciekawe rzeczy. Zawarte przy niektórych 
wywiadach informacje o organizacjach 
społecznych pozwolą też znaleźć każde-

mu jakąś istniejącą już bazę  do swojej 
działalności. 

j.P. A ja mam nadzieję, że udało nam 
się ukazać pasje naszych rozmówców. 
Ukazać,  jak w życiu są cenne i jak mogą je 
wzbogacać. Może będą one jakąś podpo-
wiedzią dla tych  czytelników, którzy nadal 
szukają sposobu na pełne, interesujące 
życie. Wiesz, co sprawiało mi  największą 
przyjemność w czasie przeprowadzanych 
rozmów? Obserwowanie zapału, z jakim  
moi rozmówcy opowiadali o tym, co robią i 
błysku w oku, który temu towarzyszył. 

Jak myślisz, czy nie lepiej by było, 
zamiast „stu lat” życzyć ludziom „życia z 
pasją”, albo -krakowskim targiem - jednego 
i drugiego, ale w odwrotnej kolejności?

Ł.g. Wielu lat życia z pasją to na pew-
no godne życzenia. Aktywność i pasja to 
antidotum na  upływ czasu. Tego też ży-
czymy wszystkim czytelnikom, wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy i ludziom bez 
wyjątku. Czas gna jednak nieubłaganie. 
Bohaterowie tej książki często  ścigają 
się z nim i to z sukcesami, dlatego w ich 
życiu wiele się zmienia. Przeprowadzone 
przez nas w ciągu ostatniego roku roz-
mowy zatrzymały czas na tych kartach, 
ale już wiemy, że gdy ta książka trafi do 
czytelników, nasi rozmówcy będą już gnali 
dalej. Niektóre przedstawione  tu fakty - 
to już  historia. Ze smutkiem przyjęliśmy 
informację o śmierci prof. Jerzego Fogla, 
który udzielił ci interesującego, ale - jak 
się okazało ostatniego - w swoim bogatym 
życiu wywiadu.

j.P. Na koniec powiedzmy jeszcze na-
szym czytelnikom, że na początku książki 
umieściliśmy dwie rozmowy, które  mają 
nieco inny charakter. Rozmówcy -  włodarze 
gminy i powiatu mówią o tym, jak rozumieją 
aktywność i czy mają sposoby na stymulo-
wanie jej na swoim terenie.

Autorzy wywiadów
wJanina Przybylska 

Łukasz Grzegorowski

akTyWność i pasja To anTidoTUM na UpłyW czasU

Akcja „ Bezpieczna droga do szkoły” roz-
poczęła się jak zawsze w naszej placówce 
od pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole. 
Pierwszoklasiści wzięli udział w dwóch spotka-
niach. Pierwsze z nich odbyło się 18 września, 
wtedy to dzieci dowiedziały się w jaki sposób 
bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a następnie 
mogły w praktyce wcielić poznane zasady w 
życie.  Kolejne spotkanie odbyło się 6 listopa-
da. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji. Tematem 
spotkania była „ widoczność na drodze”. Dzieci 
otrzymały kamizelki odblaskowe ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe. Myślę, że otrzy-
mane prezenty przyczynia się do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach zwłaszcza teraz 
gdy tak szybko zapada zmrok. 

Danuta Szary

„Bezpieczna jedynka”

pRzyjeMne z pożyTecznyM

Z okazji 25-lecia „Kórniczanina”
7 grudnia br. o godz. 16:00

w KCRiS OAZA
wystąpi

w premierowym przedstawieniu, nowy, wyjątkowy
kórnicki kabaret

. . .  b e z  j a j
wstęp wolny

Z A P R A S Z A M Y

serdecznie zapraszają na

OTWARCIE WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD
7 grudnia 2013 r. o godz. 12.00

w Oddziale Etnograficznym Muzeum Narodowego 
w Poznaniu przy ul. Grobla 25 

/wejście od ul. Mostowej przez park/

Organizatorzy XV Konkursu 

Szopek Bożonarodzeniowych Żłóbek Wielkopolski

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie k. Poznania

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski „MACIERZ” w Poznaniu

Muzeum Bambrów Poznańskich
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obchody Święta Niepodległości 2013. w 
kórniku zainaugurowało kórnicko-Bnińskie 
Bractwo kurkowe. od 1989 r. organizuje tur-
nieje jubileuszowe upamiętniające rocznicę 
urodzin patrona, ks. Szczepana janasika, 
urodzonego 9 listopada 1889 r. Delegacja 
bractwa kurkowego tradycyjnie udała się 
na cmentarz w Bninie aby złożyć kwiaty 
i zapalić znicze na grobach powstańców 
wielkopolskich i grobie patrona bractwa 
ks. Szczepana janasika.  

Na bracką strzelnicę zaproszono przyja-
ciół i sympatyków bractwa. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kórniku, od 1993 r. funduje 
puchary dla zwycięzców Turnieju Niepod-
ległościowego. Przybyła liczna delegacja 
członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku 
z prezesem podpułkownikiem Ryszardem 
Grześkowiakiem na czele. Przybyły dele-
gacje bractw z Jutrosina, Książa Wlkp., Po-
znania 1253, Poznańskiego Bractwa Grodu 
Przemysława, Swarzędza i Wrześni oraz 
liczne grono sympatyków Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego.

Kazimierz Krawiarz przypomniał sylwetkę 
patrona bractwa ks. Szczepana Janasika oraz 
wydarzenia w Kórniku sprzed 95 lat: utworzenie 
Rady Robotniczo-Żołnierskiej oraz utworzenie 
Kompanii Kórnickiej. Ryszard Grześkowiak, 
opowiedział o historii fundowanej szabli, wspo-
mniał też o losach wojennych swojego dziadka 
artylerzysty i dziadka piechura w armii pruskiej 
a następnie w Powstaniu Wielkopolskim i 
Kampanii Wrześniowej.

Statutowy „Turniej Jubileuszowy wygrał 

Rafał Olejnik. Zdobył on tarczę przedstawiającą 
ułana malowaną przez Ryszarda Kurnatow-
skiego według Jerzego Kossaka oraz puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku. 
Puchar za drugie miejsce zdobył Zbigniew 
Tomaszewski, puchar za trzecie miejsce zdobył 
Marek Nowicki. 

Otwarty Turniej o tarczę Niepodległościową 
ufundowaną przez  KBBK namalowaną przez 

Ryszarda Kurnatowskiego przedstawiającą 
ratusz w Bninie wygrał Aleksander Mitkowski z 
Wrześni. Zdzisław Jakubowski zajął II, a Krzysz-
tof Smoleński z Książa III miejsce. Otrzymali oni 
atrakcyjne nagrody.

W walce o Tarczę Madagaskar przedsta-
wiającą króla „Juliana” malowaną również 
przez Jerzego Kurnatowskiego ufundowaną 
przez Zdzisława Jakubowskiego, zwyciężył 
Aleksander Mitkowski, II miejsce zajął Tadeusz 
Marciniak z Poznania a III miejsce Marek Bara-
nowski z Poznania.

O tarczę fundowaną i malowaną przez Ry-

szarda Grześkowiaka wraz z trofeum w postaci 
szabli toczyła się bardzo zacięta walka. Nagro-
dą za zdobycie pierwszego miejsca w strzelaniu 
do tarczy fundowanej przez podpułkownika 
Ryszarda Grześkowiaka w imieniu stowarzy-
szenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 
Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej w Kórniku w Turnieju Niepodle-
głościowym w Kórniku Kórnicko-Bnińskiego 

Bractwa Kurkowego była Szabla Oficera 
Artylerii Polowej XIX wiek (kopia). W szable 
takie byli uzbrojeni oficerowie artylerii polo-
wej wojsk Powstania Wielkopolskiego oraz 
autonomicznych oddziałów artylerii 1 i 2 
Dywizji Strzelców Wielkopolskich w wypra-
wie kijowskiej w 1920 r. Pierwsze miejsce, 
tarczę i pamiątkową szablę zdobył Krzysztof 
Jakubczak z Poznańskiego Bractwa Grodu 
Przemysława, II lokatę zajął Zdzisław Kacz-
marek z bractwa ze Swarzędza, a III miejsce 
zajął Zdzisław Jakubowski. Obaj otrzymali 
pamiątkowe medale upamiętniające wrę-
czenie Sztandaru Stowarzyszeniu

W turnieju w którym strzelano do kura 
kurkowego zwycięstwo odniósł Marek Nowicki. 
Jego marszałkami zostali Tadeusz Marciniak z 
Bractwa Grodu Przemysława oraz Marian Bła-
szak z Kórnika. Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
cenne nagrody.

Dnie 11 listopada, obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęto o godzinie 11tej w 
Robakowie: Mszą Św. i manifestacją przed 
Pomnikiem Wolności. W Kórniku po Mszy Św. 
o godzinie 18tej zebrano się przed Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich. Poczet Sztanda-
rowy KBBK brał udział w tych uroczystościach.

Kazimierz Krawiarz

XXiV. TURniej jUBileUszoWo-niepodległościoWy 
kóRNicko-BNińSkiEgo BRAcTwA kURkowEgo ToRT jABŁkowo – oRZEchowY 

Miałam mały zapas jabłek i chciałam 
upiec szarlotkę. Jednak moi smakosze zaczęli 
przerzucać się pomysłami, wysłuchawszy 
kilku sugestii męża najlepszego i cennych rad 
Juniora powstał mały pyszny torcik:- ) Orze-
chowy biszkopt, warstwa prażonych jabłek i  
krem orzechowy lekko zakrapiany alkoholem 
– czego chcieć więcej na jesienne popołudnie? 
I choć nie przepadam za kremami maślanymi 
to przyznam, że w wersji orzechowej bardzo mi 
smakował. A szarlotka? Cóż, jeszcze przyjdzie 
czas na ciasta z jabłkami.

Składniki na biszkopt:
• 3 białka
• 3 żółtka
• szczypta soli
• 80 g cukru
• 1 cukier waniliowy
• 20 g (2 łyżki) zmielonych orzechów włoskich *
• 80 g mąki orkiszowej typ 700
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia

Piekarnik rozgrzać do 180ºC. Dno formy 
o średnicy 18 cm wysmarować tłuszczem 
lub wyłożyć papierem do pieczenia.

Białka ubić z solą na sztywną pianę, 
stopniowo dodawać cukier i cukier wani-
liowy. Kiedy piana będzie bardzo gęsta, 
a cukier całkowicie rozpuszczony dodać 
żółtka, wszystko dobrze zmiksować. Dodać 
przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i 
orzechy w dwóch porcjach. Mąkę wmieszać 
bardzo delikatnie łyżką (nie używać mikse-
ra!). Masę przełożyć do tortownicy. Piec w 
piekarniku 20 – 25 min, do tzw. suchego 

patyczka. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt 
przykryć lnianą ściereczką i wystudzić.

masa jabłkowa:
• 2 jabłka
• 2 łyżki cukru
• 4 łyżki wody
• 1 łyżka żelatyny rozpuszczone w ¼ szkl. wody

Jabłka umyć, obrać ze skórki, pokroić w 
ok. 2 cm kostkę. Owoce wrzucić do garnka 
dodać 4 łyżki wody i cukier. Jabłka goto-
wać na małym ogniu aż zmiękną tak aby 
zachowały kształt. Wystudzić. Do prażo-
nych jabłek dodać rozpuszczona żelatynę, 
wymieszać.

krem orzechowy:
• 125 g masła w temperaturze pokojowej
• 2 jaja
• 4 łyżki cukru
• 1 cukier waniliowy 
• 5 łyżek zmielonych orzechów włoskich*
• 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej (lub inki)
• 2 łyżki aromatycznego alkoholu (np. koniaku)

Kawę rozpuścić w łyżce gorącej wody. 
Jaja dokładnie umyć, sparzyć wrzątkiem i 
ubić z cukrami na puszystą, gęstą pianę. 
Masło ubić na puszystą masę i stopniowo 
dodawać masę jajeczną. Do kremu dodać 
zmielone orzechy, alkohol i rozpuszczona 
kawę.

Dodatkowo:
• 2 – 3 łyżki zmielonych orzechów włoskich*
• czekoladowe listki
• kolorowe cukrowe kuleczki

Orzechowy biszkopt podzielić na trzy 
blaty. Wokół pierwszej części zapiąć ob-
ręcz tortownicy i wyłożyć masę jabłkową, 
przykryć drugim blatem. Wyłożyć ½  kremu 
orzechowego i trzeci blat. Ciasto chłodzić 
ok. 30 minut. Tort wyjąć z formy i pozosta-
łym kremem ozdobić boki i wierzch. Boki 
obsypać mielonymi orzechami włoskimi, 
wierzch ozdobić czekoladowymi listkami i 
kolorowymi cukrowymi  kulkami. 

*jeśli sami mielicie orzechy warto je 
wcześniej uprażyć na suchej patelni, będą 
wówczas bardziej aromatyczne i lekko-
strawne

Smacznego:- )

Iza Jokiel

Zapraszam na stronę 
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com 

gdzie znajdziecie 
wiele ciekawych i prostych 

przepisów 
na smaczne dania.

gdy W BRzUcHU BURczy ... czyli kącik kUlinaRny

„z Błoni 
na Błonia...” 

Kiedy zaczynałem pracę w Zamku Kórnickim, czyli Bibliotece Kórnickiej 
PAN, dyrektorem był niezwykły człowiek - docent Stefan Weyman. To z 
jego inicjatywy Rada Naukowa Biblioteki, kierowana przez profesora Ro-
mana Pollaka, skierowała apel do mieszkańców Kórnika i okolicy, a także 
całej Wielkopolski o pisanie wspomnień, zbieranie fotografii, dokumentów 
związanych z historią regionu. Powstało wtedy cenne opracowanie „Kórnik i 
Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945” pod red. Stefana Weymana 
... (Poznań-Kórnik 1976).

Ten apel jest do dzisiaj aktualny. Po ulicach Kórnika chodzą teraz zu-
pełnie inne, nowe pokolenia. Czy im chce się pisać, zbierać materiały ...?

Tym bardziej ucieszyła mnie publikacja wspomnień mojego kolegi i przy-
jaciela pułkownika magistra Andrzeja Szmyta: „Z Błoni na Błonia. Zapiski 
wychowawcy”, Warszawa 2013, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR. Autor 
pokazał nam całe swoje życie: od historii rodzinnej po karierę wojskową, 
aż do stanowiska zastępcy dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego. 
Bardzo dużo faktów, wiele fotografii, barwna opowieść, dobre edytorstwo.

Tytułowe „Błonia” w Kórniku, a gdzie to jest...? Błonia krakowskie są 
może bardziej znane. Myślę, że po książkę sięgną nie tylko starsi miesz-
kańcy Kórnika, rówieśnicy autora przede wszystkim, miłośnicy historii 
wojskowości ale także młodzi Kórniczanie.

Zainteresowanych kieruję do kol. mgra Grzegorza Kubackiego (Biblio-
teka Kórnicka PAN, Zamek, tel. 533 479 595).

Jan Łuczak
najstarszy kustosz Zamku Kórnickiego

W tegorocznej edycji konkursu recyta-
torskiego Wpisani w Historię udział wzięło 
93 uczestników z 39 szkół z terenu Powiatu 
Poznańskiego. 

Uczestnicy rywalizowali w 3 kategoriach 
wiekowych. Jurorami kategorii klas I-II były 
panie: G. Michalak, J. Chułek i T. Przymusińska. 
Klasy IV-VI oceniały panie: H. Borsut, T. Lubiń-
ska, J. Klein. recytatorów zgimnazjów oceniały: 
E. Szybiak-Lewandowska, I. Krzyżaniak, E. 
Duszczak. 

Oto lista laureatów:
w kategorii klas i-iii
-III miejsce zdobyli: Tomasz Kowalak (SP 

w Rogalinie), Maksymilian Bartz (8 Gromada 
Zuchowa Kórnik)

- II miejsce zajęli: Aleksandra Pastor (SP w 
Pobiedziskach Letnisku), Wiktoria Sułek (SP 
nr 1 w Kórniku)

- I miejsce zdobyła: Aleksandra Ossowska 
(SP nr 1 w Kórniku)

-Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej zdo-
byli: Aleksandra Borońska (SP w Biedrusku) i 
Natalia Nowak (SP nr 5 w Swarzędzu)

w kategorii klas iV-Vi
-III miejsce zdobyli: Jakub Krzeptowski (SP 

nr 4 w Luboniu), Michał Ratajczak (SP w Szczo-
drzykowie), Maria Apostoł (SP w Mrowinie)

- II miejsce zajęli: Dominika Baraniak (SP w 

Daszewicach), Jan Suszczyński z 11 Kórnicka 
Drużyna Harcerska

- I miejsce zdobyły: Monika Stempniak 
(SP w Radzewie) i Patrycja Rybka (SP nr 2 
w Kórniku)

-Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej 
zdobyli: Szymon Zimniak (SP nr 1 w Kórniku), 
Antoni Zienkiewicz (SP nr 1 w Mosinie), Agata 
Lamprecht (SP nr 2 w Kórniku), Marianna 
Komola (SP nr 2 w Puszczykowie)

w kategorii Szkół gimnazjalnych
-III miejsce zdobyli: Aleksandra Kilian 

(Gimnazjum Nr 2 w Mosinie), Emilia Przybył 

(Gimnazjum Nr 1 w Luboniu) 
- II miejsce zajęli: Julia Tatarynowicz (Gim-

nazjum Nr 1 w Mosinie), Krystian Galiński 
(Gimnazjum w Kórniku) 

-Wyróżnienia w najstarszej kategorii wie-
kowej zdobyli: Zuzanna Walerjańczyk (Gim-
nazjum w Daszewicach), Izabela Witkowska 
(Gimnazjum w Daszewicach), Andrzej Lemań-
ski (Gimnazjum Nr 1 w Mosinie), Julia Kurczoba 
(11 Kórnicka Drużyna Harcerzy Starszych)

Opr. ŁG

Wpisani W HisToRię - Wyniki
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D z i ę k u j ę  w s z y s t k i m ,  k t ó r z y 
poparli  zgłoszony przeze mnie do 
Budżetu obywatelskiego projekt 
pn.  „PlAżA miEjSkA w kóRNi -
kU”. oddane przez Państwa głosy 
przyczyniły się do zakwalif ikowa-
nia projektu do ii tury głosowania.

Zgłaszając projekt  PLAŻA MIEJ -
SKA W KÓRNIKU chciałem zapro -
p o n o w a ć  s t w o r z e n i e  m i e j s c a  d o 
aktywnego wypoczynku w centrum 
miasta,  które nie ty lko byłoby miej -
scem wspólnych spotkań, ale także 
stworzyłoby szansę dla kreatywnych 

ludz i  mających pomysł  na prowa -
dzenia działalności  usługowej np.: 
w y p o ż y c z a l n i  r o w e r ó w,  r o w e r ó w 
wodnych,  sprzedaży ar t .  spożyw -
czych czy małej  gastronomi.

Obecn ie  mie jsce  to  s łuży  jako 
parking i  n ie zachęca do spacerów 
i  spędzania tam czasu. Z informacj i 
pozyskanych w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku wynika,  iż w miejscu tym 
będz ie  s ię  kończyć  lub  zaczynać 
p romenada z  mo lem.  Pro jek t  za -
kłada również wybudowanie boiska 
do siatkówki  p lażowej.  Dlatego też, 

stworzenie w tym miejscu ogólno -
dostępnej  PLAŻY może dodatkowo 
uatrakcyjnić nowopowstałą prome -
nadę i  przyciągnąć turystów. Takie 
mie jsce może s tać  s ię  w izy tówką 
Kórnika. 

Projekt  PLAŻA MIEJSKA zakła -
da stworzenie w centrum naszego 
miasta mie jsca na p ikn ik ,  p laży z 
p lacem zabaw,  mie jsca  w k tó rym 
czas  wo lny  na  ł on ie  na tu ry,  nad 
jeziorem, będą mogły spędzać całe 
rodziny w gronie przyjaciół . 

Dzięki Państwa głosom możemy zyskać atrakcyjne miejsce na wypoczynek. 

GŁOSUJMY na zadanie nr 5

TAK JEST TAK MOŻE BYĆ

po pieRWszej 
TURze

W pierwszej turze głosowania w konsulta-
cjach społecznych Budżet Obywatelski Gminy 
Kórnik 2014 udział wzięło – 4714 osób  z 16 
782 uprawnionych (28%) z czego przez Internet 
głosowały 1847 osoby. Kart ważnych wpłynęło: 
4395. Co ciekawe, projekt, który zajął miejsce 
20-te i jako ostatni awansował do II tury wyprze-
dził projket z miejsca 21-go o 1 głos. 

Oto lista awansujących do 2 tury inwestycji:
Zadanie nr 19 – otrzymało głosów 835 -Ścieżka 
pieszo - rowerowa łącząca Kamionki - Szczyt-
niki - Koninko Koninko ul. Lazurowa, Szczytniki 
ul. Jeziorna, Kamionki ul. Mostowa
Zadanie nr 29 – otrzymało głosów 686 -„RA-
DZEWSKA KRAINA SPORTU” Radzewo ul. 
Dworzyskowa 3 teren przy szkole podstawowej 
w Radzewie
Zadanie nr 36 – otrzymało głosów 401 
-Położenie asfaltu na pofrezie Dziećmierowo 
ul. Świgonia
Zadanie nr 16 – otrzymało głosów 396 -Poło-
żenie chodnika na ul. Głównej w Dziećmierowie
Zadanie nr 52 – otrzymało głosów 388 Oświe-
tlenie ulicy Świgonia Dziećmierowo ul. Świgonia
Zadanie nr 33 – otrzymało głosów 348 -Oświe-
tlenie ul. Głównej od ul. Rekreacyjnej do ul. 
Jarzębinowej w Biernatkach
Zadanie nr 27 – otrzymało głosów 319 -Budo-
wa wiaty przy centrum rekreacyjno - sportowym 
w Borówcu (Borówiec ul. Szkolna 2)
Zadanie nr 18 – otrzymało głosów 312 -Bu-

dowa chodników ze ścieżkami rowerowymi 
na szlaku parafialnym Kamionki - Szczytniki 
– Koninko. Planowany przebieg inwestycji: Ka-
mionki ul. Poznańska i ul. Mostowa dalej przez 
Szczytniki ul. Jeziorna i Koninko ul. Lazurowa 
oraz część Radiowej w kierunku Dziennikarskiej
Zadanie nr 5 – otrzymało głosów 308 -Plaża 
miejska w Kórniku Plac Browarowy Kórnik 
(część działki 653/2)
Zadanie nr 37 – otrzymało głosów 300 -Pro-
fesjonalne kąpielisko z pomostami, barierką 
ochronną, dokami oraz siatką ochronną na 
dnie wraz ze sprzętem zabezpieczającym 
OSiR Kórnik - Błonie lub teren zakupiony za 
„Białą Damą”.
Zadanie nr 34 – otrzymało głosów 294 -Siłow-
nia plenerowa Kórnik ul. Zamkowa od strony 
Dunaju
Zadanie nr 25 – otrzymało głosów 286 Rozbu-
dowa placu zabaw w Czmoniu oraz mini siłowni 
pod chmurką (Czmoń ul. Strażacka dz. 199/1)
Zadanie nr 40 – otrzymało głosów 269 -Chod-
nik wzdłuż ul. Dworzyskowej (Radzewo ul. 
Dworzyskowa)
Zadanie nr 51 – otrzymało głosów 258- Konin-
ko - oświetlenie głównych ulic wraz z budową 
chodnika Koninko ul. Radiowa i ul. Pisarska
Zadanie nr 12 – otrzymało głosów 249 -Bu-
dowa dróg gminnych (z pasami na ścieżki 
rowerowe) w miejscowości Kamionki - prace 
wstępne (miejscowość Kamionki, wszystkie 
ulice będące własnością gminy)
Zadanie nr 15 – otrzymało głosów 233 -Wyko-
nanie oświetlenia ulicy Wrzosowej w Borówcu
Zadanie nr 23 – otrzymało głosów 229 -Utwo-

rzenie ścieżki rekreacyjno przyrodniczej „Szlak 
Polskich Drzew” Dziećmierowo ul. Polna dz. 
119, 190, runowo dz. 37 na odcinku przylegają-
cym od strony północnej do działki 124/1 obręb 
Dziećmierowo oraz na odcinku przylegającym 
od strony południowej do działek nr 40 i 39 
obręb Runowo
Zadanie nr 39 – otrzymało głosów 200 -Budo-
wa ogólnodostępnych kortów tenisowych ze 
ścianą tenisową Mościenica (dz. 144/7 zgodnie 
z koncepcją zagospodarowania działki).
Zadanie nr 10 – otrzymało głosów 196 -Bu-
dowa chodnika Kórnik - Bnin ul. Armii Krajowej 
i ul. Kościelna (lewa strona od krzyżówki z ul. 
Biernacką)
Zadanie nr 24 – otrzymało głosów 179 -Budo-
wa oświetlenia oraz chodnika na ul. Prof. Zb. 
Steckiego w Kórniku

głosowanie w drugiej turze trwa 
do 29 listopada. 

Głosować można przez internet :
www.kornik.pl/bogk2014
a takze na dostępnych w Urzędzie Miej-
skim, Biurze Rady Miejskiej i w Oazie 
kartach do głosowania.
Autorom finałowych projektów udostęp-
niliśmy łamy Kórniczanina - po pł strony 
dla kazdego. Nie wszyscy skorzystali z tej 
okazji do promocji.
W dalszej części prezentujemy materiały 
które otrzymaliśmy
Zapraszamy do głosowania.

Szczegóły: www.kornik.pl/bogk2014
ŁG

KOncert 
dla Majki

„Bnińska bajka to zdrowa Majka” – tak 
zatytułowany koncert odbył się 17 listopada 
2013 r. w SP nr 2 w Kórniku.

Już od godz. 15:00 czynna była ka-
wiarenka, a w niej przepyszne słodkości 
przygotowane przez nauczycieli, nauczy-
cieli emerytów, pracowników administracji 
i obsługi oraz rodziców, na których zawsze 
można liczyć.

O godz. 16:00 wszystkich zebranych 
powitała Biała Dama A.D. 2013. Jako pierw-
sza zaprezentowała się Załoga Świętego 
Wojciecha, która radośnie wykonała kilka 
piosenek. Zaskoczeniem dla wszystkich 
był utwór „Hewenu shalom” wyśpiewany 
w językach: hebrajskim, niemieckim, an-
gielskim, rosyjskim, francuskim, włoskim, 
polskim oraz po łacinie. Występ małych 

parafian bnińskich zakończyła modlitwa o 
zdrowie małej Majki. 

W dalszej części koncertu prezentowali 
się młodzi artyści naszej szkoły. Licznie 
zgromadzona publiczność wysłuchała 
utworów: „Moja klasa III a”, „Heal the 
World”, na flażoletach „Marysia ma małego 
baranka”, „Trzy kurki” i „Pan Listopad” oraz 
na akordeonie „Zagraj mi piękny Cyganie”, 
a także „Wznieś serce nad zło” z repertuaru 
Ryszarda Rynkowskiego.

Swój talent zaprezentowali również 
nauczyciele i pracownicy szkoły śpiewając 
piosenkę Stanisława Sojki „Tolerancja”. 
Występ ten został nagrodzony gromkimi 
brawami. Koncert uświetniła także Biała 
Dama śpiewając w duecie piosenkę „Wi-
thout you”.

Przed finałowym utworem „We are the 
World” w wykonaniu zespołu wokalnego 
naszej szkoły, głos zabrała pani dyrektor 
Zofia Talarczyk. Bardzo serdecznie podzię-
kowała wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania koncertu i wszystkim, 
którzy w nim uczestniczyli. Wyrazy wdzięcz-
ności dla społeczności szkolnej za działania 
podejmowane na rzecz małej Majki, na ręce 
pani dyrektor złożyła Przewodnicząca Kór-
nickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej 
pani Krystyna Janicka.

Każdemu z Państwa za każdą ofiarowa-
ną „złotówkę” z całego serca dziękujemy!

Informujemy, że kwota zebrana podczas 
koncertu na leczenie i rehabilitację Majki 
to 3500,65 zł - w tym 467,63 zł ofiarowane 
w czasie rozprowadzania naszej szkolnej 
gazetki TEOFILKI – WIEŚCI Z DWÓJKI 
podczas zebrań z rodzicami w dniu 14 
listopada 2013 r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II
Do tej pory w szkole uzbieraliśmy razem 

5156,10 zł.
Organizatorzy

dowiedz się więcej na:

www.popieramkornik.pl

DEBATY
SPOŁECZNE

Forum

zaprasza mieszkańców
gminy Kórnik na

najbliższe spotkania:

26 listopada o 19.00 - Kórnik

28 listopada o 19.00 - Bnin
miejsce:

miejsce:

restauracja Oskar

restauracja Casablanca

Efektem spotka by konkretne
pomys y, które wdra a b d mogli przedstawiciele samorz du,
s u b lokalnych oraz organizacje pozarz dowe.

ń - i dyskusji w internecie - mają ć
ł ż ć ę ą ą

ł ż ą

Tworzenie dzielnic
w Kórniku i Bninie
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Wszystkim mieszkańcom Ziemi Kórnickiej, 
a szczególnie mieszkańcom Bnina, którzy w

I turze głosowania nad Budżetem Obywatelskim poparli wniosek 10-ty 
„Budowa nowego chodnika Bnin ul. Armii krajowej i kościelna 

lewa strona od krzyżówki z ul. Biernacką” 
składam SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.

  Jednocześnie proszę o równie aktywne zaangażowanie 
w II turze głosowania

oraz propagowanie poparcia 10-ego wniosku 
wśród sąsiadów, znajomych i innych mieszkańców,

 których dotychczas popierane wnioski nie przeszły do II tury. 
Ulica Armii Krajowej jest fragmentem ciągu komunikacyjnego 
biegnącego przez całe miasto i jest wizytówką tego miasta, 

a w obecnym stanie chodnik ten stanowi poważne zagrożenie 
dla użytkowników, w szczególności starszych osób.

  Słowa te kieruję do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy, 
także w imieniu mieszkańców dotychczas popierających 10-ty wniosek.

Wnioskodawca: Walerian Wójkiewicz  

 

   Nasz Słuszny Wniosek  

nr 18 

       Budowa chodników 
 ze ścieżkami rowerowymi 

         na szlaku parafialnym 
       Kamionki‐Szczytniki‐Koninko 

 

Planowany przebieg inwestycji: 
Kamionki ul. Poznańska  
i ul. Mostowa już po  
położeniu kanalizacji 

 dalej przez Szczytniki ul. Jeziorna 
 i Koninko ul. Lazurowa oraz  
część Radiowej w kierunku 

Dziennikarskiej ‐ dla poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

INFORMACJA 
dla wszystkich Ludzi Dobrej Woli

 

Ten projekt wybierasz świadomie. 
Potrzebny jest jedynie Twój drobny 
wysiłek, bo dobrej i potrzebnej Nam
inwestycji wcale nigdzie nie trzeba 
promować, tylko o niej informować.

 

 Należy jedynie właściwie zagłosować.  

 

„Będzie też większa motywacja dla 
Gminy do „prostowania ścieżek” 
prowadzących zewsząd do tego  

SZACOWNEGO MIEJSCA.” 
 

http://www.kornik.gmina.pl/forum
 

 Każdy Dorosły Człowiek Dobrej 
Woli z Miasta i Gminy Kórnik 

wybiera z Serca Nasz projekt jako 
jeden z trzech Swoich Wyborów 

 

Zadanie nr 15 
    Zachęcam mieszkańców Borówca 

i sympatyków do głosowania na zadanie nr 15
 Wykonanie oświetlenia 

ulicy Wrzosowej w Borówcu. 
Jest to jedna z ulic w Naszym Borówcu. 

Oświetlenie tej ulicy przyspieszy oświetlenie 
kolejnych ulic, także Twojej. 

Głosuj dla Borówca i dla siebie.
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Grupa Rowerowa złożyła projekt doty-
czący budowy ścieżki pieszo - rowerowej 
łączącej Kamionki ul. Mostowa - Szczytniki 
ul. Jeziorna - Koninko ul. Lazurowa.

Złożony projekt ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa w naszych miejscowościach. 
Można śmiało powiedzieć, że poruszanie się 
pieszych i rowerzystów na odcinku Koninko 
– Szczytniki- Kamionki  jest niebezpieczne, a 
wręcz zagrażające życiu. Wymienione ulice 
są głównym ciągiem komunikacyjnym dla 
mieszkańców okolicznych miejscowości do-
jeżdżających do pracy w kierunku Poznania. 
Realizacja projektu złożonego przez Grupę 
Rowerową umożliwiłaby 

• bezpieczne poruszanie się pieszych 
i rowerzystów z okolicznych miejscowości 

• bezpieczne dojście i dojechanie do 
kościoła powstającego w Kamionkach  przy 
ul. Mostowej

• bezpieczne dotarcie dzieci do szkoły 
w Kamionkach, na budowę której został już 
ogłoszony przetarg

• docelowo ścieżka może być wykorzy-
stana jako turystyczny szlak łączący Kórnik 
z Poznaniem

W związku z planowaną budową kanali-
zacji sanitarnej w Kamionkach projekt ścieżki 
podzielono na 2 etapy, tak by budowa kana-
lizacji nie stała się powodem do odwlekania 
na kolejne lata budowy tak bardzo Nam 
potrzebnej bezpiecznej drogi. Zgodnie z 

najnowszymi wytycznymi ścieżka ma mieć 
nawierzchnię asfaltową, która zapewni 
komfort jazdy również rolkarzom i wrotka-
rzom, dla których w naszym rejonie nie ma  
bezpiecznych tras. Osoby preferujące biegi 
i jazdę na rolkach doskonale wiedzą, że 
nawierzchnia asfaltowa zwiększa komfort 
i bezpieczeństwo, oraz w przeciwieństwie 
do nawierzchni z kostki brukowej zmniejsza 
ryzyko kontuzji u biegaczy.

Głosowanie w ramach budżetu obywa-
telskiego jest dla Naszych miejscowości 
ogromną szansą na zrealizowanie poważnej 
inwestycji, na którą, jeżeli nie zmobilizujemy 
sił, będziemy czekali latami.

PAmięTAjmY,  
żE TYlko RAZEm 

mAmY SZANSE 
PoPRAwić NASZE 
BEZPiEcZEńSTwo

Zagłosujmy na pro-
jekt nr 19 i cieszmy się 
z nowej bezpiecznej 
ścieżki pieszo rowero-
wej, która połączy nasze 
miejscowości. 

Zróbmy wszystko by 
projekt nr 19 był począt-
kiem rozwoju naszych 
miejscowości, zachę-

cając do głosowania znajomych, przyjaciół, 
sąsiadów. 

wSPólNiE możEmY więcEj !
Jeżeli Nasz projekt wygra, NASZE 

MIEJSCOWOŚCI otrzymają bezpieczną, 
nowoczesną ścieżkę pieszo – rowerową, 
dzięki której poprawi się bezpieczeństwo 
nasze i naszych bliskich.

oDDAj Swój gŁoS NA PRojEkT 
NR 19, 

NiE ZmARNUjmY 
SZANSY NA lEPSZE jUTRo

Grupa Rowerowa 

Projekt numer 19
ZAGŁOSUJ - NASZE BEZPIECZEŃSTWO JEST W NASZYCH RĘKACH !

Biernatki proszą o wsparcie
wniosek 33

Oświetlenie ul. Głównej od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w Biernatkach
zapewnijmy bezpieczeństwo pieszym, przede wszystkim dzieciom

- ul. główna jest jedyną alternatywą dla dojścia na ul. jarzebinową 
(byłe osiedle po PgR)

- obecnie po zmroku 
(wobec braku komunikacji miejskiej i PkS po 15:30)

 jedyną alternatywą dla przemieszczania się tą drogą jest szosa 
o szerokości 6 metrów bez chodnika i oświetlenia 

Prosimy o poparcie !
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Głosuj na wniosek 36
 położenie asfaltu na pofrezie 
Dziećmierowo, ul.Świgonia

JEŚLI CHCESZ BY PRZY ULICY ZAMKOWEJ  
/OKOLICE DUNAJU/  KÓRNIK-BNIN POWSTAŁA

SIŁOWNIA PLENEROWA

ZAPEWNIAJĄCA:
*AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

* PRZYJEMNOŚĆ PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
*  DUŻO RADOŚCI

* DOSTĘPNOŚĆ DLA WSZYSTKICH
* UATRAKCYJNIENIE PROMENADY

GŁOSUJ POZYCJA      34
„JEŚLI NIE CHCESZ SWOJEJ ZGUBY NA SIŁOWNIE GŁOSUJ LUBY”
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Bzzz… zza Ula
wSPARciE 

RYNkU PRoDUkTów 
PSZcZElich

Dobrze zaopatrzone 
na sezon zimowy ule z 

pszczołami, nie wymagają obecnie praktycz-
nie żadnych bezpośrednich  prac w pasiece. 
Pszczelarz ma teraz więcej czasu na zagospo-
darowanie pozyskanych pożytków pszczelich, 
przegląd, naprawę, uporządkowanie posiada-
nego sprzętu specjalistycznego i pozostałego 
inwentarza oraz wstępne czynności przygoto-
wawcze do nowego sezonu. 

Okres ten spożytkowany zostaje także 
na działania organizacyjne, związane z pozy-
skaniem wsparcia dla szeroko rozumianego 
pszczelarstwa. Formy pomocy „instytucjo-
nalnej” dla pszczelarstwa w Polsce różniły 
się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat. Dla samych pszczelarzy ograniczały się 
one dawniej faktycznie tylko do umożliwienia 
zakupu cukru – potrzebnego w gospodarce 
pasiecznej, a czasami niedostępnego bądź 
reglamentowanego (vide : kartki na cukier w 
PRL-u).   Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej pszczelarstwo w krajach członkow-
skich może liczyć na różne formy wsparcia. 
Dofinansowanie obejmuje m.in. następujące 
kierunki wsparcia : pomoc techniczna, zwal-
czanie warrozy, racjonalizacja sezonowego 
przenoszenia uli, środki wspierające labora-
toria przeprowadzające analizy dotyczące 
składu fizykochemicznych właściwości miodu, 
środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli 
oraz wdrażanie programów naukowo-badaw-
czych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów 
pszczelarskich. 

Odbiorcami końcowymi pomocy są 
pszczelarze zrzeszeni w organizacjach 
pszczelarskich lub grupy producentów rolnych 
(ale tylko w zakresie działalności pszczelar-
skiej), bądź instytuty badawcze zajmujące 

się problematyką pszczelarską.  Pszczelarz 
chcący zostać beneficjentem programu musi 
posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny 
albo być wpisanym do rejestru prowadzonego 
przez powiatowego lekarza weterynarii. Człon-
kowie Koła Pszczelarzy w Kórniku spełniają 
wszystkie te kryteria, a więc mogą skorzystać 
z programu wsparcia. 

Agencja Rynku Rolnego w uzgodnieniu 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
określa ramowe zasady ubiegania się o dofi-
nansowanie natomiast Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy w Poznaniu ustala szczegółowe 
warunki refundacji kosztów poniesionych w 
ramach mechanizmu „Wsparcie rynku pro-
duktów pszczelich”. Warunki te, obowiązujące 
również w Kole Pszczelarzy w Kórniku, uzależ-
niają zakres świadczonej pomocy od wielkości 

pasieki. Ponadto wprowadzają na wstępie 
pewne limity procentowej wielkości wsparcia 
i maksymalnej kwoty dofinansowania. Ilości 
sprzętu pszczelarskiego, matek pszczelich 
(królowych) oraz nowych rodzin pszczelich 
(tzw. odkładów) możliwych do nabycia z re-
fundacją, ze względu na duże zainteresowanie 
jak i ograniczoną pulę środków – przeważnie 
podlegają niestety dalszym redukcjom. 

Po raz pierwszy w programie wsparcia 
produktów pszczelich istnieje możliwość na-
bycia kompletnych uli. Zamówienia zostały już 
złożone, obecnie trwają procedury weryfika-
cyjne. Sprzęt specjalistyczny, nowe ule, matki 
i rodziny pszczele pojawią się w pasiekach pod 
koniec pierwszego półrocza 2014 r. 

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

TURniej 
o pUcHaR 
sołTysa

W dniu 21.10.2013 r. Odbył się I Turniej 
Warcabowy  Puchar Sołtysa wsi Konarskie. 
Uczestników przybyło 14stu, ale jest juz 
zaplanowane, aby tego typu turnieje na 
stałe zapisać w kalendarzu Imprez sporto-
wych, co za pewne podniesie frekwencje 

w następnych spotkaniach.  Po końcowej 
klasyfikacji Puchar Przechodni wywalczyła 
Monika Stempniak, a każdy uczestnik otrzy-
mał dyplom oraz upominek. Zwycięzcami w 
poszczególnych kategoriach byli:

Dziewczęta
• Monika Stempniak
•  Wiktoria Oslak
• Kinga Siejak
chłopcy
• Tomasz Siejak
• Kamil Stempniak

kobiety
• Ewlina Toboła
• Barbara Rybak
• Beata Toboła
mężczyźni
• Eugeniusz Rybak
• Czesław Stempniak
• Jacek Toboła
Na koniec dziękuję p. Eugeniuszowi 

Rybakowi za sędziowanie i przygotowanie 
sali oraz wszystkim uczestnikom i kibicom 
za przybycie.

Z szacunkiem Sołtys

SPOrt SZKOlnY
wARcABY DomENą SP 
Z RADZEwA-06.11.2013

Szkoła Podstawowa w Radzewie, 
nauczyciel wf.  Karol Niemier i Jego 
uczniowie  kontynuują w warcabach suk-
cesy zapoczątkowane przez śp. Marka 
Serwatkiewicza.

W zawodach gminnych, które odbyły 
się salce OSiR w Kórniku uczniowie tej 
szkoły wygrali punktację zespołową a indy-
widualnie większość z nich zakwalifikowała 
się na zawody powiatowe.

W rywalizacji indywidualnej  na szcze-
blu gminy i awans na zawody powiatowe 
wywalczyli: 

chłopcy -1.Tomasz Siejak, 2. Kamil 
Stempniak z Radzewa i Mateusz Machunik 
z Bnina oraz Grzegorz Gierczak z Kórnika 
a w rywalizacji dziewcząt-1. Mirella Roz-
miarek, 2.Magda Sułkowska, 3. Monika 
Stempniak- wszystkie z Radzewa oraz 
Zuzanna Bartkowiak z Szczodrzykowa.

W prowadzonej punktacji szkół do 

współzawodnictwa gminnego w kategorii 
dziewcząt:

1. SP Radzewo, 2. SP Szczodrzykowo, 
3. SP 2 Kórnik-Bnin, 4. SP 1 Kórnik.

W drużynie z Radzewa grały: Mirella 
Rozmiarek, Magdalena Sułkowska, Moni-
ka Stempniak, Agata Radziejewska 

W punktacji zespołowej chłopców:
1. SP Radzewo, 2. SP 1 Kórnik, 3. 

SP Szczodrzykowo, 4. SP 2 Kórnik-Bnin.
 Zwycięstwo dla Radzewa wywalczyli 

: Tomasz Siejak, Kamil Stempniak, Piotr 
Michalak, Bartosz Radziejewski .

Medale oraz dyplomy przygotował i 
zawody przeprowadził p. Ryszard Bart-
kowiak.

 Wszyscy uczestnicy posilili się droż-
dżówkami przygotowanymi przez organi-
zatora imprezy.

PóŁFiNAŁ miSTRZoSTw PowiATU 
w PiŁcE hAlowEj

MOSINA 05.11.2013.
Nie udało się piłkarzom z Gimnazjum w 

Kórniku awansować do finału mistrzostw 
powiatu w piłce nożnej. Po wygraniu me-

czu gminnego z Robakowem 3:2 kórniccy 
gimnazjaliści wyjechali na półfinały mi-
strzostw powiatu do Mosiny. Zespół Kórnika 
zremisował w meczu z Daszewicami 1:1 a 
przegrał z Swarzędzem 0:3, z Pobiedzi-
skami 0:2 i odpadł z dalszych rozgrywek. 
Jedyną bramkę dla Kórnika strzelił Marcin 
Tomaszewski. Ostatecznie zajęli miejsce 
czwarte.

wRócili Z mEDAlAmi 
Z miSTRZoSTw PowiATU 

w BADmiNToNiE
BARANowo 06.11.2013.

Dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku 
grając w składzie: Dominika Augustyniak  i 
Justyna Rumińska zajęły 2 miejsce, otrzy-
mały srebrne medale i awansowały do 
Mistrzostw Rejonowych. Startowały 4 dru-
żyny(Baranowo, Kórnik, Swarzędz, Pecna).

Drużyna chłopców w składzie: Filip 
Kujawa  i Dawid Matuszewski zajęła 3 miej-
sce- brązowe medale i także awansowała 
do Mistrzostw Rejonowych. Startowało 5 
drużyn (Baranowo, Puszczykowo, Kórnik, 
Zalasewo). GRATULUJEMY! 

DZiEwcZęTA Z RADZEwA SREBRNYmi 
mEDAliSTkAmi w BADmiNToNiE

Baranowo-05.11.2013
Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Pod-

stawowej w Radzewie w składzie: Weronika 
Matuszewska, Kinga Banecka,  Sandra No-
wicka zdobyły srebrne medale za drugie miej-
sce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w badmintonie. Tym samym awansowały do 
zawodów rejonowych. Również chłopcy z 
Radzewa wystąpią na zawodach rejonowych. 
Kamil Stempniak, Tomasz Siejak,  Michał Naj-
ewski zajęli w tych mistrzostwach uprawnione 
do awansu czwarte miejsce.

gmiNNE DERBY w PiŁcE RęcZNEj 
gimNAZjów

W kolejnej imprezie gminnej, która wy-
łoniła naszych reprezentantów na zawody 
powiatowe walczyli piłkarze ręczni gimnazjów. 
Zawody odbyły się w hali OAZA a grali dziew-
częta oraz chłopcy z Kórnika i Robakowa. 
Obydwie rywalizacje wygrało Gimnazjum 
Kórnik.

W meczu dziewcząt wynik był 17:1 a 
bramki strzelały: Martyna Boguszyńska -8, 
Katarzyna Ogórkiewicz-3, Ewa Szymaniak 
i Justyna Rumińska-2 oraz Małgorzata Tom-
czak i Karina Bugzel po 1. Jedyną bramkę dla 
Robakowa strzeliła Angela Konieczna.

W meczu chłopców był wynik 14:9 dla 
Kórnika: Filip Kujawa-4, Marcin Tomaszewski 
i Jakub Łuczak po 3, Dawid Matuszewski-2 
oraz Arkadiusz Dzirba i Artur Maciejewski 
po 1.

Dla Robakowa: Kacper Surdyk-5, Kamil 
Szczepaniak i Rafał Jaskuła po 2.

Wkrótce zawody powiatowe. Zobaczymy 
jak na tle innych szkół z powiatu wypadną nasi 
piłkarze ręczni z Kórnika. 

PowiATowE miSTRZoSTwA 
w SZAchAch SP, g.SPg.

Kórnik-12-14.11.2013
Szkoła z Bnina gościła najlepsze zespoły 

ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w szachach. Były to 
zawody drużynowe. Zawody przeprowadził 
p. Ryszard Bartkowiak. Startowały również 
najlepsze szkoły z naszej gminy.

SZKOLY PODSTAWOWE- startowało 
12 szkół.

Najwyżej została sklasyfikowana repre-
zentacja szkoły w Radzewie, która zajęła 
miejsce szóste. Tu trzeba zaznaczyć, że była 
to jedyna szkoła, w której startowały wyłącznie 
dziewczęta: Kinga Banecka, Sylwia Rumiń-

ska, Mirella Rozmiarek i Magda Sułkowska. 
Regulamin dopuszczał udział 3 chłopców 
i obowiązkowo 1 dziewczynę. Przy czym 
chłopcy mogli być zastąpieni dziewczynami 
ale nie odwrotnie.

Również grała drużyna szachistów ze 
szkoły w Bninie ( 3 chł + 1 dz.) i zajęli siódme 
miejsce.

GIMNAZJA –startowało 8 szkół.
Kórniccy gimnazjaliści – szachiści nie 

zawiedli. Zdecydowanie wygrali i zdobyli mi-
strzostwo powiatu poznańskiego. Tym samym 
zespół w składzie : Danuta Sibilska, Bogumiła 
Sibilska, Łukasz Konował i Marcin Tomaszew-
ski wywalczyli puchar dla szkoły, złote medale 
i awansowali  na zawody wojewódzkie.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Drużyna szachistów z Zespołu Szkół w 

Kórniku walczyła w szachach z Zespołem 
Szkół nr 1 w Swarzędzu ( ponad 1000 
uczniów) i wygrała rywalizację.

W grze mecz i rewanż był wynik 6:2 dla 
Kórnika. Złote medale , puchar dla szkoły oraz 
awans na zawody wojewódzkie wywalczyli: 
Zuzanna Zięta, Krzysztof Starosta, Michał  
Kapturski i Wiktor Ptak. Wszystkie nasz 
szkoły zdobyły cenne punkty do sportowego 
współzawodnictwa w powiecie. Gratulujemy!

miSTRZoSTwA REjoNU w DRUżYNo-
wYm TENiSiE SToŁowYm 

DZiEwcZąT
14.11.2013. NiEchANowo

Drużyna w składzie: Zosia Kalarus i Mag-
da Cychnerska zajęły trzecie miejsce w swojej 
grupie a w klasyfikacji końcowej miejsca  7-9. 
Dziewczęta są dopiero w  klasie pierwszej i 
jak na debiut zagrały całkiem nieźle. Więk-
szość tenisistek startujących na tym etapie 
mistrzostw to zawodniczki klubowe. Dlatego 
niewątpliwie jest to dla naszych dziewcząt 
pewien sukces, bowiem już awans z zawo-
dów powiatowych był dla nas zaskoczeniem.   

TRZY AwANSE i cZTERY mEDAlE 
wARcABiSTów Z RADZEwA

Przez cztery dni Szkoła  Podstawowa w 
Bninie gościła najlepszych szachistów i war-
cabistów ze wszystkich typów szkół powiatu 
poznańskiego.

 W ostatnim dniu 15.11.2013 odbyły 
się  Indywidualne  Mistrzostwa Powiatu w 
warcabach. 

Z naszej gminy mogły startować tylko  4 
najlepsze dziewczyny i  4 najlepszych chłop-
ców wyłonionych  po zawodach gminnych. 

Z kolei z zawodów powiatowych na zawody 
wojewódzkie awansowało tylko 2 chłopców 
i  2 dziewczyny . Wśród nich znalazło się 
trzech  reprezentantów z Radzewa: Tomasz 
Siejak  z pierwszego miejsca, Mirella Roz-
miarek i Kamil Stempniak z drugiego. Miejsca 
naszych reprezentantów  wśród wszystkich 
uczestników:

Dziewczęta- startowało  21 
2. Magda Sułkowska- medal srebrny. 3. 

Mirella Rozmiarek - medal brązowy , 6.Monika 
Stempniak- wszystkie z Radzewa i Zuzanna 
Bartkowiak z Szczodrzykowa -  9.

Chłopcy- startowało  30       .
1. Tomasz Siejak - medal złoty, 2.Kamil 

Stempniak  medal srebrny– obydwoje z Ra-
dzewa, 8. Mateusz Machunik  z Bnina  i   17.   
Grzegorz Gierczak z Kórnika.

 Punktacja zespołowa. szkół:
Zgodnie z regulaminem współzawod-

nictwa  sportowego  w powiecie  o miejscu 
decydowała suma punktów uzyskanych przez 
dziewczęta i chłopców. 

Szkoła  w Radzewie, z której startowało 
5 uczniów ( 3 dz.+ 2 chł.)   zajęła  pierwsze 
miejsce. ( punktowało 15 szkół).

1.SP Radzewo- 14 pkt. (3 dz.) + 12 pkt.  
(2.chł.) razem  26 pkt.,  14. SP Szczodrzykowo 
- 4pkt  (1dz, 15/16 SP Bnin – 4 pkt. (1 chł), 
oraz 13 .SP 1 Kórnik- 3 pkt. (1 chł.).

Wszystkie zawody sprawnie przepro-
wadził nasz niezastąpiony p. Ryszard 
Bartkowiak- trener sekcji szachowej „Wieża 
Kórnicka”.

wojEwóDZkiE miSTRZoSTwA 
w SZTAFETAch PŁYwAckich

PoZNAń-mAlTA-15.11.2013
Po raz pierwszy szkoła z naszej gminy wy-

stąpiła w Wojewódzkich Sztafetach Pływac-
kich organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy Wielkopolska. Zawody odbyły się 
na Termach Maltańskich w Poznaniu. Była 
to reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku. W sztafecie 10x25 m ( 5dz. + 5 chł 
) płynęli : Roman Kapusta, Szymon Zimniak, 
Łukasz Nowak, Wiktor Grocholewski, Filip 
Młynarczyk, Julia Łopińska, Kinga Kaczma-
rek, Kinga Kaźmierczak, Zofia Wartecka, 
Natalia Piątek .Jak na debiut w tej imprezie 
wypadli dobrze, bowiem na 47 sztafet z całej 
Wielkopolski zajęli z czasem 3:00,22 sek. 
16 miejsce. 

Gratulujemy! Przy okazji nasi uczniowie 
poznali i podziwiali poznański obiekt.

ARA
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ligi Zarząd Klubu postanowił zrezygnować 
z usług kilku zawodników. Drużynę objął 
nowy trener – Tomasz Dłużyk, w przeszłości 
zawodnik pierwszoligowej Olimpii Poznań. 
Do klubu przyszło kilku zawodników z 
Lidera Swarzędz, to zawodnicy z rocznika 
1994 oraz młodsi. Zespół wzmocnili również 
rutynowani zawodnicy Fogo Luboń, Robert 
Siejek i Łukasz Kubiak oraz Marcin Daniel 
ze Sparty Obornik. Całość uzupełniają 
juniorzy Kotwicy oraz zawodnicy, którzy 
utożsamiają się z zespołem z Kórnika.

Kadrę Kotwicy tworzy grupa 30 zawod-
ników, w tym 17 to młodzieżowcy (rocznik 
1993 i młodsi). W rundzie jesiennej zespół 
wygrał 9 meczy, 1 zremisował i 3 przegrał. 
Łącznie Kotwica zdobyła 28 punktów, 
strzeliła 39 bramek, tracąc 12. Zespół 
prezentuje widowiskowy, atrakcyjny futbol, 
a zaangażowanie w treningi jest widoczne 
podczas spotkań mistrzowskich. 

Należy zaznaczyć, że morale zawodni-
ków oraz ich postawa na boisku znalazła 
uznanie w środowisku sędziowskim. Za-
wodnicy Kotwicy nie stanowią problemu dla 
sędziów, stąd znikoma liczba żółtych kartek. 

Dyscyplina, znajomość przepisów to 
także element pracy z zawodnikami. Piłka-
rze Kotwicy w rundzie jesiennej trenowali 

trzy razy w tygodniu. Intensywne, trwające 
ponad dwie godziny treningi obejmowały 
elementy kondycyjne, taktyczne, stałe 
fragmenty oraz gry szkolno-zadaniowe. 

Frekwencja na treningach wynosiła 85 
proc., a przecież drużynę tworzą uczniowie, 
studenci i pracownicy. Doskonale jednak 
udaje się im połączyć obowiązki szkolno-
-pracowniczo-rodzinne z treningami. 

Plany na najbliższe tygodnie to roztre-
nowanie do końca listopada, a w grudniu 
treningi indywidualne ustalone przez tre-
nera. W pierwszej dekadzie stycznia 2014 

r. wspólne zajęcia na boisku w hali i siłowni 
oraz sparingi. 

Z optymizmem spoglądamy na rundę 
wiosenną, zapewniając, że zawodnicy 
Kotwicy będą bardzo dobrze przygotowani 
do rozgrywek i, jak mawiał trener Kazimierz 
Górski, „wszystko jest możliwe dopóki piłka 
jest w grze”. Żegnamy rundę jesienną i do 
zobaczenia na błoniach. Zapraszamy na 
pierwszy mecz ze Stellą Luboń. 

Wiktor Stempowski
Kierownik drużyny

podsUMoWanie RUndy jesiennej kss koTWica

Dzięki wsparciu Urzędu gminy bie-
gacze Brylanta kórnik wzięli udział w 
Bmw Frankfurt maraton, który odbył 
się 27 października 2013r. wyjazd ten 
oprócz udziału w biegu maratońskim był 
okazją do odwiedzenia partnerskiego dla 
kórnika miasta königstein im Taunus.

Maraton we Frankfurcie nad Menem, 
jeden z największych i prestiżowych na 
świecie, odbył się przy kapryśnej pogodzie 
z wysoką jak na tą porę roku temperaturą 
ale i z ulewami oraz bardzo silnym wiatrem. 
Z tymi warunkami poradzili sobie wszyscy 
biegacze reprezentujący nasz Klub. Najlep-
szy wynik spośród Brylantów uzyskał Józef 
Mika, który 42,195 km przebiegł w czasie 
3h 16 min 18 s. Zwycięzcą maratonu z cza-
sem 2h 6 min 15 s został Vincent Kiprutu z 
Kenii. Tak prezentują się wszystkie wyniki i 
miejsca uzyskane przez kórnickie Brylanty 
z uwzględnieniem elity biegu:
1. Vincent Kipruto 2:06:15.
2. Mark Kiptoo 2:06:16
3. Elijah Kemboi 2:07:34 
1524. Józef Mika 3:16:18 netto, 
          (3:16:53 brutto)
1733. Mariusz Kieslich 3:19:38 netto,       
          (3:20:15 brutto)
1807. Grzegorz Wojtaszek 3:20:37 netto, 
          (3:21:48 brutto)
5446. Zbigniew Baraniecki 3:58:38 netto,  
          (4:02:20 brutto)
5900. Filip Żelazny 4:04:31 netto, 
          (4:07:46 brutto),
829.  Ewa Sobkowiak 4:04:33 netto,  
        (4:08:14 brutto) 
         - miejsce w kategorii kobiet.

7758. Mirosław Wziątek 4:36:18 netto,  
          (4:36:55 brutto)
8108. Krzysztof Buszkiewicz 4:47:55 netto, 
          (4:49:08 brutto).

Wyjazd na frankfurcki maraton możliwy 
był dzięki wsparciu finansowemu udzielo-
nemu przez Urząd Gminy Kórnik w ramach 
zadania Maraton we Frankfurcie zdrowo i 
sportowo wspólnie z europejczykami bie-
gaczami. Kórnicki samorząd dofinansował 
koszty przejazdu i noclegu.

W trakcie pobytu Klubowicze odwiedzili 
partnerskie dla Kórnika miasto Königstein im 
Taunus, gdzie mieli również bazę noclegową. 
Naszych biegaczy przyjął i zaprosił na wspólną 
kolację pan Filip Wiesehöfer wiceprzewodniczą-
cy stowarzyszenia zajmującego się współpracą 
między miastami. Nasz niemiecki gospodarz 
otrzymał na pamiątkę koszulkę oraz czapkę 
biegową Brylanta Kórnik oraz pamiątkowy 
medal z II Leśnego Maratonu organizowanego 
przez nasz Klub 31 sierpnia 2013r.

TS

BRylanTy na MaRaTonie We FRankFURcie

kórniccy kolarze trenowani przez 
Roberta Taciaka przyzwyczaili nas do 
wielkich sukcesów. Także w tym roku 
podczas podsumowania sezonu, dłu-
gość listy zdobytych przez zawodników 
tytułów, medali, czołowych miejsc w kra-
ju i za jego granicami zaskoczyła gości.

Do sali konferencyjnej Hotelu Rodan 
12 listopada licznie przybyli zawodnicy, 
ich rodziny, działacze kolarscy, sponsorzy, 
samorządowcy (w tym po raz pierwszy 
starosta Jan Grabkowski) i urzędnicy.

Przywitał ich prezes UKS Seweryn Wa-
ligóra. Sprawozdanie z działalności sekcji 
kolarskiej złożył trener Robert Taciak. Treść 
tego sprawozdania publikujemy poniżej. 

W szeregu wypowiedzi jakie usłysze-
liśmy z ust osób dobrze znających się na 
kolarstwie wyciągnąć można kilka wnio-
sków. Po pierwsze możemy być pewni, że 
w Kóniku mamy niezwykłą grupę młodych 
sportowców. Ich dotychczasowe wyniki 
robą wrażenie, a Kórnik dzięki nim znany 
jest kibicom w całej Polsce. Po drugie - 
potencjał sportowy jest tak duży, że już 

teraz mówi się o kolejnych- poza szansą 
mistrzyni świata Kasi Pawłowskiej - szan-
sach medalowych kolarzy wywodzących 
się z Kórnika na Igrzyskach Olimpijskich 
w Brazylii. Po trzecie - już mniej optymi-
stycznie - by urzeczywistnić ten potencjał 
potrzebne są środki finansowe i sprzęt, o 
które nie jest łatwo. Największym proble-
mem jest brak dostatecznego wsparcia ze 
strony kolarskiej centrali.

Podczas podsumowania padło wiele 
ciepłych słów skierowanych do zawodni-
ków. Ci natomiast podziękowali swojemu 
trenerowi Robertowi Taciakowi i jego żonie. 

Wymieniono i obdarowano specjalnymi 
klubowymi kalendarzami także wszystkich 
tych, bez których rowery UKS Jedynka 
Limaro nie wykręcałyby takich dobrych 
rezultatów. 

Wszystkim tym osobom serdecznie 
gratuluję i życzę kolejnych sukcesów, speł-
nienia marzeń, bicia rekordów.

ŁG  

SPRAwoZDANiE
 SEkcji kolARSkiEj 

UkS jEDYNkA limARo kóRNik
 ZA SEZoN 2013

W sezonie 2013, w UKS Jedynka 
Limaro Kórnik szkolonych było aż 36 
zawodników w wieku 12-24 lat. Młodzi 
kolarze Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Jedynka, w sezonie 2013 zdobyli w sumie 
38 medali z różnych imprez mistrzowskich. 
W tym 21 medali mistrzostw Polski, 15 
medali mistrzostw Polski LZS, 1 medal mi-
strzostw Świata, oraz 1 medal mistrzostw 
Europy. Złoty medal Katarzyny Paw-
łowskiej i tytuł mistrza świata zdobyty w 
lutym na torze w Mińsku, jest największym 
sukcesem w historii polskiego kolarstwa 
kobiecego w konkurencjach szosowych 
jak i torowych. Katarzyna Pawłowska była 
jeszcze bardzo bliska zdobycia medalu 
Mistrzostw Świata w Omnium Olimpijskim, 
zajmując ostatecznie czwarte miejsce. W 
br. aż pięciu zawodników UKS Jedynka 
Limaro reprezentowało nasz kraj co naj-
mniej dwa razy w imprezach światowych 
(Mistrzostwa Europy i Świata). Podczas 
Mistrzostw Europy na torze w portugalskiej 
Anadii, Patryk Rajkowski zdobył brązowy 
medal w sprincie olimpijskim, a w keirinie 
zajął siódme miejsce. Na tych samych 
mistrzostwach rzy zawodniczki Limaro - 
Nikol Płosaj, Natalia Radzicka i Viktoria 
Żegleń zajęły czwarte miejsce w wyścigu 
drużynowym na 4km, bijąc przy okazji 
rekord Polski. Dodatkowo Nikol Płosaj 
zajęła 5 i 6 miejsca w wyścigu punktowym 
i w wyścigu na 2km na dochodzenie. 
Podczas Mistrzostw Świata juniorów w 
szkockim Glasgow, w ośmioosobowej 
reprezentacji Polski wystartowało, aż 
pięcioro zawodników UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Patryk Rajkowski zajął 
w sprincie olimpijskim szóste miejsce, a 
cała czteroosobowa drużyna juniorek w 
wyścigu na 4 km w składzie (N. Radzicka, 
N. Płosaj, V. Żegleń i Natalia Nowotarska)  
była z Kórnickiego Limaro i uplasowała się 
również na doskonałym szóstym miejscu, 
poprawiając ponownie rekord Polski. 
Wspomniana drużyna, zwyciężyła również 
podczas torowych mistrzostw Polski Elity 
w październiku br. Wychowanek UKS 
Jedynka Kórnik, Mateusz Taciak po raz 
piąty z rzędu startował w Tour de Polotne, 
zostając przy okazji zwycięzcą najbardziej 
prestiżowej klasyfikacji w Polsce – ko-
larskiej BGŻ Pro Ligi. Zawodnicy UKS 
Jedynka zdobyli w tym sezonie 298.75 
pkt. w rywalizacji dzieci i młodzieży, co 
daje 3 miejsce w kraju w całym kolarstwie, 
a po raz pierwszy w historii, najlepsze w 
Wielkopolsce. Od kilku lat UKS Jedynka 
Kórnik jest najlepszym Uczniowskim 
klubem kolarskim w Polsce. Klub co roku 
organizuje na terenie Gminy Kórnik dwie 
Ogólnopolskie Imprezy kolarskie, oraz 2 
Wielkie Festyny Rowerowe Dla Dzieci, w 
których bierze udział ok. 400 uczestników, 
w tym ok. 250 dzieci w wieku od 2 do 12 
lat. W tym roku odbyło się już po raz 16 
kryterium uliczne, po raz 15 wyścig MTB, 
oraz 40 i 41 Festyn dla Dzieci.

sekcja kolaRska 
Uks jedynka liMaRo kóRnik 

podsUMoWała sezon
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* Oddam pod wynajem lokal o pow. 80 m ² w Borówcu na działalność gospodarczą lub inną. Tel. 504 052 607
*Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie 71 m ², bezczynszowe, po kapitalnym remoncie. Tel. 603 063 033
*Sprzedam agregat prądotwórczy „Honda” ECT 6500 po 100 godz. pracy oraz różne przyżądy do rehabilitacji. Tel. 602 214 931
*Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki - rozm. 146 -możliwość przymierzenia . Tel. 506 144 847
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  łóżeczko turystyczne, rowerek trójkołowy, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, dla dziewczynki od 0-5lat. 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
*Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m ²) w Dziećmierowie - niedaleko Oazy. Cena: 1300 (plus opłaty). Tel. 604 854 468
*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 remontowo budowlane. Malowanie, szpachlowanie, układanie płytek. Tel. 669 657 624
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak,Witaszyce ul. Stawna 14, Tel. 696 843 092
*Sprzedam mieszkanie 3 pok. 62m ², parter  z ogródkiem w Pierzchnie 4km od Kórnika. Tel. 516 156     741
*Przyjmę meble dziecięce, kanapę 2-osobową w dobrym stanie, gitarę oraz bojler. Za darmo lub za drobną opłatą. Proszę o kontakt telefoniczny: 782 097 216
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88, Tel.: 607 11 86 86
*Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269
*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.
*Sprzedam hurtowe ilości  cebuli, selery i buraczka czerwonego. Tel. 781 459 563  
*Wydzierżawię lub kupię grunty orne w okolicy Koszut. Tel. 781 459 563  
*Sprzedam segment szeregowca w ścisłym centrum Kórnika. Stan surowy zamknięty. Tel. 608 259 566
*Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy Tel. 602 606 785
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg - Tel. 503 622 212
*Sprzedam wózek dziecięcy 3w1 firmy Bebecar oraz inne artykuły dziecięce Tel.512 303 888
*Firma zatrudni osobę z znajomością języka; chiński, angielski praca biurowa import.Tel. 602 283 154  
*Firma zatrudni montera klimatyzacji i oświetlenia led. Tel. 602 283 154
*Szukam osoby do opieki nad ogrodem ozdobno - warzywnym w Bninie. Tel. 602 152 652
*Mężczyzna szuka pracy dodatkowej. Tel. 796 973 359
*Posprzątam dom, mieszkanie lub biuro w okolicach Bnina lub Kórnika. Tel. 534 078 436 
*Montaż szafek i mebli. Tel. 788 451 418
*Szukam dobrych ludzi, którzy sfinansują mi pompe insulinową. Tel. 783 631 655 Ewa
*Haki holownicze, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Sprzedam działkę budowlaną w Dachowie, 819m² wjazd od ulicy Krętej.  Tel. 534 044 744 bezpośrednio
*Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki - rozm. 146 -możliwość przymierzenia. Tel. 506 144 847
*Kupię Fiata 126p “malucha” z Krónika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Sprzedam mieszkanie po remoncie w Jaszkowie 53 m ², garaż, działka, piwnica. Cena 128 tys. z umeblowaniem. Tel. 665 829 452
*Wypożyczalnia strojów karnawałowych-Tulce. Tel. 696033557 lub 693250020
*Nowy domek jednorodzinny 65m² w Zaniemyślu (Zwola) wynajmę, nawet do 10 lat. tel 602 687 901
*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

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




