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Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA
Kolejne rozmowy z ANR
22 sierpnia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z dyrektorem
poznańskiego Oddziału Terenowego
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa Tomaszem Dudkiewiczem.
Rozmowa dotyczyła złożonego przez
gminę wniosku w sprawie ośrodka w
Błażejewku. Samorząd jest zainteresowany przejęciem całego terenu, który
w studium zakwalifikowany jest pod
tereny usług turystycznych i użytków
ekologicznych, jednak jak ustalono
ANR może nieodpłatnie przekazać
tylko nieruchomości przeznaczone na
niekomercyjną działalność. Wniosek
samorządu dotyczy więc między innymi
przejęcia obiektów sportowych, baru
„Muszelka” i terenów nad jeziorem, ale
zawnioskowano również o przeanalizowanie możliwości i warunków przejęcia
całego ośrodka.
Udany Festiwal
24 sierpnia odbył się finałowy koncert
jubileuszowego X Festiwalu „Muzyka z
Kórnika”. Cykl współfinansowały: Fundacja „Zakłady Kórnickie” oraz Gmina
Kórnik. Osiem niedzielnych koncertów
przyciągnęło liczną rzeszę widzów z
Kórnika i nie tylko. Organizatorzy już
zapowiadają kontynuację festiwalu w
roku przyszłym.
O strefie ...
27 sierpnia w Strażnicy OSP Kórnik
odbyło się spotkanie dotyczące planów
wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Kórniku. Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z projektantami przedstawił
proponowane rozwiązania oraz wysłuchał wniosków i uwag mieszkańców.
Uwagi i wnioski w tej sprawie kierować można do Urzędu Miejskiego do
końca września. Więcej na ten temat
na str.12.

terenu od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz od Pana
Henryka Mandziaka. Więcej na ten temat na stronie 5.
Nowy Rok Szkolny
1 września rozpoczął się nowy rok
szkolny. Przedstawiciele samorządu
uczestniczyli w uroczystościach inaugurujących rok nauczania w kórnickich
placówkach oświatowych.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski goszczący w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Szczodrzykowie zapowiedział zmiany jakie czekają tą placówkę
za rok, kiedy otwarta zostanie nowa
szkoła w Kamionkach. Proponuje się,
by w Szczodrzykowie powstał zespół
szkolno-przedszkolny. Decyzje w tej
sprawie będą podejmowane na początku 2015 roku.
Rocznica wybuchu
II wojny światowej
W 75. rocznicę wybuchu II wojny
światowej poczty sztandarowe i delegacje zgromadziły się przy mogile

rozstrzelanych w 1939 roku obywateli
Kórnika i okolic. Składając wiązanki
kwiatów i zapalając znicze oddano hołd
bohaterom.
1 września złożono kwiaty i zapalono
znicze także w innych lokalnych miejscach pamięci związanych z II wojną
światową.
Nowe miejsce pamięci
Także 1 września burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w spotkaniu
organizowanym przez Nadleśnictwo
Babki, a dotyczącym tablicy pamiątkowej, przypominającej ofiary komunistycznego terroru rozstrzeliwane w
Lesie Drapałka na przełomie lat 40tych
i 50tych ubiegłego wieku.
W spotkaniu, obok władz Nadleśnictwa , pomysłodawców, twórców i fundatora obelisku, którym jest pan Adam
Smorawiński, udział wzięli też przedstawiciele: harcerzy Krystyna Antkowiak i
Bractwa Kurkowego Marian Błaszak.
Odsłonięcie tablicy nastąpi 26
września br. o godzinie 11:00 na
Drapałce, przy drodze łączącej leśniczówkę z Robakowem.
Opr. ŁG

Dzień Strażnika Miejskiego
28 sierpnia, w przeddzień Dnia
Strażnika Miejskiego burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkali się w Starej Gazowni
z funkcjonariuszami kórnickiej Straży
Miejskiej. Podsumowano bieżące działania, a burmistrzowie pozytywnie ocenili
funkcjonowanie straży miejskiej.
Otwarto plac zabaw
30 sierpnia uroczyście otwarto plac
zabaw w Skrzynkach. Było to możliwe
dzięki wcześniejszemu pozyskaniu
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dla mieszkańców Gminy Kórnik
Burmistrz Gminy Kórnik uprzejmie
informuje, że z dniem 1 września 2014 r.
został uruchomiony Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w m. Czołowo. Dla mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Kórnik
korzystanie z przedmiotowego punktu jest
nieodpłatne. Dowóz odpadów mieszkaniec
pokrywa we własnym zakresie. Od w/w
osób odpady przyjmowane są po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie
Gminy Kórnik oraz wypełnieniu dokumentu
potwierdzającego dostarczenie odpadów.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Czołowie czynny jest:
• poniedziałek, środa, czwartek i piątek w
godz. 10.00 – 18.00
• sobota w godz. 8.00 – 16.00
Dostarczane do PSZOK odpady powinny
być odpowiednio posortowane:
• tworzywa sztuczne – np. meble ogrodowe,
doniczki itp.,
• szkło białe – opakowaniowe lub niezbrojone,
• szkło kolorowe – opakowaniowe lub niezbrojone,
• metale,
• papier i tektura,
• opakowania wielomateriałowe,
• odpady zielone na które składają się wyłącznie części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zieleni – przydomowe ogródki. Do
odpadów zielonych nie zalicza się odpadów
roślinnych z czyszczenia ulic i placów – opadłe
liście, a także odpady kuchenne,
• przeterminowane leki i chemikalia pochodzące
z gospodarstw domowych – farby, lakiery,
• zużyte baterie i akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
kompletny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z
podziałem na: odpady betonu i gruzu betonowego, odpady gruzu ceglanego, odpady ceramiczne i elementy wyposażenia np. elementy
sanitarne
• zużyte opony do średnicy 1 metra,
• styropian – niezanieczyszczony,
• odzież i tekstylia,
• drewno w tym opakowania z drewna – drzwi,
boazerie, skrzynki itp.
PSZOK nie przyjmuje odpadów:
• niesegregowanych zmieszanych odpadów
komunalnych,
• budowlanych i rozbiórkowych (zmieszanych), zawierających azbest, papę, smołę
i inne odpady niebezpieczne, rtęć,
• od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż
gospodarstwo domowe,
• opon z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Czołowie czynny jest:
• poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz.
10.00 – 18.00
• sobota w godz. 8.00 – 16.00
Odpowiedzialnym za funkcjonowanie
PSZOK jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o. w Jarocinie z siedzibą w m. Witaszyczki
1A, 63 - 200 Jarocin, tel./fax: 062 747 24 56.
Wszelkie informacje o pracy punktu można
uzyskać na miejscu od pracowników PSZOK-u
lub w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numer
telefonu 61 171 590.

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU
W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014
W dniu 8 lipca br. burmistrz Gminy
Kórnik ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
Kórnik w roku 2014 na zadanie dotyczące:
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:
- 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.
Na realizację zadań w II Otwartym Konkursie Ofert przeznaczona została łączna
kwota w wysokości 12 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęły trzy oferty, dwie
oferty złożyło:
• Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudyna” na następujące
zadania:
- „Klaudynkowe warsztaty artystyczne” –
wnioskowana kwota dotacji 6 180,00 zł
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wnioskowana kwota dotacji 5 820,00 zł
• Polski Komitet Pomocy Społecznej
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu
złożył jedną ofertę na następujące zadanie:
- Organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy
Kórnik” – wnioskowana kwota dotacji 12
000,00 zł.
Komisja konkursowa wyłoniła oferty
w II Otwartym Konkursie Ofert w zakresie
realizacji zadań pożytku publicznego w roku
2014 w następujący sposób:
• Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka”:
- „Klaudynkowe warsztaty artystyczne”
- nie przyznano dotacji
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – kwota
dotacji 5 000,00 zł.
• Polski Komitet Pomocy Społecznej
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu:
- „Organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu
gminy Kórnik” – kwota dotacji 7 000,00 zł.
Sołtys wsi Skrzynki Beata Bruczyńska
zaprasza mieszkańców wsi Skrzynki
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się
w dniu 16 września 2014
o godz. 18.30
w świetlicy wiejskiej w Borówcu.
Tematem spotkania będzie omówienie
zadań jakie powinny zostać wykonane
z budżetu wsi na przyszły rok.
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OTWARCIE „POLANY PIKNIKOWEJ”
W SKRZYNKACH
30 SIERPNIA 2014 r.

W dniu 30 sierpnia 2014 roku odbyło
się oficjalne otwarcie Naszego placu
zabaw. Otwarcia dokonali: Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik i dzieci z
naszej wsi.
Jest to bardzo ważne wydarzenie dla
społeczności Skrzynek, ponieważ po 7 latach starań mamy grunt sołecki, na którym
mieści się plac zabaw dla dzieci oraz wiata
piknikowa. Udało się to osiągnąć dzięki
współpracy urzędników i mieszkańców.
Inwestycja pn.: „Budowa polany piknikowej
w miejscowości Skrzynki” zrealizowana
został w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007 – 2013.
W przygotowania otwarcia polany piknikowej zaangażowało się wielu mieszkańców
Skrzynek tych dużych i tych małych. To dzięki nim postawiono ogrodzenie, udekorowano
plac zabaw i przygotowano nagłośnienie.
Mieszkańcy również użyczyli prądu (energii
elektrycznej) w dniu otwarcia polany.
Stowarzyszenie „Otwarte Skrzynki” zadbało o nakrycie stołów. Smakołyków było
wiele: szare kluchy, placki ziemniaczane,
zupa wiejska, pieczywo z dyni i chleby
własnych wypieków, smalec ze skwarkami,
ogórki kwaszone, pyszne ciasta, kawa, herbata i rewelacyjny kompot ze Skrzyneckich

śliwek. Wśród tych dobroci każdy znalazł
coś dla siebie.
Dzieciom czas umilały przygotowane
przez zaproszonych klaunów animacje.
Także nie małą atrakcją okazał się przyjazd wozu bojowego Straży Pożarnej z
Kamionek.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Żeby dopełnić całości potrzebne jest
jeszcze wiele pracy i trochę pieniędzy.
Szczególnie daje się odczuć brak przyłącza
energetycznego i wodociągowego do działki.
Zadanie na doprowadzenie tych mediów
zgłoszone zostało do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015, na które
można było głosować podczas otwarcia
polany. Jeśli jednak, ktoś jeszcze tego nie
zrobił, a chciałby nasz wesprzeć w tych
staraniach to proszę o oddanie głosu na
zadanie 21. Głosować można internetowo
http://www.kornik.pl/budzet_obywatelski/.
Prośbę tą kieruje również do wszystkich
mieszkańców gminy, którzy ukończyli 16 lat
i popierają Naszą inicjatywę.
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za pomoc w realizacji projektu „Polana Piknikowa”
i wszystkim zaangażowanym mieszkańcom
Skrzynek.
Beata Bruczyńska

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”
Pani
Teresie Brogul
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składają
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego w Kórniku
5 września 2014 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie,
Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo
oraz części wsi Czmoń – część C (Radzewo
– północno-wschodnia część, Konarskie,
Czołowo), gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z
późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/273/2012 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r.,
zmienionej uchwałą Nr XXXV/387/2013 z dnia
29 maja 2013, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części
wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część C,
gmina Kórnik wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 15 września 2014
r. do 14 października 2014 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035
Kórnik w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 17 września 2014 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 1000 (sala urzędu stanu
cywilnego, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 28 października 2014 r. na adres: Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie
z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.
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Wraz z nadejściem końca wakacji,
uczniowie pełni sił wracają do szkoły.
Rozpoczynają kolejny etap edukacji, w
którym przyjdzie im się zmierzyć z nowymi
wyzwaniami. Początek roku szkolnego to
dobry moment by podsumować zeszłoroczne osiągnięcia uczniów liceum i technikum
Zespołu Szkół w Kórniku. Nasi uczniowie
zdobyli wiele sukcesów, a każda konstruktywna pochwała poparta faktami, działa
inspirująco na dalszy ich rozwój. Oprócz
podstawowego obowiązku nauki, angażowali się w różne projekty, konkursy, turnieje.
Wiele z nich miało zasięg wewnątrzszkolny,
ale naszą uwagę kierujemy na sukcesy
zdobyte na płaszczyznach pozaszkolnych.
W I edycji konkursu „Wielkie Dyktando o
Pióro Jadwigi Zamoyskiej” organizowanego
przez naszą szkołę, nad którym patronat
objęli Starosta Poznański, Burmistrz Gminy
Kórnik, Biblioteka Kórnicka PAN i Fundacja Zakłady Kórnickie, w kategorii liceów
ogólnokształcących Powiatu Poznańskiego
laureatkami zostały uczennice naszego
liceum: pierwsze miejsce zajęła Marta
Przybył, a drugie Julia Wójcik.
Finalistkami II Wielkopolskiego Konkursu Poezji Religijnej „Na moich ustach
zawsze Jego chwała” pod patronatem Metropolity Poznańskiego – S. Gądeckiego,
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
– M. Woźniaka, Towarzystwa im. H. Cegielskiego oraz Kuratorium Oświaty, zostały:
Joanna Breś, Agnieszka Ptak, Zuzanna
Zięta. Natomiast tytuł laureata z wyróżnieniem otrzymała Zuzanna Zięta.
W X edycji Wielkopolskiej Olimpiady
Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem
Prezesa UOKiK oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego sukces osiągnęła
Joanna Breś, zdobywając III miejsce na
szczeblu powiatu i kwalifikację do etapu
wojewódzkiego olimpiady.
W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” organizowanym przez
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i
Kultury Regionalnej, za bardzo dobry wynik
w konkursie została nagrodzona Wiktoria
Boguszyńska.

W dziedzinie sportu nasi uczniowie
jak zawsze uzyskali wiele bardzo dobrych
wyników. Należymy do grona najbardziej
usportowionych szkół powiatowych. Zajęliśmy trzecie miejsce wśród szkół w powiecie
i otrzymaliśmy puchar Starosty Powiatu
Poznańskiego.
W Powiatowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych szkół ponadgimnazjalnych
Chrystian Pluta zdobył złoty medal w biegu
na 400m, Dominik Potocki w skoku w dal i
Agnieszka Smolińska w biegu na 1500 m
zdobyli srebrne medale, Beata Jakubowska
na 200 m i Weronika Płóciennik w skoku
wzwyż otrzymały brązowe medale.
Mistrzami Powiatu Poznańskiego w
tenisie stołowym zostali: Michał Szymankiewicz, Filip Toś, Michał Rozmiarek, Kamil Skotnicki. Wicemistrzyniami Powiatu
Poznańskiego w tenisie stołowym - Marta
Karpińska, Marta Przybył, Zuzanna Zięta i
Agnieszka Smolińska.
Reprezentacje kobiet i mężczyzn zajęły II miejsca w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w Unihokeju. Skład zespołu
kobiet: Zuzanna Zięta, Agnieszka Smolińska, Martyna Kajdan, Amanda Woźniak,
Marianna Duda, Oliwia Stachewicz, Marta
Karpińska, Marta Pelczyk, Agnieszka Wulbach, Aleksandra Zawal. Skład zespołu
mężczyzn: Filip Nowaczyk, Wojciech
Słabolepszy, Chrystian Pluta, Filip Siejak,
Sebastian Grząślewicz, Filip Kotecki, Łukasz Brylewski, Bartosz Kotecki, Patryk
Szymański, Filip Olejniczak.
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w Piłce Ręcznej szkół ponadgimnazjalych zajęli chłopcy w składzie:
Mateusz Taciak, Filip Toś, Łukasz Brylewski, Filip Nowaczyk, Filip Siejak, Chrystian
Pluta, Mateusz Szyc, Jarosław Dzirba,
Wojciech Słabolepszy, Marcin Buszkiewicz,
Marcin Kozak, Sebastian Gąślewicz, Bartosz Kotecki.
Nasi szachiści: Zuzanna Zięta, Wiktor
Ptak, Krzysztof Starosta i Michał Kapturski
po raz kolejny zostali Mistrzami Powiatu
Poznańskiego w szachach drużynowych.
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w koszykówkę wywalczyli:

Mateusz Szyc, Wojciech Słabolepszy, Filip
Toś, Chrystian Pluta, Marcin Buszkiewicz,
Łukasz Brylewski, Krzysztof Starosta, Wojciech Kapusta, Patryk Kuberacki, Szymon
Korcz.
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w aerobiku grupowym dla
Agnieszki Ptak, Marianny Frąckowiak, Julii
Wójcik, Patrycji Hołderny, Angeliki Delestowicz, Zuzanny Zięty i Zuzanny Matysiak.
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Poznańskiego w piłkę nożną zdobyła
drużyna, w której zagrali: Chrystian Pluta,
Łukasz Brylewski, Patryk Kuberacki, Michał
Kapturski, Filip Siejak, Jarosław Dzirba,
Szymon Szymański, Jędrzej Józefowicz,
Filip Kotecki, Bartosz Baran.
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego oraz II miejsce w Mistrzostwach
Rejonu Poznańskiego w siatkówkę plażową
chłopców wywalczyli Krzysztof Starosta i
Filip Toś, awansując do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego.
Wśród tych licznych sukcesów nie
sposób pominąć uczniów z bardzo dobrymi
wynikami w nauce. W październiku w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Stypendia Rady Powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół powiatowych otrzymali: Zuzanna Matysiak, Marianna Frąckowiak,
Zuzanna Zięta, Agnieszka Ptak, Patrycja
Hołderna, Angelika Delestowicz, Wiktoria
Boguszyńska, Tomasz Zięty. Stypendium
Prezesa Rady Ministrów w minionym roku
szkolnym otrzymali Marianna Frąckowiak i
Paweł Połukard. Wśród klas pierwszych i
drugich, świadectwo z wyróżnieniem w roku
szkolnym 2013/2014 odebrali: Joanna Breś,
Sandra Frąckowiak, Maria Klimas, Wirginia
Piątek, Marianna Duda, Wiktoria Gromada,
Wiktoria Boguszyńska, Klaudia Rozmiarek,
Dominika Robak, Tomasz Zięty.
Sumienna i systematyczna praca
uczniów odzwierciedla się w wynikach
matur. Nasza szkoła zdecydowanie wypadła powyżej wszystkich średnich, czego
dowodzą liczby podane w poprzednim
numerze Kórniczanina.
Ż.J

Kórnikpleks – czyli telewizja jest wszędzie

Kórnikpleks to kolejny
spektakl,
owoc letnich warsztatów teatralnych, przygotowany przez Stowarzyszenie Teatralne
Legion z Kórnika. W zeszłym roku oglądaliśmy przedstawienie o dwóch rywalizujących grupach uczniów z szkolną miłości w
tle, tym razem autorzy sięgnęli do świata
mediów. Mediów lokalnych dodajmy, bo
przecież w spektaklu nie mogło zabraknąć
kórnickiego akcentu.
A więc lokalna, kórnicka telewizja. Z reportażami, reklamami, lokalną mutacją programu
„Mam talent” czy „Idol”. I historia Naczelnego
i jego sekretarki, która wymyka się z ram prywatności, bo ogląda ją na szklanym ekranie
20 tysięcy widzów z gminy. A co właściwie
jest rzeczywistością, a co telenowelą – reality
show? Czy da się te dwa światy rozgraniczyć?
Chyba już nie bardzo – bo w końcu to widzowie
– tak jak w wielu telewizyjnych show - decydują
w sondażu o losie bohaterów. Ma być tak jak
oni zagłosowali. Tak więc romans, na życzenie
widzów, kończy się happy endem – ślubem
Naczelnego z sekretarką Madzią.
Fabuła prosta i nieskomplikowana, poprzeplatana prześmiewczymi reklamami i
przezabawnym wywiadem z prawdziwym
burmistrzem Kórnika ( „Proszę podać kilka powodów zniechęcających turystów do przyjazdu do Kórnika.” „Nie widzę żadnego powodu,
dlaczego turyści mieliby nie przyjeżdżać do
naszej gminy”), a jednak dająca do myślenia.

Jak dalece zawładnął nami świat mediów? Czy
rzeczywiście media decydują za nas:
„Co jeść, w co się ubrać,
Gdzie chodzić i jak żyć,
co myśleć i jak się głodzić,
żeby wciąż na topie być!”

niesie za sobą przesłanie, nad którym warto
zatrzymać się i pomyśleć. Dlatego – zawsze
będę czekać na nowe, a z chęcią oglądać
„stare” spektakle „Legionu”.

I zatraciliśmy empatię, uczucia – nie
odróżniamy rzeczywistości od fikcji:
My serialowe pokolenie:
Dla nas nasi bliscy tak już nie są w cenie!
Los szklany, sztuczne łzy, to nas wzrusza,
bo życie to nas już nie rusza!

„Kórnikpleks”, scenariusz Anna
Łazuka-Witek; reżyseria Katarzyna Nowaczyk, Mikołaj Basiński; muzyka Maciej
Nowak; choreografia Beata Pelc; wokal
Anna Kilarska; współpraca Robert Buda.
Wystąpili: Mikołaj Basiński, Marcin Borysiewicz, Joanna Brylewska, Artur Buda,
Anna Jarmuszkiewicz, Wiktoria Kanciak,
Anna Kilarska, Tomasz Kilarski, Maria
Michalak, Urszula Michalak, Anna Woźnicka, Magdalena Zimniak.

NARODZINY
„KÓRNICZANINA”.

ować w formie miesięcznika, a najbardziej
odpowiadającym tytułem zachowanie
historycznej nazwy „Kórniczanin”.
Tytuł „Kórniczanina” był własnością
Biblioteki Kórnickiej PAN i nowe wydawnictwo musiałoby uzyskać zgodę
dyrekcji biblioteki. Umówił spotkanie z
dyrektorem prof. Jerzym Wisłockim, a
że na spotkanie nie wypadało Mu iść
samemu, jak stwierdził, zabrał mnie w
delegacji. Na spotkaniu tym przedstawił
Profesorowi cel naszej wizyty i w ogólnych
ramach propozycję formy wydawnictwa i
jego tytuł. Profesor Wisłocki pozytywnie
ustosunkował się do wniosku p. Melosika.
„ Nie będzie problemu z tytułem Kórniczanin, z urzędem kontroli pracy na pewno
jestem w stanie załatwić”. Gorzej będzie
z papierem, choć na pierwszy egzemplarz
jestem w stanie dać papier z zasobów

W nowoczesnym, jak na owe czasy,
ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym
PGR w Błażejewku odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona rolnictwu
i ekologii.
Z tej okazji wydana została jednodniówka poświęcona m.in. Kórnikowi.
Zafascynowany tą jednodniówką p.
Edmund Melosik, z zawodu emerytowany
nauczyciel, pracujący w niepełnym wymiarze w bibliotece Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku, stwierdził, że należałoby
pozostawić dla potomnych osiągnięcia i
historię środowiska w formie pisemnej.
Stwierdził, że najlepiej byłoby kontynu-
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I dajemy się nabierać na coraz to nowe
reklamy? Chyba warto się nad tym zastanowić – radzą nam legionowi aktorzy.
Ktoś ze znajomych po spektaklu wystawionym w sobotni wieczór w „Oazie” powiedział – „Ten <<Legion>> jest ze spektaklu
na spektakl lepszy i coraz bardziej profesjonalny”. Nie można się z tym nie zgodzić. I
dodam jeszcze – coraz bardziej wszechstronny. Bo to już nie tylko dialogi, ale też
śpiew i układy taneczno-choreograficzne,
w które młodzi aktorzy wkładają naprawdę
sporo wysiłku. Coraz bardziej rozszerza się
też legionowy repertuar – twórcy sięgają nie
tylko do kórnickiej przeszłości i jej wielkich
obywateli, ale też do współczesności i
zwykłych bohaterów. Niezależnie jednak
od tematyki – każde z tych przedstawień

KULTURA

OŚWIATA

Sukcesy uczniów ZS w Kórniku

Joanna Klein

Stowarzyszenie Teatralne Legion dziękuje za pomoc przy realizacji przedstawienia:
- dyrektorowi OAZY Wojciechowi Kiełbasiewiczowi wraz z Załogą
- Gminie Kórnik
- Fundacji Zakłady Kórnickie
- TFP Sp. z O.O.
- Restauracji Ventus
- Salonowi Urody Sylwii Kanciak

Biblioteki. Ktoś jednak musi firmować
wydawnictwo, Biblioteka musiałaby uzyskać zgodę centrali PAN w Warszawie, a
to jest dłuższa droga. Po pewnej dyskusji
ustalono, że najlepszą formą patronatu
będzie patronat Miejsko Gminnej Rady
Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kórniku. I tak się stało.
Wynika z tego, że „ojcem” nowego
„Kórniczanina” można nazwać p. Edmunda Melosika, „ojcem chrzestnym” p.
prof. Jerzego Wisłockiego, a mnie jako
świadka narodzin.
Wizja P. Melosika okazała się słuszna.
„Kórniczanin” początkowo jako miesięcznik, a obecnie jako dwutygodnik długie
lata służy środowisku i jest poczytny do
dzisiaj.
Tadeusz Rauk
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Zagłosuj na projekty zgłoszone do konsultacji społecznych Budżet Obywatelski
Gminy Kórnik2015 - do 30 września 2014 r.
Głosowanie przez Internet:
www.kornik.pl/bogk
Głosowanie na kartach papierowych:
- karty, oraz urny do głosowania można znaleźć:
1. Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, Kórnik - Biuro Obsługi Mieszkańca (Pon.
8:00-16:00 Wt.-Pią. 7:30-15:30)
2. Biuro Rady Miejskiej - ul. Rynek 1, Bnin (Pon. 8:00-16:00 Wt.-Pią. 7:30-15:30)
3. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
- ul. Ignacego Krasickiego 1, Kórnik (czynne
codziennie od 6.30 do 22.30)
Głosować mogą osoby zameldowane
w Gminie Kórnik, lub wpisane na Liste Wyborców w naszej gminie, które ukończyły
16ty rok życia.
Zakwalifikowane projekty:
1. Miejsce sportu i rekreacji Radzewo
plac przy boisku sportowym
2. Budowa pieca chlebowego Mościenica
dz. 144/9
3. Projekty budowy kanalizacji sanitarnej - Robakowo, ulice: Szkolna (na
odcinku od ul. Dworcowej do torów),
Leśnej, Gajowa, Szeroka (na odcinku
od ul. Leśnej do Kolejowej), Malinowej,
Aroniowej, Agrestowej i Kolejowej, Gądki
ul. Dworcowa
4. Postać Białej Damy na rynku w Kórniku
Rynek w Kórniku – Plac Niepodległości

19. Siłownia plenerowa Kórnik, ul. Zamkowa od strony Dunaju
20. Budowa drogi w Kamionkach ul. Krzemienna
21. Doprowadzenie mediów do działki
sołeckiej we wsi Skrzynki ul. Poznańska teren sołecki
22. Rozbudowa terenu rekreacyjno –
sportowego w Kamionkach Kamionki ul.
Mieczewska, boisko wiejskie
Sczegóły projektów znaleźć można takze
na www.kornik.pl/bogk
ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA
Wśród głosujących
rozlosowane zostaną
nagrody!
Opr. ŁG

Zaproszenie na ostatnie koncerty Rok w Rock

Od czerwca w Kórniku trwa cykl koncertów w ramach wojewódzkiego i powiatowego przeglądu zespołów Rok w Rock.
Po zakończonym sukcesem Festiwalu,
w sierpniu na festiwalowej scenie zaprezentowały się zespoły Stonnard, Trois Couleurs, Aluminium Overcast, Mademoiselle
Carmel & The Zebras, Fingers oraz D-Kolt.
Pomimo niesprzyjającej aury, koncerty
cieszyły się sporym zainteresowaniem i
przybyli na nie stali bywalcy koncertów
na kórnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
jak również nowi widzowie. Szczególnym
powodzeniem cieszył się występ wokalistki
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Mademoiselle Carmel, która porwała kórnicką publiczność do wspaniałej, wspólnej
zabawy!
Przez kolejne 2 tygodnie na Błoniach
wystąpią jeszcze 4 zespoły. 6 września
Kórnik gościć będzie zespół ProRock z
Poznania oraz kaliski zespół The purple
onions, w którego skład wchodzą dzieci
i młodzież, z 10 letnim basistą Kamilem
Pyrkiem na czele.
13 września natomiast na wielkim finale
rockowego lata w Kórniku wystąpi dobrze
znany w Kórniku zespół SDC. Skrzydlaści,
który gościł również na Festiwalu Rok w

Rock 9 sierpnia. Oprócz Skrzydlastych
wystąpi również zespół The Synki, czyli
uczestnik tegorocznego Przystanku Woodstock, którego muzyka z płyty „Skatelita” często umilała czas w oczekiwaniu
na występy kolejnych zespołów podczas
dotychczasowych koncertów – wszyscy
stali bywalcy z pewnością z chęcią w końcu
posłuchają Synków na żywo.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
koncertach w ramach przeglądów Rok w
Rock!
KK

nr 15/2014

Młodzi strażacy z Gminy Kórnik
wypoczywali i szkolili się w Dźwirzynie
Dzięki przychylności Burmistrza Gminy
Jerzego Lechnerowskiego i pomysłodawczyni
Bożeny Kiełtyka Pełnomocnika Burmistrza
ds. Uzależnień od 3 do 16 sierpnia 2014 roku,
członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Kórnik, ruszyli na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Dźwirzyna.
Łącznie na obóz wyjechało 42 uczestników
z Kamionek, Radzewa, Szczytnik, Czmonia i
Kórnika oraz 3 panie , które stanowiły kadrę
obozu. Przed wejściem do autokaru dh. Ewa
Sieroń wręczała nam czerwone czapeczki z
logo MDP i czerwone koszulki
Naszym nowym dwutygodniowym domem
stał się ośrodek wypoczynkowy Joanna. Rozgościliśmy się w dwóch budynkach. Większym
Elka i małym domku Meduza.
Każdy dzień rozpoczynał się od pobudki i
rozgrzewki którą prowadziła dh. Ewa.
Codzienne wykłady oraz musztra przygotowywały nas do egzaminu, który miał wykazać czy jesteśmy gotowi do pełnienia funkcji
strażaka. W dniu 7 sierpnia pojechaliśmy do
Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu gdzie pozyskaliśmy więcej
wiedzy o zawodzie strażaka oraz z zakresu
ratownictwa medycznego.
Kolejna obozowa atrakcja to przyjazd na
nasz Ośrodek - członków Ochotniczej Straży
Pożarnej z Karcina gdzie wspólnie ze starszymi
strażakami, braliśmy udział w pokazach naszych umiejętności praktycznych – sfingowany
pożar lasu .
Po pokazach zostaliśmy nagrodzeni
brawami od tysiąca wczasowiczów wypoczywających w Dźwirzynie.
Ten obóz nie miał być tylko szkoleniem, ale
również miłym wypoczynkiem i tak na szczęście
się stało. Codziennie pan kierownik organizował

popołudniowe wyjście nad morze oraz wieczorne gry i zabawy. Często odbywały się dyskoteki,
na których dobrze się bawiliśmy. Poza tym:
oglądaliśmy filmy, graliśmy w siatkówkę,
zostaliśmy ochrzczeni, uprawialiśmy nording
walking, skakaliśmy na skakankach, bawiliśmy
się w bitwę na balony i pokonywaliśmy ścieżki
zdrowia. Dh. Ewa zajmowała się głównie
szkoleniem młodzieży na strażaków.
Ciekawy również był program profilaktyczny
prowadzony przez dr.Teresę Kobrzyńską ,pedagoga Bożenę Kiełtyka oraz psychologa Marię
Rakoniewską z zakresu uzależnień i zachowań
ryzykownych .
13 sierpnia 2014 odbył się długo wyczekiwany egzamin, na który wszyscy z zapałem się
przygotowywaliśmy. Na tą ceremonie przybyli
dh. Leszek Orlewicz - Komendant Gminny
Straży Pożarnych oraz dh. Jerzy Rozmiarek Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku OSP RP w Kórniku.
W ogromnym skupieniu 45 minut spędziliśmy w sali konferencyjnej, pisząc egzamin
sprawdzający naszą wiedzę zdobytą podczas
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5. Budowa piłkochwytów przy boisku w
Runowie
6. Jasno w Dachowie - Dachowa ulice:
Cisowa, Chabrowa i Brzozowa
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego ze
sztucznej nawierzchni - Czmoń ul. Topolowa
8. Kraina zabaw dla dzieci nad jeziorem
Kórnickim. Kornik plac nad jeziorem przy
ul. Harcerskiej
9. Oświetlenie drogi (od sołectwa do os.
Międzylesia) Czołowo
10. Radzewska Kraina sportu. Radzewo
ul. Dworzyskowa
11. Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w
Szczytnikach
12. Boisko do streetballa. Szczytniki, plac
zabaw ul. Wspólna
13. Siłownia pod chmurką z placem zabaw dla dzieci. Kórnik przy ul. Lipowej
9 nr działki 515/1, ul. Droga Kalejska nr
działki 574/2
14. Stoliki do szachów Kórnik – ul. Prowent, Promenada
15. Utworzenie ścieżki rekreacyjno – przyrodniczej „SZLAK POLSKICH DRZEW”
Dziećmierowo – Runowo
16. Budowa bieżni asfaltowej przeznaczonej do jazdy na rolkach, wrotkach i
deskorolkach tzw. Roll – Areny. Kamionki
przy ul. Mieczewskiej, na obiwedni płyty
boiska trawiastego
17. Budowa ogólnodostępnych , bezpłatnych kortów tenisowych Mościenica dz.
144/9
18. Budowa oświetlenia na ulicach: Cicha
– Słoneczna – Pogodna – Poprzeczna –
Boczna w Szczytnikach

obozowych wykładów. Z wielkim niepokojem
czekaliśmy na ogłoszenie wyników.
Na uroczystym apelu, po odśpiewaniu
strażackiego hymnu komisja ogłosiła, że
wszyscy obozowicze zdali egzamin - otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia szkolenia dla
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
i od tej chwili staliśmy się pełnowartościowymi
członkami drużyn OSP MDP - potwierdzając
to, że nie tylko odpoczywaliśmy, ale również
pilnie się uczyliśmy.
Do domu wróciliśmy opaleni i pełni najlepszych wrażeń, z nadzieją na wyjazd na podobny
obóz w przyszłym roku.
PS.
Również w imieniu młodych strażaków
- uczestników obozu MDP w Dźwirzynie dziękujemy druhom; Monice i Sławomirowi
Sobolewskim z OSP Szczytniki za ufundowanie
artykułów spożywczych.
Opracowały:
Martyna Murdza
Maja Murdza
Maria Pilińska

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Dżem aroniowo - jabłkowy
W zeszłym roku dostałam od mamy kilka
słoiczków konfitury i soku z aronii. Krzak
aronii pięknie rośnie w ogródku moich rodziców i co drugi rok obsypany jest obficie
owocami. Kwaśno – gorzki smak aronii
najbardziej przypadł do gustu mojemu mężowi i specjalnie dla niego przygotowałam
w tym roku dżem i konfiturę z tych czarnych
jagód. Oprócz walorów smakowych aronia
jest lekarstwem na szalejące wokół choroby
cywilizacyjne: nadciśnienie, miażdżycę,
nowotwory i dolegliwości oczu, warto więc
zaopatrzyć domową spiżarnie w domowe
przetwory :- )
Składniki:
½ kg aronii
350 g cukru
¼ l wody
2 – 3 jabłka (ok. ½ kg)
sok z jednej cytryny
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Z wody i cukru ugotować syrop, wrzucić do niego umytą i przebraną aronię.
Gotować przez godzinę na wolnym ogniu.
Jabłka obrać ze skóry, usunąć gniazda
nasienne i zetrzeć na tarce na
dużych oczkach – dodać do aronii.
Obierki i gniazda nasienne zagotować osobno w ½ szklanki wody.
Kiedy skórki się rozgotują (stają
się świetnym źródłem naturalnych
pektyn) przecedzić je i przetrzeć
na sitku, po czym dodać do pozostałych owoców. Dodać sok z
cytryny. Dżem gotować na małym
ogniu do uzyskania odpowiedniej
konsystencji (bardziej lub mniej
gęstej). Gorący dżem przełożyć
do wyparzonych, suchych słoików,
przed zamknięciem brzegi i nakrętki przetrzeć spirytusem. Zakręcić
i odstawić do góry nogami na
kilkanaście minut.
Smacznego!
Iza Jokiel

Źródło przepisu: Magazyn Kuchnia
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/spis/161903899/konfitura+z+aronii+i+jabłek/p

9

„Sztuka to gest wyjątkowych dla nielicznych”
- tym cytatem Piotra Króla z rozmowy z Dorotą
Ryst o malarstwie zapraszamy dziś Państwa do
zamyślenia nad własnym kontaktem z kulturą.
Czy należą Państwo do tej nielicznej grupy, dla
której obcowanie z obrazem, muzyką i słowem
obce nie jest? Czy sprawia Wam radość gra
kolorów, czystość dźwięków, wieloznaczność
słowa? Czy uroda świata i artystyczny sposób jej wyrażania wprawia Was czasami w
zachwyt lub choćby zadumę? Czy porusza
w Was delikatne struny emocji? Czy chcecie
w tę umiejętność wyposażyć swoje dzieci,
aby nie były w dorosłym życiu tylko zwykłymi
zjadaczami chleba, ale by piękno i subtelność
sztuki wzbudzały w nich emocje nie wszystkim
dostępne, wzbogacając ich duchowość, która
nie ma ceny w dzisiejszym świecie opartym na
nudnych prawach ekonomii?
Jeżeli jesteście Państwo w tym elitarnym
gronie nielicznych, mamy Wam do zaoferowania coś niebagatelnego: poznańska Fundacja
„APJA”, realizując projekt „Od słowa do słowa”,
współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz przy współudziale
Biblioteki Publicznej w Kórniku a pod egidą
stacji radiowych: Emaus i Merkury, zaprasza
Was tej jesieni na spotkania z poezją współczesną i piosenką poetycką, a dzieci na bliskie
spotkanie z autorem książek dla najmłodszych.
Podczas chłodnych październikowych i wietrznych listopadowych wieczorów Wasze serca
rozgrzeją współcześni mistrzowie słowa oraz
muzycy poruszający nie tylko struny swoich
instrumentów. Przekonacie się również, że w
wielu z Was drzemią moce twórcze, których
prawdopodobnie nie doceniacie. Namówimy
Państwa do tworzenia i prezentowania własnych tekstów, z których najlepsze zostaną
nagrodzone.
Zapraszamy do śledzenia „Kórniczanina”
oraz stron internetowych Biblioteki Publicznej
w Kórniku. Na ich łamach będziemy Państwa
informować o planowanych spotkaniach, podawać ich terminy i tematykę oraz nazwiska zaproszonych gości, które z pewnością dla fanów
piosenki poetyckiej obce nie będą. Każdy z Was
będzie mógł nie tylko uczestniczyć w spotkaniu
z twórcą, ale i współuczestniczyć w tworzeniu
Sztuki, dotknąć jej, poczuć jej tchnienie, a przy
tym dobrze się bawić. Bo Sztuka nie musi być
martyrologiczna, nadęta, niezrozumiała ani
nudna. Może być zajmująca, zachwycająca,
zabawna. Niekoniecznie łatwa. Wszak łatwych
rzeczy się nie ceni. Przyjdźcie i przekonajcie się
sami. Serdecznie Państwa zapraszamy! Szczegółowy harmonogram imprez już wkrótce!
Lidia Ryś

Aktywne
wakacje
w świetlicy
Wynudzone dzieci, poniewierające się z
kąta w kąt, ślęczące tylko przed telewizorem
i komputerem, ponieważ ich rodzice pracują?
NA PEWNO NIE W CZOŁOWIE W TEGOROCZNE WAKACJE! Każdego ranka gdy
tylko słońce wstało i za oknem było już słychać
dźwięk dzwonka od roweru lub klakson czerwonego autka pani Beatki wszystkie dzieci
wybiegały z domów i czym prędzej biegły do
świetlicy opiekuńczo wychowawczej oczywiście
w Czołowie. Tam każde z dzieci i młodzieży
niezależnie od wieku mogło uczestniczyć w
zajęciach w świetlicy. Każde z nich mogło tam
poszerzać swoje talenty artystyczne, sportowe,
plastyczne, a nawet kulinarne. Każdy obowiązkowo codziennie miał uśmiech na twarzy, a
jeśli ktoś tylko przyszedł na świetlicę z brakiem
uśmiechu szybko to zmienił w towarzystwie tak
wspaniałych i wesołych dzieciaków. Zajęcia
codziennie były urozmaicane, były gry, zabawy,
wyjście na plac zabaw, gry sportowe na boisku
w Czołowie, rajd rowerowy na kórnicki OSIR,
czasami dzieci panowały nawet w kuchni

,gdzie pod czujnym okiem pani Beaty piekły
pizzę, smażyły frytki bądź też naleśniki, była
także wycieczka do lasu, w żaden dzień nie
zabrakło spaceru, były zabawy w piaskownicy,
skakanie na trampolinie, piknik na łące, konkurs
rzutu lotkom, obchodzone były również urodziny
jednego z dzieci a także odbyła się całodniowa
wycieczka autokarowa do Osady Traperskiej w
Owińskach, a tam czekało na dzieci mnóstwo
atrakcji: między innymi karmienie i zaprzyjaźnienie się z końmi, strusiami oraz psami haskimi,
które wzbudziły w dzieciach ogromną radość.
Były gry zabawy, wyścig na nartach trzy-osobowych, noszenie wiader z ,,wodą”, przeciąganie
liny, wyścig, a nawet rzut podkową do celu. Gdy
młodzi traperzy zgłodnieli zjedli prosto z rusztu
pieczoną kiełbasę, a na sam koniec dzieciaki
przeszły krótki egzamin dzięki któremu zostały
prawdziwymi młodymi traperami i otrzymały
pamiątkowy dyplom i wszyscy wrócili szczęśliwi
do domów. Ale to jeszcze nie koniec wakacji
na świetlicy, ponieważ aby zakończyć wakacje w Czołowie odbyło się również ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Dzieciaki nie mają
powodów do smutku, ponieważ w ciągu roku
szkolnego świetlica nadal będzie otwarta lecz w
godzinach popołudniowych. Wszystkie dzieci i
młodzież zawsze jest są mile widziani w naszej
czołowskiej świetlicy.
Ewelina Toboła

Kto kogo... na dożynkach

Tegoroczne Dożynki kórnickiej parafii, poza doznaniami duchowymi w postaci liturgii koncelebrowanej w kaplicy w Pierzchnie przez ks. Infułat Aleksandra Raweckiego i kulinarnych atrakcji na
ciepło i zimno, obfitowały także w zmagania sportowe. Mimo fatalnej pogody, która pokrzyżowała
niektóre dożynkowe plany nowego proboszcza ks. Grzegorza Zbączyniaka, emocje wzbudziły
zmagania w przeciąganiu liny. W rywalizacji o puchar przechodni wygrała drużyna z Pierzchna.
W konfrontacji „Vipów” ekipa proboszcza przeciągnęła na swoją stronę reprezentację burmistrza.
ŁG

Tureckie fascynacje Działyńskich i Zamoyskich
Biblioteka Kórnicka zaprasza! 3.09-23.10.2014

Inspiracją dla tegorocznej wystawy w Zam- Kórnickiego. Pamiątki Działyńskich to przede
ku w Kórniku jest rocznica 600-lecia kontaktów wszystkim rękopisy opisujące intensywne
dyplomatycznych polsko-tureckich. Źródła stosunki dyplomatyczne XVII-XVIII wieku
podają, że w 1414 Skarbek z Gór i Grzegorz (opisy legacji posłów polskich na dwór turecki
Ormianin zostali ustanowieni przedstawicielami m.in.: Krzysztofa Zbaraskiego, Wojciecha
Królestwa Polskiego w Imperium Osmańskim, Miaskowskiego, Rafała Leszczyńskiego,
choć bez stałej siedziby. Wystawa kórnicka Piotra Potockiego, ale też i posła tureckiego
jednocześnie wpisuje się w centralne obchody na dworze polskim). Manuskrypty te są takorganizowane w Warszawie i w Turcji.
że wspaniałym źródłem wiedzy o geografii i
Rodziny Działyńskich i Zamoyskich, które kulturze krajów. Podobnie stare druki, które
mieszkały w Zamku w Kórniku w XIX i na po- zazwyczaj są opisem Turcji jako kraju. Wśród
czątku XX wieku silnie związane
były z Turcją. Działyńscy, głównie
hrabia Adam Tytus Działyński hołdował silnej tradycji XIX-wiecznej,
kiedy Polacy w różnych formach
dziękowali Państwu Tureckiemu,
które jako jedyne nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej. Tytus
uczynił to umieszczając elementy orientalne w swoim domu,
ale także chętnie kolekcjonując
przedmioty i książki związane
z Turcją. Wynikało to także z
bogatej tradycji stosunków polsko-tureckich wpisujących się w Podczas wernisażu:
historię Polski, które chciał przybli- Kuratorka wystawy Monika Małecka,
żyć swoim rodakom w Muzeum i Honorowy Konsul Generalny Turcji Jerzy Kudyński
Bibliotece. Hrabia Jan Działyński, oraz dyrektor BK PAN Tomasz Jasiński
jako spadkobierca rodzinnych
tradycji i majętności kórnickiej również starał nich wyróżnia się mały przewodnik po Turcji z
się kontynuować dzieło ojca.
kolekcji elsevirianów, słynnego wydawnictwa
Zamoyscy, a dokładnie generałowa Jadwi- niderlandzkiego z tradycjami, które wprowadził
ga Zamoyska i jej małżonek generał Władysław na rynek blok małego formatu, który można było
Zamoyski przebywali w Turcji w czasie wojny wreszcie zabrać ze sobą w podróż. Bardzo
krymskiej. Generał włączał się w działania atrakcyjna jest również broszurowa książeczpolityczne i zbrojne, a Jadwiga obserwowała ka, zawierająca opis parzenia kawy tureckiej
to, co działo się wokół niej i chłonęła wiedzę napisana przez misjonarza tamtych terenów,
na temat nowej kultury. Tworzyła także pomoc Tadeusza Krusińskiego z końca XVIII wieku.
humanitarną.
Nie brak także luźnych grafik przedstawiająTo wszystko złożyło się na dużą ilość „pa- cych Turków i ich kraj lub orientalizację mody
miątek” z kilku wieków związanych z Turcją. polskiej zwłaszcza doby staropolskiej. Możemy
Choć wiele z nich na co dzień mogą Państwo tu podziwiać wprawną rękę XIX-wiecznego
oglądać w Muzeum, na wystawie czasowej artysty, Kajetana Kielesińskiego, który drobiachcielibyśmy zaprezentować te, które są zgowo stawia kreskę przy stroju szlacheckim.
jeszcze skrywane w magazynach Muzeum Muzeum dziewiętnastowieczne Działyńskich po

dziś dzień jest wypełnione także uzbrojeniem
typowo tureckim lub nawiązującym do owego
(jatagany, karabele, dziryty, sajdaki).
Pamiątki Zamoyskich to przede wszystkim
rękopisy i przedmioty z wieku XIX, co wynika z
bezpośredniego obcowania członków rodziny
z turecką kulturą. W związku z tym liczna korespondencja gen. Władysława Zamoyskiego
i jego małżonki Jadwigi, ogromne archiwum rękopiśmienne Dywizji Kozaków Sułtańskich (formacji wojskowej złożonej z Polaków, stworzonej
na potrzeby wojny krymskiej),
notatki do nauki języka tureckiego
Zamoyskiej i przedmioty przez
nią przywiezione, m.in.: kuferek,
kałamarz, fajki wodne, naczynia.
Kolekcję Zamoyskich ubogacają
dwa namioty, które prawdopodobnie służyły Generałowi za
mieszkanie w Turcji. Bogata jest
też literatura dziewiętnastowiecznych podróżników, których szlak
wiódł przez Konstantynopol lub
inne miasta Turcji. Rarytasem
wśród literatury wspomnieniowej
jest Dziennik podróży do Turcyi odbytej w roku 1814 przez
Edwarda Raczyńskiego. Było
kilka wydań tego pamiętnika, ale
najcenniejsze jest wydanie z 1821
r. zawierające ryciny autorstwa Fuhrmanna,
który towarzyszył hrabiemu Raczyńskiemu w
podróży. Całość dopełniają wnętrza Zamku, w
których nie brak elementów świadczących o
bliskich kontaktach z Orientem.

KULTURA

KULTURA

„Od słowa
do słowa”

Monika Małecka
Czas trwania wystawy:
3 września-23 października 2014 r.
Opracowanie: Monika Małecka
Fotografie: Zdzisław Nowakowski,
Wojciech Olejniczak
Eksponaty pochodzą ze zbiorów PAN
Biblioteki Kórnickiej

Opracowanie: Monika Małecka
Opracowanie graficzne: Fundacja TRES
Fotografie: Zdzisław Nowakowski,
Wojciech Olejniczak
Wydawca: PAN Biblioteka Kórnicka
Eksponaty ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej
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nspiracją dla tegorocznej wystawy
w Zamku w Kórniku jest rocznica
600-lecia kontaktów dyplomatycznych
polsko-tureckich. Źródła podają, że
w 1414 Skarbek z Gór i Grzegorz Ormianin
zostali ustanowieni przedstawicielami
Królestwa Polskiego w Imperium
Osmańskim, choć bez stałej siedziby.
Wystawa kórnicka jednocześnie wpisuje
się w centralne obchody organizowane
w Warszawie i w Turcji.

WYSTAWA
ZAMEK W KÓRNIKU
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www.fundacja-apja.org.pl
Projekt „Od słowa do słowa” współfinansowany jest przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
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Strefa
Płatnego
Parkowania

1. Opłaty jednorazowe:
- za ½ godziny 0,50 zł
- za pierwszą godzinę 1,00 zł
- za drugą godzinę 1,20 zł
- za trzecią godzinę 1,20 zł
- za czwartą i każdą następną godzinę
1,00 zł
2. Opłaty abonamentowe:
- karta abonamentowa mieszkańca SPP
- 1 szt. na rodzinę bezpłatna
- każda następna 100 zł na rok
- karta abonamentowa dla firm w SPP
na okres 1 mies. 50 zł, 6 mies. 200 zł,
1 rok 400 zł

x
Proponuje się wprowadzenie Strefy
Płatnego Parkowania wyłącznie na
Placu Niepodległości i Placu Browarowym. Strefa obowiązywać będzie
w dniach od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty
od godz. 8.00 do 13.00.
W wyniku konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami w dniu 27
sierpnia br. (w OSP Kórnik) Urząd
Miejski w Kórniku proponuje przyjąć
następujące stawki opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w
Strefie Płatnego Parkowania:

3. Opłaty zryczałtowane – koperty.
Za zastrzeżenie stanowiska postojowego w SPP na 1 mies. 100 zł, 6 mies.
500 zł, 1 rok 1000 zł
Urząd informuje jednocześnie, że ze
względów technicznych nie jest możliwe
zwolnienie z opłat za 0,5 godz. (ew. 1
godz.), co sugerowano na spotkaniu
konsultacyjnym.

„Na szagę” przez rynek
Rok temu na łamach Kórniczanina opisywałem przygotowania do wielkiego remontu rynku.
W jednym z ostatnich zdań stwierdziłem: „skala
przedsięwzięcia gwarantuje mieszkańcom
sporo utrudnień”. Nie może być inaczej, skoro
poza nową nawierzchnią na całości placu do
wybudowania lub przebudowania były setki
metrów instalacji podziemnych.
Remont trwa od lutego br. budząc wielkie
emocje. Niestety negatywne opinie podsycane
są dodatkowo i niestety zasłużenie przez fakt,
że prace budowlane opóźniają się i przez to
wykonywane są bez koordynacji. Na dodatek brak oznaczeń i zabezpieczeń zagrażać
może bezpieczeństwu ludzi, którzy mieszkają,
pracują lub po prostu przechodzą tędy. To jest
centrum miasta! Przez niemal rok planowych
utrudnień powinniśmy mieć możliwość bezpiecznej egzystencji.
Jeszcze kilka dni temu, gdy zaczynałem

pisać ten tekst na Placu Niepodległości panował
kompletny chaos komunikacyjny. Gdzieś pracowała koparka, obok której „przedzierała się” pani
z wózkiem dziecięcym. Starsze dziecko bawiło
się wskakując do dziury, w której kiedyś rosnąć
będzie drzewo. Udeptaną ścieżkę przekopano
budując jakieś przyłącze i tworząc ślepy zaułek,
w którym gubili się piesi. Tu i ówdzie wystawały
kable i przeróżne rury (bez zabezpieczenia).
A przechodnie, nie wiedząc którędy chodzić,
chodzili wszędzie: „na szagę”, wzdłuż i na około.
W niektórych miejscach łatwo można było
wyznaczyć bezpieczne przejście, gdyż ułożono
już nową kostkę. Ale stały tam palety (czasami
pełne, a czasami zupełnie puste i gotowe do
utylizacji), albo parkowały samochody lub
maszyny. A piesi? Byli zmuszeni iść pod prąd
jezdnią.
Ze strachem obserwowałem skrzyżowanie
z ul. Kuśnierską, gdzie ludzie chodzili na skróty
przez rozdeptaną skarpę piachu i wykop, z
drugiej strony przedzierając się przez wysoki
krawężnik. Przy odrobinie pecha i nieuwagi

Urząd zwraca się z prośbą o ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań. Uwagi przyjmowane będą do
dnia 30.09.2014 r.
Burmistrz Gminy
Jerzy Lechnerowski

x

x

mogli nadziać się (jak w pułapce na mamuty) na
sterczący z ziemi metalowy „wihaister”.
Przy tym wszystkim brak koszy na śmieci
to drobnostka, ale porozrzucane odpadki nie
dodają obrazowi piękna.
Nie wiem, czy zamieszczona przeze mnie
w Internecie foto-relacja z budowy miała na
to wpływ, a może telefony zniecierpliwionych
mieszkańców, bądź reakcja z Urzędu to sprawiły, ale na budowie pojawili się funkcjonariusze
z Nadzoru.
Sytuacja nieco się poprawiła. Odgrodzono
większe wykopy i niebezpieczne miejsca. Wytyczono przejścia. Nadal przechodzień musi czujnie wypatrywać trasy. Nadal trzeba patrzeć pod
nogi, bo czyhają na nas pułapki. Przejechać z
wózkiem raczej nie ma szans. A odważniejsi i
tak - ale już na własne ryzyko - idą na skróty
przedzierając się przez przerwy w barierkach.
Czy profesjonalnej firmie, która wygrywa
przetargi na wielomilionowe inwestycje trzeba
przypominać o podstawowych przepisach
BHP? Czy trudno jest wydrukować i umieścić
w widocznym miejscu kartkę ze strzałką kierującą do bezpiecznego przejścia? Czy pomysł
wzmocnienia błotniskiej trasy kilkoma połączonymi deskami, lub jakąś twardą płytą wiórową
wymaga niespotykanej fantazji i olbrzymich
nakładów?
Mam nadzieję, że ta droga przez mękę nie
potrwa za długo i za kilka miesięcy (czy zdążą
do połowy listopada?) będziemy mieli ładny i
funkcjonalny rynek.
Łukasz Grzegorowski

x

x

,

Grafika na podstawie projektu organizacji ruchu.
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W sobotę, 23 sierpnia br. odbyły się
uroczystości dożynkowe w Gminie Kórnik.
Tradycją stało się, że co roku uroczystości organizowane są w innym sołectwie
gminy. Tegoroczne święto plonów odbyło
się we wsi Radzewo. Goście przybywający na dożynki do Radzewa byli pod
wielkim wrażeniem, widząc udekorowane
z wielkim pomysłem trawniki, płoty, czy
domy oraz wystawione przed posesjami
maszyny rolnicze, których nie używa się
już od dawna. Dla mieszkańców Radzewa,
organizacja dożynek była z pewnością
dużym wyróżnieniem, ale też dużym wyzwaniem, gdyż udekorowanie całej wsi
wymagało dużego nakładu pracy. Tradycyjnie obchody dożynkowe rozpoczęły się
Mszą św. Dziękczynną, koncelebrowaną
przez trzech księży: księdza Grzegorza
Gałkowskiego, proboszcza Parafii p.w.
M.B. Królowej Rodzin w Borówcu, księdza
Franciszka Sikorę, proboszcza Parafii p.w.
św. Wojciecha w Bninie i ks. Macieja Michalskiego, wikariusza Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku. Niestety pogoda
podczas mszy nie dopisała, gdyż padał
ulewny deszcz i goście musieli schronić
się pod namiotami. Jednak, gdy zagrała
Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika, niebo się przejaśniło i zaświeciło słońce. Po
mszy św. przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Gminnych Dożynek pani Julia
Bartkowiak powitała mieszkańców gminy
i przybyłych gości, wśród których byli:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, Wicestarosta Powiatu
Poznańskiego Tomasz Łubiński, Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Wiceburmistrz Antoni
Kalisz oraz radni Powiatu Poznańskiego:
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Zbigniew Tomaszewski i Seweryn Waligóra
oraz radni i sołtysi z gminy Kórnik. Następnie przewodnicząca zaprosiła zebranych
do Obrzędu Dożynkowego w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
Podczas obrzędu dożynkowego starostowie dożynek, którymi w tym roku byli: pani
Agnieszka Bartkowiak z Trzechkolnych
Młynów i pan Paweł Nowak z Radzewa,
przekazali burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu chleb wypieczony z tegorocznego zboża, którym burmistrz podzielił
się z gośćmi i mieszkańcami gminy. Po
obrzędzie Dożynkowym burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku Roman Genstwa wręczyli nagrody zasłużonym rolnikom, którzy
przez wiele lat pracowali na roli. Wśród
nich byli: Gertruda i Feliks Bartkowiakowie z Trzechkolnych Młynów, Kazimiera
Niemier z Czmonia, Sabina i Stanisław
Niemierowie z Radzewa, Bronisława
Pelczyk z Czmonia, Łucja i Kazimierz
Rozmiarkowie z Radzewa oraz Krystyna i
Józef Żegleniowie z Czmońca. Wyróżnieni
rolnicy otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiątkowe srebrne monety „40 kórników”.
Po części oficjalnej rozpoczął się festyn
dożynkowy. Największym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszył się „Turniej
Wsi”, w którym drużyny rywalizowały ze
sobą w kilku konkurencjach. Najlepsza
okazała się drużyna z Radzewa, która
zdobyła główną nagrodę 2000 zł. Drugie
miejsce i 1500 zł zdobyła drużyna ze
Szczodrzykowa. Trzecie miejsce zajęło
Pierzchno, które otrzymało 1000 zł. Natomiast pozostałe miejsca zajęły wsie:
Czmoń i Czmoniec, które otrzymały po

PODZIĘKOWANIA

500 zł. W tym samym czasie, gdy dorośli
zmagali się w „Turnieju Wsi”, najmłodsi
świetnie bawili się oglądając spektakle
teatralne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radzewie i punktu
przedszkolnego w Radzewie. To jednak
nie jedyne atrakcje, które organizatorzy
przygotowali dla najmłodszych. Z myślą o
nich przygotowano stoiska z zabawkami,
słodyczami, watą cukrową i dmuchane
zjeżdżalnie. Starsza publiczność bawiła
się przy występach zespołu „Akcent”,
który zaprezentował swoje największe
przeboje disco polo. Z kolei grupa „Sono
Tuo” zaprezentowała własne i światowe
hity muzyki włoskiej, a po niej rozpoczęła
się zabawa taneczna, trwająca do późnych
godzin nocnych.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Przekazuję serdeczne podziękowania
całej społeczności Radzewa za poświęcony czas oraz trud przygotowań włożony
w stworzenie pięknych dekoracji, które
ubarwiły naszą miejscowość podczas
Dożynek Gminy Kórnik.
Szczególne podziękowanie kieruję do
Stowarzyszenia „Aktywne Radzewianki”
za wykonanie okazałego WIEŃCA DOŻYNKOWEGO, udekorowanie ołtarza
do Mszy Świętej inaugurującej Dożynki
Gminy Kórnik, a także całego terenu
imprezy dożynkowej.
Kieruję również serdeczne podziękowania do członków Rady Sołeckiej wsi
Radzewo oraz członków OSP Radzewo
za zaangażowanie i okazaną pomoc.
Sołtys Radzewa
Julia Bartkowiak

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Komitetowi Organizacyjnemu, ks. Grzegorzowi Gałkowskiemu,
ks. Franciszkowi Sikorze, ks. Maciejowi
Michalskiemu za odprawioną Mszę św.
oraz Starostom Dożynek: pani Agnieszce
Bartkowiak i panu Pawłowi Nowakowi.
Dziękuje pracownikom Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Promocji Gminy,
Biura Rady Miejskiej, mieszkańcom wsi
Radzewo, Strażakom jednostki OSP
Czmoń, a także Jackowi Kozłowskiemu
i Harcerskiej Orkiestrze Dętej za prace,
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Dożynek Gminy Kórnik.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek 2014 pragnę podziękować
wszystkim firmom i osobom prawnym,
których pomoc, czy to natury finansowej,
czy rzeczowej przyczyniła się do uświetnienia tego ważnego dla rolników święta.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Julia Bartkowiak

Festiwal pod czarną sosną
X edycja Festiwalu „Muzyka z
Kórnika” przeszedł do historii. Przez
osiem kolejnych niedziel przed sceną
w Arboretum zgromadziło się w sumie
ponad 3 tysiące widzów, którzy oklaskiwali kilkudziesięciu wspaniałych
artystów. Ale żadne statystyka nie
oszacuje wrażeń, wzruszeń, uśmiechów jakie rysowały się na twarzach
gości teatru muzycznego pod czarną
sosną.
Festiwal rozpoczął się 6 lipca popisem Agnieszki i Mikołaja Adamczaków.
Wokalistom towarzyszył Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku
Kórnickiego Castle Brass.
Koncert drugi -13 lipca - zapełniło
dzieło Aleksandra Fredro i Stanisława
Moniuszki Nocleg w „Apeninach” w reżyserii Sylwestra Biraga.
20 lipca do „Ogrodu Poezji” zaprowadził nas zespół Good Staff.
Tydzień później swój „Archipelag
zaprezentowała Joanna Słowińska z
zespołem.

Pierwsza niedziela sierpnia należała
do muzyki żydowskiej w wykonaniu białostockiej grupy Chanajki Klezmer Band.
Zespół góralskiej Beskid zaprezentował podbeskidzkie klimaty podczas
szóstego festiwalowego koncertu.
Wieniawski Kwartet i Tancerze Teatru
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w
Poznaniu pokazali swój kunszt w spektaklu „Pory Roku, Pory Życia” 17 sierpnia.
Ostatni koncert cyklu odbył się 28
czerwca. Tytuł „O Sole Mio” zdradzał,
że będzie to popis tenorów. Wystąpili:
Dariusz Stachura, Tadeusz Szlenkier i
Adam Zdunikowski przy akompaniamencie Mirosława Feldgebela.
Oby jaskrawe jak kogut z tegorocznego plakatu wspomnienia muzycznych
atrakcji towarzyszyły nam przynajmniej
do przyszłego roku, kiedy to - jak zapowiadają organizatorzy z dyrektorem
Tomaszem Raczkiewiczem na czele „Muzyka z Kórnika” doczeka się edycji XI.
Przypomnijmy, że tegoroczny Festiwal finansowały: Fundacja Zakłady
Kórnickie oraz Gmina Kórnik.
ŁG

KULTURA

KULTURA

Dożynki Gminne w Radzewie

Sponsorzy Dożynek Gminnych
Radzewo 2014:
Tadeusz Andrzejak POLBUD,
Firma Grześkowiak,
Agromerket Jaryszki,
SKR Kórnik – Bnin,
Jagrol Pierzchno,
KPA Kombus,
WKiUK Wodkom,
GS Samopomoc Chłopska Kórnik,
Luk-pol,
Studio ML,
Jarosław Piechowiak
z Dziećmierowa,
Zakład Doświadczalny PAN
„Szkółki Kórnickie”,
Usługi Geodezyjne Mariusz Naskręt.
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Towarzystwa Przyjaciół
Domu na Osiedlu
Czwórka niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych łódzkiej fundacji „Dom na
Osiedlu” w ramach terapii zajęciowej malowała
pejzaże Kórnika i okolic. Powstały między innymi rysunki Zamku, jeziora Kórnickiego i jeziora
Wrońskiego. Poza obrazami wykonywali także
fotografie makrofotograficzne. Makrofotografia
to nowy temat dla łódzkich artystów wprowadzony podczas tego pleneru, poradzili sobie
z nim znakomicie, pomagała przyroda ziemi
kórnickiej, która inspirowała i podpowiadała
motywy na każdym kroku.
W plenerze wzięli udział Łukasz Jakubowski, Adam Jedynak, Dorota Karolak i Karolina
Pietrzak. Wraz z instruktorką Olą Gruszczyńską
z Pracowni Twórczej, w której tworzą na co
dzień, przemierzali miasto i ścieżki wokół jezior

niosąc ze sobą blejtramy, teczkę „Kasieńkę” z
kartonami, wór z przyborami do malowania i
aparat. Już pierwszego dnia zwiedzili Zamek
Kórnicki, przywitali się z Białą Damą, próbowali
rozdzielić złączone rogi (oczywiście nie udało
się) i z uwagą obejrzeli wszystkie ciekawe
eksponaty. W kolejnych dniach wędrowali ścieżkami w Arboretum -prawdziwy raj dla ich działań
makrofotograficznych. Podziwiali ratusz, odszukali Ucho Igielne i miejsce narodzin Wisławy
Szymborskiej. Przepłynęli jezioro wzdłuż i w
szerz statkiem „Białą Damą”, a że uprzejmość
ludzka nie zna granic, to mieli okazję na drugi
rejs „Anną Marią”.
Był to dla nas wspaniały, niezapomniany
tydzień. Pragniemy przekazać podziękowania
za serdeczne przyjęcie z jakim się spotkaliśmy.
Za opowieści o historii Kórnika dziękujemy dr
Jackowi Jaskulskiemu. Za wyśmienite obiady,
pomoc w drodze powrotnej oraz upominki panu
Pawłowi Jafernikowi z Baru Podzamcze. Za
pyszne śniadania dziękujemy właścicielom i
pracownikom Tawerny pod Żaglami, za rejsy
statkami – załodze jednostek. Dziękujemy OSiR
za gościnę, to tam po trudach dnia mogliśmy
wszyscy wypocząć, nabrać sił na następny
dzień i dalsze działania artystyczne. Łukasz
dziękuje księżom z Kolegiaty Kórnickiej za

umożliwienie służenia do mszy w dniu święta
Wniebowzięcia NMP, Karolina pozdrawia marynarzy, Dorota ściska kudłatego psa, który nas
odwiedzał w domku, Ola dziękuje wszystkim,
a Adam prosi o przekazanie pozdrowień dla
Białej Damy!
Towarzystwo Przyjaciół Domu na Osiedlu
to organizacja pożytku publicznego powstała
w oparciu o autorski program, który napisała
założycielka fundacji Anna Dyrka-Brzozowska.
Program zakłada, że osobie niepełnosprawnej
umysłowo nie potrzeba tworzyć warunków
specjalnych, takie warunki jakie ma każdy z
nas wystarczą, by się wszechstronnie rozwijała
zdobywała doświadczenie i nowe umiejętności.
W oparciu o idee zawarte w tym programie,
jednym z łódzkich mieszkań, na zwykłym
osiedlu osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy wsparciu asystentów stworzyły
swój własny dom i tak zaczęła się ich nauka
samodzielnego życia.
Więcej informacji na temat Domu na Osiedlu, podopiecznych i tego czym się zajmują i co
ciekawego tworzą można odnaleźć na stronie
www.domnaosiedlu.pl
Aleksandra Gruszczyńska

Wakacyjne wspomnienia Tutti Santi z ziemi wolsztyńskiej
Choć wszystkim już w głowie szkolne
obowiązki, warto powrócić wspomnieniami do
początku wakacji. Od 29 czerwca do 4 lipca
grupa chórzystów Tutti Santi i ich Przyjaciół
odkrywała jak co roku piękny zakątek Polski.
Tym razem postanowiliśmy zwiedzić malownicze okolice Wolsztyna pełne jezior i lasów. Jako
bazę wypadową wybraliśmy Obrę. W ciągu
kolejnych dni przyszedł czas na zwiedzanie
ciekawych miejsc- m.in. Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, klasztoru oo. Oblatów
w Obrze, parowozownię w Wolsztynie oraz
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej
Wielkopolski. Odwiedziliśmy także skansen
w Ochli, gdzie uczestniczyliśmy w ciekawych
warsztatach tworzenia myszy z… siana! Nie
zabrakło oczywiście aktywnych form wypoczynku nad jeziorem w Obrze, na basenie
w Wolsztynie, w zielonogórskim aquaparku
czy na piłkarskim boisku. W środę odbyły
się też zawody nazwane „muzykiadą sportową”, podczas których każdy z uczestników
zaliczał 5 różnych konkurencji. Męska część
wyjazdowa wieczorami śledziła mundialowe
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Sezon artystyczny 2014/2015 w KOK

Do sezonu artystycznego 2014/2015
KOK przygotowywał się już od maja do
lipca 2014 r. Właśnie wtedy realizowany
był projekt KOK o nazwie:„Kultur ryku! Tu
w Kórniku! cz.1” w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”. W efekcie wyodrębniono
6 projektów kulturalnych przygotowanych
przez społeczność lokalną Kórnika oraz
sołectw Czołowo, Konarskie, Radzewo,
Runowo. Druga część projektu będzie realizowana w nowych świetlicach wiejskich
od września do listopada tego roku. W ten
sposób zasięg działalności KOK rozszerzy
się. Drugim ważnym efektem w/w projektu
było powstanie diagnozy oczekiwań kulturalnych mieszkańców gminy Kórnik. Dzięki
temu możliwe było skorygowanie oferty
kulturalnej o wnioski zawarte w diagnozie.
Dlatego siódmy sezon działalności Kórnickiego Ośrodka Kultury opierać się będzie
zarówno na sprawdzonych w ubiegłych latach projektach artystycznych, jak i nowych
przedsięwzięciach.
Przypominamy, że poza organizacją
imprez kulturalnych, koncertów i pokazów,
podstawowa misja kulturotwórcza KOK
polega na zapewnieniu uczestnikom profesjonalnej edukacji artystycznej. Do realizacji tych zdań potrzebna jest odpowiednia
kadra. Tak, jak w roku ubiegłym pomoc
zaoferowali m.in. wykładowcy Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu oraz artyści
danych dziedzin sztuki: plastycy, aktorzy,
choreografowie, śpiewacy i korepetytorzy
muzyczni.
Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły
oferty kulturalnej KOK w nowym sezonie,
serdecznie zapraszamy 12 września o
godz. 17.00 do naszej siedziby ul. Prowent 6.
W programie spotkanie z prowadzącymi
poszczególne pracownie, pokazy warsztatowe z ceramiki, gobelinu, tańca ludowego i
współczesnego oraz niespodzianki. Zapisy
do poszczególnych pracowni telefonicznie:
Plastyka:
1. Warsztaty plastyczne dla dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia w środy w godz. 16.30-19.00. II grupy
wiekowe: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Prowadzenie:
Sylwia Grabarczyk tel. 889 829 732
2. Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia w
czwartki: 18.00 – 20.00.
Prowadzenie:
Karolina Janikowska tel. 601 356 502
3. Warsztaty ceramiczne.
Zajęcia w czwartki 16.30- 19.00
Prowadzenie:
Piotr Mastalerz tel. 503 016 249

zmagania piłkarzy. Pomimo tak wielu atrakcji,
nie zapomnieliśmy o naszym najważniejszym
celu wyprawy- koncertach. Mieliśmy okazję
występować w trzech wyjątkowych świątyniachw małym kościółku w Jezierzycach nieopodal
Włoszakowic (życzliwa publiczność nie chciała
nas wypuścić!), w konkatedrze św. Jadwigi w

Zielonej Górze oraz w urokliwym, drewnianym
kościele św. Walentego w Obrze.
Ten wspaniały wakacyjny wyjazd odbył
się dzięki życzliwym osobom. Szczególnie
dziękujemy za wsparcie Urzędowi Miasta i
Gminy Kórnik!
TS
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Muzyka.
1. Warsztaty piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Projekt edukacji muzycznej
obejmujący naukę technik wokalnych,
ruchu scenicznego, doboru repertuaru
zgodnego z możliwościami dziecięcego wy-

5 września 2014 r.

konawcy. Zajęcia w czwartki: 17.00-18.00
Prowadzenie:
Ewa Wodzyńska tel. 607 661 613
2. Warsztaty bębniarskie
Zajęcia w czwartki: 18.30-21.00
Prowadzenie:
Ewa Wodzyńska tel. 607 661 613
3. Nauka gry na instrumencie (gitarze,
pianinie, flecie). Zajęcia w poniedziałki:
środa 13.00-17.30, 16.00-19.00, czwartek;
13.45-18.45, piątek; 13.30-18.00. Zajęcia
prowadzone indywidualnie. Są opłacane
przez uczestników.
Prowadzenie:
Ewa Wodzyńska tel. 607 661 613
4. Orkiestra Harcerska im. ks. J. Poniatowskiego. Próby odbywają się 3 – 4 razy
w tygodniu w sali przy ul. Poznańskiej 10.
Prowadzenie:
Jacek Kozłowski
5. Chór dziecięcy Tutti Santii.
Próby w Domu Parafialnym.
Prowadzenie: Jadwiga Niemier
6. Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego Castellum Cantans
Próby we wtorki i czwartki.
Prowadzenie: Daniel Iwanowski

Taniec:
1. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
Nauka tańców narodowych, regionalnych
oraz piosenek i przyśpiewek ludowych oraz
nauka tańców towarzyskich.
2. Projekt edukacji wokalnej członków
Zespołu Pieśni i Tańca. Zajęcia we wtorki:
11.00 do 16.20. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2, 17.30-19.00 w KOK ZPiTZK
- grupa zaawansowana.
Prowadzenie: Krystyna Polachowska
i Bartłomiej Gzyl tel. 722 005 353
4. Kurs tańca towarzyskiego oraz Kurs
tańca MTV, street dance, hip-hop i innych współpracy zarówno dla młodzieży
licealnej, jak i dorosłych. Zajęcia w poniedziałki: 16.45-19.00
Prowadzenie:
Damian Wasiuta tel. 696 835 205

+ Inicjatywy lokalne. Zakłada on przeprowadzenie w czterech nowo powstałych
świetlicach w Czołowie, Radzewie, Konarskiem i Runowie zajęć i warsztatów
rzemiosła ludowego (haft, szycie, ceramika,
przetwory spożywcze), stworzenia strony
internetowej i kroniki wsi Runowo, warsztaty
integracyjne, wspólne biesiady. Ma służyć
nadaniu świetlicom kulturotwórczego charakteru, integracji sąsiadujących sołectw
oraz społeczności lokalnej szczególnie
rdzennych mieszkańców i napływowych.
Przewidywany czas realizacji: 28 sierpnia
do 15 listopada w 2014 r.
3. Projekt „Klub miłośników gier logicznych.”
Zajęcia w piątek; 15.30-18.30
Prowadzenie:
Zygmunt Szram tel. 693 525 113
4. Projekt „Salon kulturalny na Prowencie”, czyli koncerty, kabarety, spotkania
autorskie, dyskusje. Piątek, sobota lub
niedziela okazjonalnie. Głównym celem jest
popularyzacja KOK i Prowentu, jako miejsca imprez kulturalnych dla społeczności
gminy oraz turystów.
5. Izba Pamiątek Regionalnych Kórnika i
Bnina. W siedzibie - ratusz w Bninie, poza
stałą kolekcją regionaliów organizowane
są wystawy i spotkania związane z historią
gminy Kórnik.
Prowadzenie:
kustosz Kazimierz Krawiarz
6. Lektorat języka angielskiego.
Zajęcia w grupach średniozaawansowanej
i zaawansowanej
Zajęcia w środy: 17.00-18.30
Prowadzenie: Ewa Wodzyńska
7. Boże Narodzenie u Państwa Szymborskich – warsztaty gwiazdkowe
Zajęcia dla grup zorganizowanych (klasy
przedszkolne i szkolne, grupy wycieczkowe) poświęcone zwyczajom i obrzędom bożonarodzeniowym. Spotkanie z postaciami
Herodów, tworzenie ozdób choinkowych,
spotkanie z św. Mikołajem. Prowadzenie
Marlena Filipiak

Teatr:
Zajęcia teatralne dla dorosłych. Zajęcia
w środy: 19.00-21.30. Liczba uczestników:
5 osób
Prowadzenie:
Krzysztof Widera tel. 604 963 503
Stowarzyszenie Teatralne Legion
Zajęcia w soboty:
Prowadzenie: Anna Łazuka Witek

Uwaga ! Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015 w Kórnickim Ośrodku
Kultury 12 września 2014 r. o godz. 17.00.
W sobotę 13 września 2014 r. odbędą
się na podzamczu w Kórniku otwarte
warsztaty ceramiczne, plastyczne oraz
gobelinu. Wystąpią Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej, zespół taneczny
HIP-HOP z KOK oraz grupa bębniarska.

KULTURA

KULTURA

Plener
fotograficzno
malarski

Działania integracyjne
i hobbistyczne.
1. Projekt „Klub Dobrego Filmu”, czyli
prezentacja światowego i polskiego kina
połączona z prelekcjami i dyskusją. Co
drugi piątek miesiąca.
Prowadzenie:
Sławomir Animucki tel. 515 229 660
2. Projekt „Kultur–ryku! Tu w Kórniku 2”.
Finansowany przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach Projektu Dom Kultury
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Pierwszej Kompanii Kadrowej

W bieżącym roku przypada setna rocznica
wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów do
Kielc po wybuchu pierwszej wojny światowej.
Spośród licznych patriotów sprawy polskiej,
Józef Piłsudski, najtrafniej ocenił sytuację
społeczną na ziemiach polskich, organizując
konspiracyjnie, ruch strzelecki i skupiając patriotyczną młodzież. Główną bazą
tego ruchu stał się zabór austriacki,
dający największe możliwości działania. W krakowskich Oleandrach,
znajdował się odpowiedni teren dla
ćwiczeń i spotkań organizacyjnych
przyszłych legionistów.
W dniu wybuchu I wojny światowej, gdy na mapie Europy nie było
Polski, nie istniało Wojsko Polskie,
a miliony Polaków zmuszone były
służyć w armiach zaborców, pojawił
się symboliczny wprawdzie, ale jakże znaczący pierwszy polski oddział
zbrojny z orłami na czapkach. Było 6
sierpnia 1914 roku. Ten historyczny
akt jest kultywowany corocznie w
Krakowie. Postanowiłem uczestniczyć w tych uroczystościach. Jako
członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, ufundowałem tarczę strzelecką na Turniej Żniwny, nawiązującą do tego
historycznego wydarzenia. Tarcza, której wizję
opracowałem osobiście a namalował ją malarz Ryszard Kurnatowski, zawiera podobiznę
Józefa Piłsudskiego, wizerunek legionisty, zarys
legionowego medalu z napisem „Za Polskę”
oraz wyjętą ze słów pieśni legionowej „Pierwsza
Brygada” sentencję: „Na stos rzuciliśmy nasz
życia los”. Wyposażony w kolorowe fotografie
(20x30cm) tarczy, udałem się do Krakowa,
celem wzięcia udziału w uroczystościach.
Pierwsze kroki skierowałem na Oleandry,
Aleja 3 Maja 7 do Domu im. Józefa Piłsudskiego, gdzie mieści się Muzeum Czynu
Niepodległościowego i Związek Legionistów.
Opuszczając Muzeum, przekazałem wizerunek
tarczy strzeleckiej rodem z Kórnika. 6 sierpnia, o
7:00 rozpoczęła się wojskowa uroczystość setnej rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej.
Wzdłuż Alei 3-go Maja, zajęła miejsce orkiestra,
poczet sztandarowy oraz kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Za nimi stanął
poczet sztandarowy Organizacji Strzeleckiej
i trzy plutony młodzieży we współczesnych
mundurach polowych i w kolorowych beretach
z naszywkami legionowymi na kołnierzach.
Plutony prowadzili dowódcy w rekonstruowanych mundurach i czapkach legionowych. Na
miejsce koncentracji przybył Prezydent RP, Pani
Prezydentowa Karolina Kaczorowska i przed-

18 września o godzinie 18:00
w Klubie Rolnika w Dziećmierowie
odbędzie się Zebranie Wiejskie
w sprawie Funduszu Sołeckiego
i spraw bieżących.
Sołtys
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stawiciele władz. Po przemówieniu Prezydenta,
delegacja strzelecka złożyła wieniec pod płytą
pomiątkową przy Domu im J.Piłsudskiego, a
zgromadzone odziały pomaszerowały ulicami
Krakowa historyczną trasą do Kielc. Następnie
odwiedziłem Muzeum Narodowe z ekspozycją
o tematyce I Wojny Światowej i Legionów
Piłsudskiego. Tego dnia wieczorem o 19:00,

uczestniczyłem w patriotycznym koncercie
z udziałem Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, w Dworzyszczu Instytutu Tradycji
Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego
w podkrakowskich Michałowicach. Na cześć
Pani Prezydentowej Bracia Kurkowi z Bytomia oddali salwę honorową z hakownic oraz
wystrzał z wiwatówki. Trudno było dopchać
się do zaaferowanych gospodarzy. Wreszcie
udało mi się dotrzeć do gospodarza obiektu,
Dyrektora Marka Pateckiego, podziękować za
zaproszenie, pogratulować przedsiębiorczości
i organizacji imprezy oraz wręczyć kolorową fotografię kórnickiej tarczy strzeleckiej, wyrażając
nadzieję iż jeżeli zawiśnie ona w Michałowickim

Dworzyszczu jako dowód uczczenia setnej
rocznicy „Kadrówki” przez Kórnicko-Bnińskie
Bractwo Kurkowe, to będzie to dla nas wielkim zaszczytem. Zwiedzając miasto trafiłem
na Kazimierz do dzielnicy żydowskiej, gdzie
spotkałem rytualnego starozakonnego Żyda
w czarnym hałacie z brodą. W porze posiłku
wszedłem do „Ukraińskiego Smaku” na pierogi
z ukraińskim piwem. Dalej udałem
się na Wawel, kierując pierwsze kroki do Krypty Srebrnych Dzwonów
z sarkofagiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wsród ciszy i
olbrzymiej ilości kwiatów stanąłem
przed majestatem Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. Pominę w tym
momencie dalszą relację, przyznając się tylko do dyskretnego otarcia
łez. Zapadł już zmierzch, a krakowskie city tętniło gwarem tłumów
turystów, młodzieży i fiakrów.
Następnego dnia zwiedzałem
miasto: Teatr Stary, Barbakan,
Uniwersytet Jagielloński, Akademię
Górniczo-Hutniczą, wiele kościołów
i zabytków architektonicznych, zatrzymując się przy ulicy Piłsudskiego
przed budynkiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, oraz nieopodal przy uroczyście przyozdobionym kwiatami pomniku Marszałka i jego
legionistów. Trafiłem wreszcie na Krakowski
Rynek. Trudno opisywać ten powszechnie znany kawałek Polski. Tradycyjnie udałem się do
Sukiennic w poszukiwaniu gadżetów-nagród,
z akcentami odbywających się uroczystości,
dla naszych strzelców żniwnych. Wybrałem
więc trzy krakowskie kufle piwne odpowiedniej
trzystopniowej nagrodowej proporcji. A jednak
Kraków też wart jest mszy, a co najmniej częstszego odwiedzania.
Roch Tarczewski

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 września 2014r.
do dnia 29 września 2014r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona pod ogródek przydomowy:
- część nr 2 działki nr 131/1 o powierzchni 0,0300 ha położonej w miejscowości
Szczytniki,
2) nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym:
- 1 działka nr 368/34 o powierzchni 26 m2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
3) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka nr 142 o powierzchni 0,1900 ha i 1 działka nr 144/1 o powierzchni 0,0900
ha położone w miejscowości Błażejewko,
- 1 część działki nr 580 o powierzchni 0,5250 ha położona w miejscowości Czmoniec,
- 1 działka nr 159/5 o powierzchni 0,8073 ha położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 163/14 o powierzchni 0,9759 ha położona w miejscowości Czmoń,
- 1 działka nr 21 o powierzchni 1,3150 ha i 1 działka nr 23/3 o powierzchni 0,5094 ha
położone w miejscowości Dębiec,
- 1 część działki nr 480 o powierzchni 28 m 2 położona w miejscowości Kórnik.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

nr 15/2014

STULECIE
PŁATKÓW
W PRUSINOWIE
Pielęgnowanie historii rodziny jest podstawowym zadaniem obywatelskim. Taką
tradycją kieruje się Jacek Płatek z Prusinowa,
który pamięta około 150 przodków i członków
rodziny Płatków. Jak sam mówi zainteresowanie genealogią rodziny wyniósł z domu
rodzinnego dzięki swojej babce. Swoją pasję
pragnie przekazać młodszym i postanowił
zorganizować spotkanie rodzinne.
W dniu 20 czerwca 2014 roku w kościele
pw. św. Wojciecha w Bninie ks.
proboszcz Franciszek Sikora
odprawił Mszę Świętą z okazji
setnej rocznicy osiedlenia się
rodziny Płatków w Prusinowie.
Po uroczystej mszy zostało
wykonane zdjęcie pamiątkowe
przy chrzcielnicy tutejszego
kościoła, gdyż jest to jeden z
nielicznych przedmiotów, który
pamięta liczne pokolenia rodu
Płatków zamieszkujących naszą
parafię od wieków.
Ród Płatków wywodzi się z
Błażejewa gdzie w końcu XVIII
w. mieszkali bezrolni przodkowie. Andrzej Płatek ur. 1874
r. był drwalem. Dla poprawy
życia swojej rodziny wyjechał
do pracy w Westfalii dzięki temu zdobył
pieniądze. Dnia 26 maja 1897 roku ożenił
się z Antoniną z domu Sznura z Błażejewa
i zakupił w Błażejewie 8 hektarów ziemi.
Andrzej i Antonina Płatkowie sprzedali te
8 hektarowe gospodarstwo w Błażejewie
państwu Szymaniakom. Dnia 12 kwietnia
1914 r. zakupili w Prusinowie gospodarstwo
od wdowy Katarzyny Jankowskiej. Było to na
ówczesne czasy gospodarstwo nowoczesne,
wyposażone w maszyny rolnicze. Po śmierci
męża Katarzyna samotnie nie była w stanie
prowadzić gospodarstwa oraz zaspokoić
finansowo żądań spadkobierców męża.
Według prawa niemieckiego, dziedziczący
majątek był zobowiązany do spłaty innych
członków rodziny. Przepis ten obowiązuje
do dzisiaj i często rujnuje finansowo głównego spadkobiercę. Płatkowie na zakup
gospodarstwa zaciągnęli kredyt w Banku
Ludowym w Śremie i spłacali go przez 20
lat. Andrzej i Antonina przeprowadzili się do
Prusinowa z siedmiorgiem dzieci w wieku od
5 do 15 lat oraz z matką Antoniny – Marianną
Sznurą. Krótko po przeprowadzce, bo już w
lipcu tego samego roku Andrzej Płatek został
zmobilizowany do Armii Pruskiej i walczył
na froncie francuskim. W jego miejsce rząd
Pruski przydzielił Antoninie do pomocy w
gospodarstwie jeńca wojennego, Francuza
imieniem Jean. Pozostała po nim pamiątka w
postaci lakowej odbitki monety francuskiej o
nominale 5 Centimów. Jean musiał być przywiązany do swoich gospodarzy, skoro jednej
z córek Płatka zaproponował małżeństwo. Na

5 września 2014 r.

terenie parafii bnińskiej francuskich jeńców
wojennych było więcej. W samym Prusinowie
było ich trzech. Ks. Arkadiusz Lisiecki odprawiał nawet mszę dla nich i wygłaszał kazania
w ich ojczystym języku.
Po zakończeniu wojny Andrzej wrócił do
domu z bronią i w pełnym umundurowaniu.
Krótko po jego powrocie wybuchło Powstanie
Wielkopolskie i Andrzej zgłosił się ochotniczo
do Rady Żołnierskiej w Kórniku, jednak ze
względu na posiadanie już licznej rodziny
nie został zmobilizowany. Oddał więc swoją
broń powstańcom i zajął się gospodarstwem.
W okresie międzywojennym rodzina
Płatków prowadziła wypożyczalnię książek
Towarzystwa Czytelni Ludowych Z tego
okresu zachowała się szafka biblioteczna
TCL. Mebelek ten został przez Jacka Płatka
podarowany Izbie Pamiątek Regionalnych.

Dzieci Andrzeja i Antoniny dorastają. Starsze
córki wychodzą za mąż i opuszczają gniazdo
rodzinne. Córka Maria (ur. w 1899 r.) w 1919
r., pod namową ks. Arkadiusza Lisieckiego
podjęła naukę na Kursie Nauczycielskim w
Poznaniu i została nauczycielką. Młodsze zaś
– Cecylia i Jadwiga należały do Katolickiego
Stowarzyszenia Młodych Polek, a synowie
bliźniacy Wawrzyn i Bogdan udzielali się w
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej prowadzonym przy parafii św. Wojciecha
w Bninie. W 1929 roku obaj zostali powołani
do wojska i 15 marca zostali wcieleni do 3
kompanii 70 pułku piechoty w Pleszewie,
gdzie następnego dnia trafili do 3 korpusu
strzelców i podjęli naukę w Szkole Podoficerskiej. Po powrocie do rezerwy kilkakrotnie odbywali ćwiczenia wojskowe. Dnia 27 sierpnia
1939 roku zostali zmobilizowani do 49 pułku
gdzie trafili do brygady Strzelców Karpackich.
Obaj brali udział w kampanii wrześniowej, w
walkach o Jarosław, Stryj, Drohobycz i Kołomyję (dzisiejsza Ukraina). Tam też zostali
internowani i trafili do obozu polskiego na
Węgrzech skąd uciekli do Jugosławii i trafili
do Zagrzebia. Tutaj nawiązali kontakt z Polskim Konsulatem i otrzymali bilety kolejowe
do Francji. Opuścili Jugosławię, aby przez
Wenecję i Alpy 1 listopada dotrzeć do Francji
gdzie sześć dni później zgłosili się do 4 Pułku
Piechoty Polskiej i wzięli udział w kampanii na
północy Francji w obronie Linii Maginota. Po
kapitulacji Francji ponownie trafili do obozu
internowania i tutaj losy braci bliźniaków się
rozdzielają.

Wawrzyn został zdemobilizowany i podjął
pracę w kopalni węgla kamiennego jako sztygar, w miejscowości Decazeville gdzie nawiązał
współpracę z Francuskim Ruchem Oporu pod
pseudonimem „Antoine”. Mając dostęp do materiałów wybuchowych przekazywał je ruchowi
oporu, gdzie służyły do wysadzania obiektów
niemieckich. W marcu 1943 roku wstąpił do
Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość
gdzie pełnił rolę szefa placówki i brał udział w
wywiadowczej akcji bojowej w Lyonie, za którą
otrzymał dyplom, krzyż oraz awans do stopnia
chorążego.
Jego brat Bogdan walczył w Norwegii w
bitwie o Narwik i dostał się do niewoli niemieckiej
gdzie, jako jeniec wojenny został przydzielony
do pracy w gospodarstwie rolnym w okolicy
Koblencji (Niemcy). Po wejściu wojska angielskiego do Rzeszy Bogdan pełnił rolę tłumacza.
Podczas II wojny światowej
Antonina Płatek wówczas już
wdowa została wysiedlona z
gospodarstwa w Prusinowie i w
1940 roku zamieszkała w Bninie.
Jej córka Cecylia, która wraz z
nią mieszkała podjęła pracę w
Kamionkach w gospodarstwie
Benschów. Gospodarstwo Płatków w Prusinowie zajęli Niemcy
o nazwisku Jeske. Po kilku latach
tułaczki w lutym 1945 r., Antonina
wraz z córką wróciły do Prusinowa. Radość z powrotu nie trwała
jednak długo, bo pół roku później
nad Prusinowem przeszła trąba
powietrzna i zniszczyła Płatkom
stodołę oraz wyrwała wiele drzew.
Po zakończeniu wojny Wawrzyn i Bogdan
spotkali się we Francji gdzie w Konsulacie
Polskim w Toulouse otrzymali paszporty. Wawrzyn porzucił pracę w kopalni i razem z bratem
zwiedzili Francję. Odwiedzili Paryż, Lourdes i
Lyon, aż w końcu w 1946 roku przez południowe Niemcy i Czechosłowację wrócili do Polski,
skąd przez Wrocław dotarli do domu.
W czerwcu 1947 roku Antonina Płatek w
podziękowaniu za szczęśliwy powrót męża i synów z wojny, ufundowała w ogrodzie kapliczkę z
figurą Serca Jezusowego, która stoi na terenie
posesji. Po powrocie z obczyzny gospodarstwo
w Prusinowie przejął syn – Wawrzyn i 5 listopada 1947 roku zawarł związek małżeński z Seweryną z Jaskułów z Bożegodaru. Małżeństwo
doczekało się czwórki dzieci (3 córek i syna)
i wzorowo prowadzili swoje gospodarstwo,
które kilkakrotnie było laureatem konkursów
rolniczych. Wawrzyn był zaangażowany w
pracach społecznych, został członkiem Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku,
brał udział w organizacji Kółek Rolniczych
w Prusinowie i pełnił przez wiele lat funkcję
prezesa. W 1975 roku Wawrzyn przekazał
gospodarstwo synowi Jackowi, który trzy lata
później ożenił się z Zofią Zandecką z Nochowa.
Zofia i Jacek wychowali czworo dzieci. W 2006
roku Jacek Płatek przekazał gospodarstwo
starszemu synowi Adamowi, który w tym samym roku poślubił Beatę Michalską z Solca
Wielkopolskiego. Beata i Adam mają troje
dzieci, więc w rodzinie Płatków z Prusinowa
rośnie już piąte pokolenie.
Magdalena Taciak,
Kazimierz Krawiarz
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Kórnicki akcent w krakowskich obchodach setnej rocznicy wymarszu z Oleandrów

19

SPORT

WAKACYJNE
STARTY
Wakacje już się skończyły. Dla większości był to długi czas odpoczynku i
relaksu, a dla nielicznych ciężkiej pracy
i wyrzeczeń. Myślę o sportowcach, dla
których wakacje to okres bezpośrednich
przygotowań i startów w najważniejszych
zawodach, rangi mistrzostw Polski. Nasi
wodniacy w tym roku startowali głównie
na poznańskim torze regatowym Malta.
Młodziczki, reprezentujące Uczniowski Klub
Sportowy „Dwójka Kórnik”, w niedzielę 20
lipca br. wystąpiły na Regatach Młodzików
o Puchar Prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Swoim startem w
eliminacjach zaskoczyły przeciwniczki, a
finały były potwierdzeniem wysokiej formy.
Na dwójce podwójnej wystartowały Bogusia
Sybilska i Zuzanna Rozmiarek, które z czasem 6:35,23 wpłynęły na metę pierwsze,
nie dając żadnych szans przeciwniczkom. Z
III miejscem i brązowym medalem do domu
wróciła jedynkarka Ania Rozmiarek, która
w bardzo ładnym stylu zaprezentowała
się w tej trudnej konkurencji. Bez medalu
przypłynęła tegoroczna debiutantka na
jedynce, Zuza Zakrzewska. Zainteresowanych i sympatyków kórnickiego wioślarstwa
zapraszamy na stronę: www.facebook.com/
UksDwojkaKornik, na której na bieżąco
umieszczane są informacje oraz ciekawa
galeria zdjęć.

ŁUCZNICY
ZNOWU
W AKCJI
Wakacje wakacjami, ale na obijanie
się w sporcie nie można sobie pozwolić.
Toteż łucznicy zaczęli już drugą część
sezonu 2014. Póki co do akcji na torach
łuczniczych wkroczyli młodzicy i najstarsze dzieci.
17 sierpnia wzięliśmy udział w Letnich
Zawodach Kontrolnych na obiektach KS
Surma w Poznaniu. Najlepiej spisała się
Monika Stempniak, która zajęła miejsce
drugie, bijąc swoje rekordy życiowe
na 40 i 20 metrów. Na trzeciej pozycji
znalazł się Bartosz Radziejewski. Startowali także Agata Radziejewska i Kamil
Stempniak, którzy nabywają cennego
doświadczenia w rywalizacji ze starszymi
zawodnikami i zawodniczkami.
W dniach 25-27 sierpnia nasza drużyna w 5-osobowym składzie wzięła
udział w mini-zgrupowaniu szkoleniowym
w Kórniku. W trakcie dwóch treningów
dziennie pracowaliśmy nad precyzją
strzałów.
31 sierpnia, na pożegnanie z wakacjami wystartowaliśmy w Otwartych Mi-
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Natalia Szymczak i Gracjana Radzicka poczas sprintu drużynowego.

SPORT

KOLARSTWO

Wioślarstwo

NIKOL PŁOSAJ W PIĘKNYM STYLU
WYGRYWA GÓRSKIE SZOSOWE MISTRZOSTWA POLSKI

W tym samym czasie i miejscu odbywały
się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. W
starszych grupach wiekowych kórniczanie trenują i startują już od lat w barwach
poznańskiego klubu „Posnania RBW”.
Niestety, młodzieżowcy w tym roku nie wypływali żadnego medalu. Najlepiej wypadli
Karolina Zawada z V miejscem na dwójce
bez sternika i VI m. na dwójce podwójnej
oraz Marcin Sobieraj z V miejscem na dwójce i czwórce podwójnej. Startowały tutaj
również Asia Hyży i Julia Huzarek, które
w bratobójczej walce na dwójce podwójnej
niewiele przegrały z Karoliną, zajmując
VII miejsce. Także na czwórce podwójnej
nieznacznie uległy klubowym koleżankom,
zajmując VIII miejsce.
24 lipca odbywała się XX Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży, w której również
strzostwach Wielkopolski, rozegranych w
Poznaniu (tory KS Surma). Rewelacyjnie
spisała się Monika Stempniak, która zdobyła tytuł Mistrzyni Wielkopolski Młodziczek. W rundzie eliminacyjnej pobiła po
raz kolejny swoje rekordy życiowe i zajęła miejsce drugie. W decydujących pojedynkach okazała się jednak najlepsza.
Najpierw pokonała koleżankę klubową
Agatę Radziejewską, a następnie bardzo
pewnie rozstrzygnęła na swoją korzyść
pojedynek finałowy. Jest to pierwsze w
historii naszej sekcji Mistrzostwo Wielkopolski w kategorii młodziczek. Do tej
pory najlepsi okazywaliśmy się tylko w
kategorii dzieci. Niestety pojedynki o
brązowe medale przegrali nieznacznie
zarówno Bartosz Radziejewski jak i
Agata Radziejewska. Oboje po pierwszej
części zawodów byli na miejscu trzecim.
Na piątym miejscu zawody ukończył Kamil Stempniak. Wszyscy nasi zawodnicy
cały czas poprawiają swoje wyniki, więc
można być dobrej myśli przed kolejnymi
występami. Warto też wspomnieć, że w
trakcie tych zawodów po raz pierwszy zaprezentowaliśmy się w nowych dresach.
Chętnych z całej gminy do trenowania
łucznictwa proszę o kontakt mailowy:
karolniemier@o2.pl
Karol Niemier

startowali reprezentanci Kórnika. Bardzo
ładnie popłynęły Marianna Jaskuła i Klaudia
Sucharska, które na czwórce bez sternika
zdobyły złoty medal. Dziewczyny startowały
również na czwórkach długich w dwóch
różnych osadach, i tu w rywalizacji bezpośredniej Marianna zdobyła drugi, tym razem
brązowy medal, a Klaudia przypłynęła tuż
za koleżanką na czwartym miejscu. Bardzo
dobrze zaprezentował się również Michał
Suszka, który na deblu (dwójka podwójna)
wypływał brązowy medal, a na jedynce IV
miejsce. Na olimpiadzie starowała również
Kasia Suszka, która startowała na czwórce
i jedynce.
Wszystkim startującym gratulujemy i
życzymy samych sukcesów w kolejnych
startach.
MI

W sobotę 4 października br.
na kórnickich Błoniach o
dbędzie się kolejny

Kórnicki Nocny Półmaraton
im. świętego Jana Pałwa II.
Tym razem poprzedzi go
Msza św. polowa o godzinie 18:00.
Start półmaratonu około 19:00.
Uczestniczyć w biegu może każdy,
kto biegnąc lub maszerując pokona
choćby jedno okrążenie wokół stadionu (400m).

Już dziś zapraszamy wszystkich.
Osoby pragnące włączyć się
w trud organizacyjny
mogą zgłosić się
do Krzysztofa Buszkiewicza: tel. 604 64 03 06
lub do Redakcji „Kórniczanina”
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Nikol Płosaj na mecie
Mistrzostw Polski

Doskonałą formę zaprezentowały
zawodniczki UKS Jedynka Limaro
Kórnik w Górskich Mistrzostwach Polski, które w ostatni weekend sierpnia
odbyły się w Jeleniej Górze z metą na
Przesiece. W wyścigu juniorek wielki
popis prawdziwego kolarstwa dały zawodniczki Limaro, Nikol Płosaj i Natalia
Radzicka, które mimo ulewnego deszczu podczas całych zawodów, rozegrały
swój wyścig pod własne dyktando.
Wyścig był rozegrany na dystansie 65
km na niezwykle trudnej trasie, gdzie
miejscami podjazdy sięgały 21%. Od
startu trójka zawodniczek Limaro (jako
trzecia Weronika Humelt) nadawała
wyścigowi bardzo wysokie tempo, po
czym już na szczycie pierwszego z pięciu podjazdów, w czołówce pozostały
tylko trzy w/w Kórniczanki, oraz Daria
Pikulik z Nowatexu Darłowo i Agnieszka
Skalniak z Tramwajarza Łódź. Na drugim okrążeniu trudów w ucieczce nie
wytrzymały, Weronika Humelt i Pikulik,
a Natalia Radzicka miała defekt roweru (urwana przerzutka) i dalszą część
wyścigu musiała pokonać na rowerze
zapasowym, czego chyba żaden z kolarzy nie lubi. Na kolejnej rundzie do trójki
zawodniczek dołączyła Marta Lach z
Sokoła Kęty, a na ostatnim okrążeniu do
czołówki powróciła Pikulik. Ostatecznie
na metę przyjechała pięcioosobowa
grupka, z której na ostatnim kilometrze
wyścigu zaatakowała Natalia Radzicka.
Niestety na 100m przed metą została
prześcignięta przez dwie zawodniczki
i ostatecznie zdobyła brązowy medal.
Na szczęście jedną z tych dwóch
szybszych kolarek była jej koleżanka
klubowa, Nikol Płosaj, która tego dnia
nie miała sobie równych i od startu do
mety kontrolowała przebieg wydarzeń,
po czym jak najbardziej zasłużenie
zdobyła kolejną koszulkę Mistrza Pol-
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ski (już trzecią w tym roku) i dziesiąty
medal. Drugie miejsce na podium zajęła Agnieszka Skalniak, a ostatecznie
młodziutka Weronika Humelt uplasowała się na ósmej pozycji. Bardzo
dobrze w wyścigu juniorek młodszych
pojechała inna zawodniczka Limaro
Joanna Golec, która w bardzo silnej
stawce o rok starszych zawodniczek
zajęła doskonałe siódme miejsce. W
mistrzostwach startowali również nasi
bardzo utalentowani juniorzy młodsi,
ale dla nich kolarstwo dopiero niedawno
się zaczęło, gdyż jeżdżą dopiero drugi
sezon. Najlepszy Kórniczanin w stawce
ponad 150 zawodników Janek Łamaszewski zajął ostatecznie 38 miejsce.
DWOJE KÓRNICZAN
NA SZOSOWYCH MISTRZOSTWACH
ŚWIATA W HISZPANII
Pod koniec września w hiszpańskiej
Ponferradzie odbędą się Mistrzostwa
Świata w kolarstwie szosowym. Do
składu reprezentacji Polski zostało
powołanych dwoje mieszkańców Kórnika. Oboje w Hiszpanii wystartują
dwukrotnie. Jest to Mateusz Taciak
– wyścig ze startu wspólnego w Elicie
mężczyzn i w wyścigu drużynowym
na czas, oraz juniorka Nikol Płosaj w
wyścigu ze startu wspólnego, oraz w
jeździe indywidualnej na czas. Bardzo dużo przemyśleń było w sprawie
Natalii Radzickiej, gdyż w Górskich
Mistrzostwach Polski zdobyła brązowy
medal i zaprezentowała bardzo wysoką
formę. Na Mistrzostwach Świata Polska
ma cztery miejsca i wydawało się, że
mogła by liczyć na kwalifikacje. Wybór
był bardzo trudny. Ostatecznie jednak
postawiono na Skalniak, Lach i Pikulik, a Natalia została zgłoszona jako
rezerwowa i do ewentualnego startu
w mistrzostwach Świata będzie się
przygotowywała w klubie z trenerem
Taciakiem.

KOLEJNE MEDALE
NATALII SZYMCZAKI
GRACJANY RADZICKIEJ
W MISTRZOSTWACH MŁODZIKÓW
Do zdobytego przez Natalię Szymczak i Gracjanę Radzicką w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
srebrnego medalu w wyścigu dwójkami
na czas, obie zawodniczki konsekwentnie dołożyły do kolekcji klubowej
kolejne trzy, srebrne krążki. Podczas
rozegranych tej samej rangi zawodów,
tyle że w kolarstwie torowym w Kaliszu,
Natalia Szymczak swoje „srebro” zdobyła w wyścigu sprinterskim na 250m
za startu zatrzymanego, natomiast Gracjana Radzicka ten sam medal zdobyła
w wyścigu na 1000m na dochodzenie.
Na deser obie wymienione zawodniczki zdobyły kolejny srebrny medal w
sprincie drużynowy, potwierdzając tym
samym swoją przynależność w ścisłej
czołówce. Od tego roku w kolarskiej
kategorii młodzik doszło do reorganizacji. Dotychczas w Mistrzostwach
Międzywojewódzkich uczestniczyły dwa
województwa. W obecnym sezonie do
Wielkopolski dołączyły, woj. Lubuskie,
Dolny Śląsk i Opole. W związku z tym
dużo trudniejsze stało się zdobywanie
medali, tym bardziej bardzo cieszą zdobyte aż cztery krążki, przez te bardzo
utalentowane zawodniczki. Warto tez
dodać, że podczas ostatniego etapu
Tour de Pologne w Krakowie, rozegrano
również finał Mini Tour de Pologne dla
młodzików. Doskonale na Krakowskim
Rynku podkreśliła akcent Kórnika Natalia Szymczak, która wśród najlepszych
młodziczek w kraju zajęła doskonałe
ósme miejsce.
Paweł Marciniak
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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 infor
macja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992

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

*Dwa zespoły muzyczne poszukują do wynajęcia sali na próby. Tel. 697 486 762
*Tłumaczenia - nauczanie - angielski, niemiecki, włoski, portugalski, węgierski, rosyjski. Kórnik-Bnin-Konarskie www.language-house.pl / tel: 506 01 99 25
*Oddam pod wynajem mieszkanie 60m², 3 pokoje, balkon, piwnica. Staszica nowe budownictwo. Tel. 604531132
*Wynajmę komfortowy segment szeregowca w Kórniku, ul. Mickiewicza. 2100 zł/miesięcznie. Tel. 607 910 304
* Sprzedam spacerówkę X-lander i spacerówkę typu parasolka Bebe Comfort. Obie zielone. Dobry stan. Tel. 607 268 412
*Korepetycje z chemii - poziom gimnazjalny. Tel. 515 014 345
*Sprzedam garnitur młodzieżowy czarny. Wzrost 170 cm. Tel. 601 359 686
*Mężczyzna 50 lat podejmie każdą prace, także dorywczą. Tel. 602 74 56 31
*Profesjonalna oprawa muzyczna twojej imprezy: urodziny, poprawiny, dyskoteki, prywatki, 18-nastki. Tel. 694 544 032
*Lokal do wynajęcia, ul. Dworcowa 10, pow. 26 m², WC, CO, klimatyzacja. Tel. 600 275 200
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie -808 m²- 100 tys. Tel. 726 440 037
*Kupię tanio lub przyjmę rower męski potrzebny w celu dojazdów do pracy. Tel. 784306090
*Sprzedam tanio nowe legowisko dla psa lub kota. Wymiar 70/50 zm. Cena 25 zł. Tel. 886 327 590
*Sprzedam działkę 7500 m² pod zabudowę. Tel. 61 8198 222
*Kupię działkę budowlaną w Kórniku lub dom (może być do remontu). W rozliczeniu może być mieszkanie w bloku. Tel. 605 14 00 28
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Stan deweloperski. 265 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Praca dla operatorów wózków widłowych i innych pracowników fizycznych. Branża rolna. Runowo. Tel. 784659028
*Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, 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 , marcin.jarzyna@wp.pl
*Pianino czarne, używane sprzedam. Tel. 607 31 31 51
*Profesjonalne zdjęcia okolicznościowe, rodzinne, indywidualne, dziecięce, ciążowe. Zapraszam do współpracy. Kórnik i okolice. Tel. 510155781
*Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego dla uczniów szkół podstawowych; 30 zł / 60 minut; Kórnik. Tel. 784703269
*Skupuję książki, płacę 1zł za 1kg, dojeżdżamy na miejsce. Tel. 503 622 212
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), foteliki samochodowe(2), maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat.Tel. 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne(5szt), magnetofon szpulowy ZK 140T. Tel. 506490723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506490723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson , 2 głośniki + subwoofer Logitech, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie 2 szt i zimową 1 szt tanio Letnie 205/55/ R15. Tel. 506490723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórki , LG KP 500, sony ericsson W 205,Samsung GC 3530 . Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam profesjonalny miernik elektryczny, oraz przyrządy do pomiaru powietrza w oponach z manometrem(2szt). Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne), torby walizki do garniturów. Tel: 506490723
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Sprzedam używany elektryczny ogrzewacz wody Nordic2400 z elektronicznym termostatem ETE-1, pojemność: 80 l, cena 350 zł. Tel. 608 459 063
*Sprzedam pompę wtryskową do Fiata Doblo 1,9D. Tel. 691-758-053

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA

Bardzo WAŻNE Telefony

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.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 19 września 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 12 września 2014 r.
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