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ZjAZd SoŁTYSów 
w PoBIEdZISkAch

18 września w Pobiedziskach odbył 
się Zjazd Sołtysów Powiatu Poznań-
skiego zorganizowany przez Zarząd 
Powiatowy Stowarzyszenia Sołtysów 
i  Samorząd Pobiedzisk.  Spotkaniu 
przewodniczył Zbigniew Tomaszewski 
– Prezes Stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli między 
innymi burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
radni: Julia Bartkowiak, Iwona Cupryjak i 
Piotr Plewka, który jednocześnie przed-
stawił plany Metropolii Poznań. 

KDN

W dniach 18-20 września trwały 
Kórnickie Dni Nauki. Uczniowie szkół 
oraz mieszkańcy mieli możliwość sko-
rzystania z oferty zajęć organizowanych 
przez placówki naukowe zlokalizowane 
na terenie naszej gminy. Podsumowanie 
imprezy odbyło się w Oazie, podczas 
festynu „Pożegnanie lata”.

jUBIlEUSZ koŁA ŁowIEckIEgo

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 80 
„Słonka” w Poznaniu obchodziło 20 
września br. jubileusz 50.lecia Koła. Z 
tej okazji odprawiona została w kościele 
w Borówcu msza św., a później odbyła 
się uroczystość w Strażnicy OSP Ka-
mionki, w której udział wzięli m.in. bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski oraz sołtysi 
z naszej gminy: Dorota Dłubała i Józef 
Bartkowiak.

RAjd w RAdZEwIE

25 września odbył się - jak co roku 
-rajd rowerowy szkół podstawowych zor-
ganizowany przez Szkołę Podstawową 
w Radzewie. Uczniowie tradycyjnie już 
rywalizują w różnych konkurencjach 
walcząc o Puchar Komendanta Straży 
Miejskiej. Relacja z tegorocznego rajdu 
za dwa tygodnie w „Kórniczaninie”

JUbIleUsz PRO sINfONIKI

Także 25 września kórnicki klub Pro Sin-
fonika im. Mieczysława Karłowicza działający 
przy LO w Kórniku zorganizował uroczystą 
inaugurację 40. sezonu działalności. Gośćmi 
specjalnymi imprezy byli muzycy Capelli Zamku 
Rydzyńskiego pod kierownictwem Mieczysława 
Leśniczaka, którzy po raz kolejny w historii 
klubu uświetnili swym muzycznym kunsztem 
kórnickie spotkanie. 

Na ręce opiekunki Klubu Teresy Rogozi 
Olejnik skierowano jubileuszowe gratulacje, w 
tym listy i upominki od ministrów kultury oraz 
edukacji narodowej.  

TABlIcA UPAmIęTNIAjącA ofIARY

26 września w Lesie Drapałka odsłonięto 
tablicę upamiętniającą ofiary komunistycznych 
represji rozstrzeliwane w okolicznych lasach po 
II wojnie światowej. Organizatorem uroczystości 
było Nadleśnictwo Babki. Więcej na ten temat 
w tym numerze „Kórniczanina”. 

oTwARTo PlAc ZABAw

27 września otwarto plac zabaw w Robako-
wie-wsi. Miejsce zabaw z wieloma atrakcjami 
powstało na miejscu starego młyna. Inwestycję 
finansowano przy udziale środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach ma-
łych projektów, a to wszystko dzięki członkostwu 
w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski. 
Całkowity koszt zadania opiewał na 28 841,53. 
Dotacja z PROW wyniosła 18 758,72. Z fun-
duszu sołeckiego wygospodarowano 2 tys. 
zł. Resztę pokryto z budżetu gminy. Projekt 
bezpłatnie wykonali Małgorzata i Robert Ryter. 

Otwarcia nowego miejsca zabaw w Roba-
kowie dokonał burmistrz Jerzy Lechnerowski 
razem z sołtysem Stefanem Sosnowskim 
oraz najważniejszymi tego dnia- najmłodszymi 
mieszkańcami wsi. Plac zabaw poświęcił ks. 
kanonik Piotr Piec. 

PośwIęcENIE kAPlIcY

28 września Metropolita Poznański arcybi-
skup Stanisław Gądecki poświęcił wybudowaną 
wysiłkiem Parafii p.w. bł. Matki Teresy z Kalkuty 
nową kaplicę. W uroczystości uczestniczyli 
licznie parafianie, księża z okolicznych parafii 
oraz przedstawiciele samorządu z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim oraz sołtysami.

Opr. ŁG

komUNIkAT
Informujemy, że od  miesiąca paź-

dziernika 2014 r. Burmistrz będzie 
przyjmował  mieszkańców w sprawie 
skarg i wniosków , dodatkowo w każdy 
poniedziałek  w godz. 16.00-17.00.

Burmistrz Gminy Kórnik
 Jerzy Lechnerowski

Organizatorzy:

Parafie: 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
oraz pw. św. Wojciecha w Bninie

Współorganizatorzy:

BAR 
PODZAMCZE

Patronat Medialny:

Pomagają nam: OSP Kórnik, Straż Miejska Kórnik, Posterunek Policji w Kórniu, Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, WODKOM Kórnik i wielu innych dobrych ludzi.
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Nr obwodu 
wyborczego granice obwodu wyborczego Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej
Numer
 okręgu

1
Kórnik.Obwód obejmuje ulice: A. Asnyka, A.Fredry, Błonie, Krótka, B. 

Leśmiana, Leśna, A. Mickiewicza, Poprzeczna, Poznańska, M. Reja, J. 
Słowackiego, Stodolna, S. Woźniaka.

Zespół Szkół w 
Kórniku

ul. Poznańska 2
tel. 061-8170-256

1

2 Kórnik. Obwód obejmuje ulice:  St. Staszica. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Kórniku

ul. Dworcowa 11
tel. 061-8170-196

2

2

Kórnik. Obwód obejmuje ulice:  Czereśniowa, Dworcowa, Działyńskich, 
H.Kołłątaja, Os.I.Krasickiego, Patriotów, T.Potulickiej, Strzelecka, 

Wiatraczna,  A.Wróblewskiego, St. Wyspiańskiego, W. Zamoyskiego, 
Zaułek. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Kórniku

ul. Dworcowa 11
tel. 061-8170-196

3

3
Kórnik. Obwód obejmuje ulice: Harcerska, Kolegiacka, Kuśnierska, Pl. 

Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Pocztowa, Prowent, 
Szkolna, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa.

Zespół Szkół  w 
Kórniku

ul. Poznańska 2
tel. 061-8170-256

4

3

Kórnik. Obwód obejmuje ulice: 20-go Października, Os. S. Białoboka, 
Z. Celichowskiego, Al. Flensa, Św. Floriana, Ks. T. Jabłońskiego, J. Kantego, 

Młyńska, Modrzewiowa, Parkowa, E. Pohla, Z. Steckiego, Szarych Szeregów, 
Średzka, St. Weymana.

Zespół Szkół w 
Kórniku

ul. Poznańska 2
tel. 061-8170-256

5

4

Kórnik-Bnin. Obwód obejmuje ulice:  
Armii Krajowej, Biernacka, Cmentarna, Czołowska,W. Droździka, K.Fludry, Ks. 

Sz. Janasika, Jeziorna, Kanałowa, Konarska, Kościelna, Ładna, M.Grześkowiaka, 
St.Michałowskiego, St.Mikołajczyka, Radosna, Rynek, Szeroka, J.Wójkiewicza, W. 

Witosa, Zwierzyniecka, Ks. R. Żurowskiego.

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 061-8170-470

6

4

Kórnik-Bnin. Obwód obejmuje ulice:   Akacjowa, Błażejewska, Brzozowa, 
Bukowa, Dębowa, Dojazd, Droga Kalejska, Jagodowa, J.Krauthofera, Jodłowa, 

Kalinowa, Kasztelana Jarosta, Lipowa, J. Molińskiej-Woykowskiej, Piaskowa, Plac 
Jesionowy, Sosnowa, Śremska, Świerkowa, H. Trąmpczyńskiego, Topolowa, M. 

Wieruszowskiego, Wierzbowa, Wrzosowa,Żwirowa.

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 061-8170-470

7

5 Sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo,  Dworzyska), 
Czołowo.

Szkoła Podstawowa
w Radzewie

tel. 061-8170-310
8

6 Sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Dębiec, Prusinowo.

Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 061-8170-470

9

5 Sołectwa: Błażejewo, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec, Trzykolne 
Młyny), Czmoń.

Szkoła Podstawowa
w Radzewie

tel. 061-8170-310
10

7 Sołectwa: Koninko, (obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki), Mościenica, 
Skrzynki.

 

budynek 
przy ul. Szkolnej 2

w Borówcu
tel. 061-8171-170

11

8 Sołectwa: Kromolice, Pierzchno, (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestynowo), 
Szczodrzykowo. 

Szkoła Podstawowa
  w Szczodrzykowie

ul. Ogrodowa 21
tel. 061-8190-542

12

9 Sołectwa: Dziećmierowo, Runowo.
  

Szkoła Podstawowa
  w Szczodrzykowie

ul. Ogrodowa 21
tel. 061-8190-542

13

10 Sołectwa: Dachowa, Robakowo-Wieś.

Gimnazjum 
w Robakowie
ul. Szkolna 3

tel. 061-8171-172

14

10 Sołectwo: Robakowo-Osiedle. 

Gimnazjum 
w Robakowie
ul. Szkolna 3

tel. 061-8171-172

15

11 Sołectwa: Gądki, Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki).

Gimnazjum 
w Robakowie
ul. Szkolna 3

tel. 061-8171-172

16

12

Sołectwo: Borówiec. Obwód obejmuje ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, 
Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, 
Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, 
Na Skarpie, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, 

Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Szkolna, 
Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, Wiosenna, 
Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina,Zimowa, Źródlana.

budynek 
przy ul. Szkolnej 2

w Borówcu
tel. 061-8171-170

17

12

Sołectwo: Borówiec. Obwód obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, 
Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, 

Grzybobranie,Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, 
Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, 

Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, 
Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer 

Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila 
Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomnienia, Żurawinowa.

budynek 
przy ul. Szkolnej 2

w Borówcu
tel. 061-8171-170

18

13

Sołectwo: Kamionki. Obwód obejmuje ulice: Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, 
Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, 

Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, 
Mieczewska,  Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, Piaskowa, Polna, 

Porannej Rosy, Poznańska (numery nieparzyste), Promienna, Rogalińska, 
Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, 

Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa, 
Wodna, Zielna.

Dom Strażaka
w Kamionkach

ul. Poznańska 78
tel. 061-8971-357

19

13

Sołectwo: Kamionki. Obwód obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, 

Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, 
Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, 

Olchowa, Orzechowa, Osiedle Kresowe, Piotrowska, Platanowa, Poznańska 
(numery parzyste), Przy Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, 

Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze. 

Dom Strażaka
w Kamionkach

ul. Poznańska 78
tel. 061-8971-357

20

14 Sołectwo: Szczytniki.
Świetlica 

w Szczytnikach
ul. Wspólna  18

21

ObwOdy wybOrcze i siedziby ObwOdOwych kOmisji wybOrczych
w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

• Maria  Pawłowicz   
– przewodniczący komisji

• Mirosław  Grzybek 
– zastępca przewodniczącego komisji

• Członkowie komisji: 
Paulina Lubińska, Elżbieta Prałat, Weronika 
Sobolewska, Małgorzata Szewczyk, Marian 
Świejkowski, Damian Zawieja-Dziedzic, 
Lech Zięta.

 

Komisja pełni dyżury w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 
1 w dniach :

02.10.2014r . w godz.  15.00-20.00
03.10.2014r.  w godz.  15.00-20.00
04.10.2014 r. w godz.  10.00-14.00
06.10.2014r.  w godz.  15.00-20.00
07.10.2014r.  w godz.  15.00-24.00
13.10.2014r.  w godz.  16.00-18.00
15.10.2014r.  w godz.  16.00-18.00
17.10.2014r.  w godz.  16.00-24.00

Informacja dla osób startujących 
w wyborach samorządowych 2014

UwAgA !
Na stronie internetowej Instytutu 

Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl) zo-
stała  zamieszczona informacja dla osób 
startujących w wyborach samorządowych 
2014, w której znajdują się najważniejsze 
informacje dla kandydatów.

Do informacji załączone zostały obo-
wiązujące wzory oświadczenia lustracyj-
nego i informacji o złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego.

 mIEjSkA komISjA wYBoRcZA w kóRNIkU

OdrestaurOwane 
grOby 

bOhaterów

Dzięki środkom finansowym przeka-
zanym przez Radę Ochrony Walk i Mę-
czeństwa oraz Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego Dononano renowacji mo-
giły powstańców (uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918-19) na cmentarzu 
w Kórniku.

Trwają przygotowania do podobnych 
działań przy mogile powstańczej na cmen-
tarzu w Bninie. 

ŁG
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Podczas wykopów mających na celu mon-
taż kanałów, które będą odprowadzać wodę 
od projektowanego drenażu wokół Kolegiaty, 
prowadzący te prace robotnicy natrafili na 
szczątki ludzkie. 

Są to pozostałości pochówków z przyko-
ścielnego cmentarza, który, jak wiadomo, w 
dawnych czasach istniał przy naszej świątyni. 

Jacek Kowalski w książce „Kolegiata 
Kórnicka” pisze między innymi, że: „Wokół 
kościoła, jak zresztą wokół każdej świątyni 
chrześcijańskiej, grzebano zmarłych. Ten 
przykościelny cmentarz przynajmniej już w 
XVII wieku otoczony był murem (...). Dopiero 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, 
głównie ze względów higienicznych, zaczęto 
tworzyć cmentarze poza obrębem ludzkich 
siedzib. Tak też się stało i w Kórniku”.

Kośćmi zajęli się archeolodzy. Ciała ułozone 
są na kilku warstwach. W wykopach widać 
również podwaliny muru, który niegdyś okalał 
Kolegiatę z każdej strony, również z jej frontu. 

ŁG

„... w proch się obrócisz”

Przygotowania do budowy kaplicy 
trwały od września 2012 roku. Wtedy to 
ks. Jakub Lechniak otrzymał od władz 
diecezjalnych polecenie tworzenia nowej 
wspólnoty i budowy świątyni. Po okresie 
dopinania formalności, prace budow-
lane ruszyły pod koniec 2013 roku. 28 
września br. ks. Arcybiskup Metropolita 
Poznański Stanisław Gądecki podczas 
uroczystej liturgii poświęcił wybudowaną 
już kaplicę i obiekty parafialne. 

Kierując słowa podziękowań dla 
wspólnoty parafialnej i jej pasterza, 

oraz wszystkich, którzy włączyli się 
w dzieło budowy, Arcypasterz wyraził 
również nadzieję, iż uda mu się do-
czekać poświęcenia mającego stanąć 
obok kościoła.

Arcybiskup w swojej homilii nawiązał 
też do budowy na solidnych fundamen-
tach Kościoła przez wielkie „K”, czyli 
wspólnoty parafialnej. Zacytował przy 
tej okazji słowa patronki parafii. bł. 
Matki Teresy z Kalkuty, które publiku-
jemy obok. 

ŁG

poświęcenie kaplicy w kamionkach
... MIMO WSZYSTKO

Ludzie są nierozumni, 
nielogiczni i samolubni

Kochaj ich, mimo wszystko

Jeśli czynisz dobro, 
oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko

 
Jeśli odnosisz sukcesy, 
zyskujesz fałszywych 

przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć 
zostanie zapomniana już jutro, 
Bądź dobry, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość 
wzmagają twoja wrażliwość

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami 
może runąć w ciągu jednej nocy

Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy 
potrzebują twojej pomocy, 

mogą cię jednak zaatakować, 
gdy im pomagasz

Pomagaj, mimo wszystko

Dając światu najlepsze, co posiadasz,
otrzymujesz ciosy,

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,
Mimo wszystko

Matka Teresa z Kalkuty

skOrOdOwane 
ekrany

Przebiegający przez naszą gminę od-
cinek trasy s-11 stosunkowo niedawno był 
modernizowany. Przy tej okazji wzdłuż drogi 
zainstalowano ekrany akustyczne. Od pew-
nego czasu ekrany te, choć chronią przed 
hałasem, atakują nas mało estetycznym 
widokiem brązowych zacieków spowodo-
wanych korozją. dodatkowym problemem 
są poniszczone drzwi w przejściach bez-
pieczeństwa poprowadzonych w ciągach 
ekranów. W sprawach tych interpelowali 
radni, a Urzad skierował pismo do admini-
stratora drogi. 

O wyjasnienia w tych sprawach popro-
siłem Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

Otrzymałem odpowiedź od pani Alina 
Cieślak, którą poniżej publikuję.

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Poznaniu  w od-
powiedzi na Pana pytania informuje, że 
znany jest nam stan ekranów akustycznych 
zlokalizowanych przy drodze S-11 Poznań 
Kórnik - etap IV od  miejscowości Skrzynki 
do węzła Kórnik Południe. Dysponujemy 
dokładną inwentaryzacją stanu ekranów 
akustycznych.  Zjawisko korodowania 
stalowych elementów wypełnień ekranów 
nastąpiło w okresie gwarancyjnym -

Wykonawca budowy drogi S-11 Poznań 
- Kórnik wymienił korodujące panele ekra-
nów na części odcinka drogi S-11.

W związku ze zmianą przepisów dot. 
ochrony akustycznej terenów położonych 
wzdłuż dróg, zostanie zlecona analiza 
akustyczna dla IV etapu rozbudowy drogi 
S-11 Poznań - Kórnik pod kątem wyso-
kości i długości ekranów. Po otrzymaniu 
wyników analizy akustycznej Oddział  zleci 
dokumentację konieczną do zmian decyzji 
administracyjnych związanych z ochroną 
akustyczną wzdłuż IV etapu S-11. Okres 
wykonania analizy akustycznej oraz uzy-
skania zmian decyzji administracyjnych to 
około 6 miesięcy. Po ich uzyskaniu Wyko-
nawca IV etapu drogi S-11 wymieni skoro-
dowane panele ekranów akustycznych na 
koszt własny, zgodnie z zaktualizowaną 

lokalizacją i wysokością ekranów.
Jeśli chodzi o przejścia awaryjne przez 

ekrany to są one w sposób ciągły
dewastowane. Obecnie jest prowa-

dzone rozpoznanie rynku w celu wyboru 
wykonawcy naprawy przejść awaryjnych 
oraz określenia kosztu ich naprawy. Ponie-
waż drzwi w przejściach awaryjnych muszą 
być wykonywane „na wymiar” - koszty 
naprawy ponownie instalowanych drzwi są 
bardzo duże”.

Oczekujemy więc na wymiane ekra-
nów. Do niszczących zaś przejścia apel o 
opamiętanie.

ŁG
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jE W okolicach Łomnicy (gmina Zbąszyń) w 
styczniu 1919 roku odbyła się bitwa pomię-
dzy powstańcami wielkopolskimi a wojskami 
niemieckimi nacierającymi od Zbąszynia na 
ich pozycje zlokalizowane koło wsi. W wal-
kach zginęło kilkunastu powstańców m.in. 
z Kompanii Kórnickiej. Polegli powstańcy 
spoczywają na cmentarzu w Łomnicy. Od 
kilku lat kórniczanie, samorządowcy oraz 
przedstawiciele kórnickich szkół składają 
hołd w każdą rocznicę bohaterom tamtych 
wydarzeń. W 2004 roku na ścianie łomnickiej 
szkoły podstawowej odsłonięto tablicę upa-
miętniającą poległych powstańców Kompanii 
Kórnickiej, którzy walczyli na Ziemi Zbąskiej w 
czasie Powstania Wielkopolskiego. Wspólne 
spotkania pod tablicą stały się okazją do 
połączenia dwóch gmin – Kórnika i Łomnicy.  

23 września w świetlicy OSP w Czmoniu 
po raz drugi za sprawą między innymi działań 
pana Bogdana Wesołka - szefa kórnickiego 
koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
kórniccy seniorzy spotkali się ze seniorami 
z Łomnicy oraz członkami Zespołu Śpiewa-
czego Zbąszyńskich Seniorów. W spotkaniu 
wzięli również udział: burmistrz Zbąszynia 
Tomasz Kurasiński, burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski oraz przedstawiciele instytucji 
gminnych. 

W czasie spotkania nie zabrakło skocznej 
muzyki oraz śpiewów. Zabawę integracyjną 
zwieńczył krąg przyjaźni i przekazana iskierka 
pokoju.

W czasie spotkania dwie panie: 
Kazimiera Górska 
oraz Aleksandra Grzelak 
otrzymały Złotą Oznakę Honorową za 

wieloletnią pracę na rzecz PKPS. Serdecz-
nie Paniom gratulujemy!  

 
Robert Jankowski – UM Kórnik 

DzieJe powsTaŃcze poŁĄczyŁy Dwie Gminy

Z dużą sympatią i uznaniem został przyjęty 
występ członków Kórnickiego Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” na X 
Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej 
„Anielskie Śpiewogranie” Swarzędz 2014 w 
hołdzie św. Janowi Pawłowi II pod patronatem 
ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Prze-
gląd tradycyjnie już był zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka w sobotę, 27 września 
w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia dzięki 
pomocy finansowej władz swarzędzkiej gminy i 
Powiatu Poznańskiego oraz innych osób, które 
udzieliły wsparcia. Przedstawiciele „Klaudynki” 
pojechali do Swarzędza pod kierunkiem prezes 
Anetty Szarzyńskiej.

Barbara Kucharska witała po kolei wszyst-
kie 14 zespołów reprezentujących szkoły, Dom 
Pomocy Społecznej, stowarzyszenia, warsztaty 
terapii zajęciowej z Drzązgowa, Poznania, 
Konarzewa, Kostrzyna, Kórnika, Otusza, 
Owińsk, Swarzędza oraz dwoje indywidualnych 
wykonawców. 

Zebrani, trzymając się za ręce, wspólnie 
wykonali pod kierunkiem obecnej tu po raz 
kolejny Haliny Benedyk ulubioną pieśń św. 
Jana Pawła II „Barka”. Następnie członkowie 
WTZ ze Swarzędza śpiewali „Aniele, aniele” 
ze specjalnym tekstem na X Jubileuszowe 
„Anielskie Śpiewogranie”. 

Imprezę prowadziła Halina Benedyk. 
Przedstawiając wykonawców z „Klaudynki” 
poinformowała, że są z innymi artystami w 

Swarzędzu co roku. Swoje piosenkarskie umie-
jętności doskonalą w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Kórniku. Dodajmy, że śpiewu 
uczy ich zaprzyjaźniona z „Klaudynką” Jadwi-
ga Niemier, która akompaniowała na gitarze. 
Najpierw wystąpiła Karina Kominek, śpiewając 
„List do Boga”. Została przez publiczność na-
grodzona brawami, a Halina Benedyk podkre-
śliła, że Karina ma bardzo dużo wdzięku - coś, 
co artyście bardzo pomaga. Cała 12-osobowa 
grupa „Klaudynki” z akompaniatorką wykonała 
piosenkę „Nie ma takiego jak Jezus”, do której 
śpiewania włączyła się żywo reagująca publicz-
ność. Wykonawcy otrzymali na pamiątkę figurki 
aniołów wykonanych w swarzędzkim WTZ.

Podsumowując przegląd, Urszula Janko-
wiak podkreśliła, że ci artyści mają wspaniałe 
głosy. Składała gratulacje ich pedagogom.

Uczestnicy przeglądu otrzymali statuetki i 
dyplomy, które w imieniu „Klaudynki” odebrały 
Małgosia i Paulina.

Przed kościołem pod kierunkiem ks. Dariu-
sza Salskiego odśpiewano pieśń „Abba Ojcze”. 
Zebrani wypuścili do nieba balony do św. Jana 
Pawła II. Na koniec zrobiono tradycyjny krąg i 
odśpiewano hymn SPDST im. Leszka Grajka 
„Jaka siła”.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

„klauDynka” na anielskim śpiewoGraniu

zwolnienia oD poDaTku i oDszkoDowania 
w związku z rewitalizacją rynku

Z dniem 2 październ ika weszły 
w życie dwie uchwały szczególnie 
interesujące osoby prowadzace dzia-
łaność gospodarczą przy remonto-
wanym rynku. Obok treść tych aktów 
prawnych. 

 Druki wniosków dotyczących zwol-
nień i odszkodowań, o których mowa 

w niżej przedstawionych uchwałach 
znajdują się na stronie www.kornik.
pl w dziale podatki, można je również 
otrzymać w Biurze Obsługi  Miesz-
kańca. Prosimy zwrócić uwagę na 
dołączanie do wniosków wszystkich 
niezbędnych załączników. 

Szczegółowe informacje na temat 
formalności związanych z przyznawa-
niem odszkodowań i zwolnień otrzymać 
można w Urzędzie miejskim w kórniku 
(Plac Niepodległości 1) w pokoju 113 
lub pod numerem telefonu 61 89 72 614.

Opr. ŁG

UchwAŁA NR lI / 554 / 2014 
RAdY mIEjSkIEj w kóRNIkU

 z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości, nieruchomości w obszarze 
objętym rewitalizacją rynku w kórniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź-
niejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nierucho-
mości grunty, budynki, budowle lub ich części, 
w obszarze objętym rewitalizacją rynku w 
Kórniku. Zwolnienie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania związanych lub zajętych na 
działalność gospodarczą, położonych w re-
jonie: Placu Niepodległości i ulicy Harcerskiej 
w Kórniku.

§ 2. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1, 
podatnik może korzystać wyłącznie za cały 

okres prowadzenia prac remontowych zwią-
zanych z rewitalizacją rynku.

§ 3. 1. Wysokość zwolnienia, o którym 
mowa w § 1, nie może przekroczyć wysokości 
poniesionej przez podatnika straty powstałej 
w okresie prowadzenia prac remontowych 
związanych z rewitalizacją, z tytułu prowa-
dzonej w nieruchomości objętej zwolnieniem 
działalności gospodarczej. 

2. Wysokość straty, o której mowa w ust. 
1, podatnik zobowiązany jest udokumen-
tować przedkładając dokumenty księgowe 
potwierdzające obroty beneficjenta z okresu 
notowania straty i z tego samego okresu roku 
poprzedniego; w przypadku rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej w okresie krótszym niż 
rok, z okresu poprzedzającego remont.

§ 4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, 
stosuje się na podstawie decyzji wydanej na 
wniosek podatnika.

§ 5. 1. Organ podatkowy udziela określo-
nego w § 1 zwolnienia, które stanowić będzie 
pomoc de minimis w rozumieniu rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania mart. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Do wniosku o przyznanie zwolnienia, 
o którym mowa w § 1, należy dołączyć doku-
menty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami) 
oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 
ze zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego, z 
mocą od 1 stycznia 2014 r. i ma zastosowanie 
w roku 2014.

Przewodniczący RadyMiejskiej
Maciej Marciniak

UchwAŁA NR lI / 555 / 2014 
RAdY mIEjSkIEj w kóRNIkU 

z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie jednorazowego odszkodowa-
nia za straty spowodowane rewitalizacją 

rynku w kórniku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póź. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyznaje się jednorazowe odszko-
dowanie przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą, którzy w związku z 
rewitalizacją rynku w Kórniku ponieśli straty. 
Odszkodowanie przyznaje się przedsiębior-
com prowadzącym działalność gospodarczą 
przy Placu Niepodległości i ulicy Harcerskiej 
w Kórniku.

2. Wyraża się zgodę na zawieranie indywi-
dualnych ugód z przedsiębiorcami, o których 
mowa w § 1 ust. 1.

3. Ugody, o których mowa w § 1 ust. 2, 
zawierane mogą być przed sądami cywilnymi 
jak i na drodze pozasądowej. Do zawierania 
ugód upoważnia się Burmistrza Gminy Kórnik.

§ 2. 1. Wysokość odszkodowania, o którym 
mowa w § 1, nie może przekroczyć wysokości 
poniesionej przez przedsiębiorcę straty po-
wstałej w okresie prowadzenia prac remonto-
wych związanych z rewitalizacją rynku, z tytułu 
prowadzonej przy Placu Niepodległości lub 
ulicy Harcerskiej działalności gospodarczej. 
Jednocześnie wysokość odszkodowania nie 

może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł (słownie: 
trzy tysiące złotych 00/100).

2. Wysokość odszkodowania, o którym 
mowa w § 1, umniejsza się o kwotę otrzyma-
nego zwolnienia od podatku od nieruchomości 
wynikającego z uchwały nr LI / 554 / 2014 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2014 r. w 
sprawie zwolnienia od podatku od nierucho-
mości, nieruchomości w obszarze objętym 
rewitalizacją rynku w Kórniku oraz o kwotę ulgi 
podatkowej przyznawanej w drodze decyzji 
indywidualnej przez Burmistrza Gminy Kórnik.

3. Wysokość straty, o której mowa w ust. 1, 
przedsiębiorca zobowiązany jest udokumento-
wać, przedkładając dokumenty księgowe, po-
twierdzające obroty beneficjenta za cały okres 
prowadzenia prac remontowych, związanych 
z rewitalizacją rynku i z tego samego okresu 
roku poprzedniego; w przypadku rozpoczęcia 
działalności gospodarczej w okresie krótszym 
niż rok, z okresu poprzedzającego remont.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w 
§ 1, przyznaje się w drodze ugody, o której 
mowa w § 1 ust. 2, zawartej na wniosek 
przedsiębiorcy.

§ 4. 1. Burmistrz Gminy Kórnik przyznaje 
określone w § 1 odszkodowanie, które stano-
wić będzie pomoc de minimis w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Do wniosku o przyznanie odszkodowa-

nia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć 
dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 
ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa

Wielkopolskiego i ma zastosowanie w 
roku 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

INfoRmAcjA 
W związku z realizacją przez Gminę 

Kórnik modernizacji płyty rynku Placu Nie-
podległości w Kórniku, mając na uwadze 
estetyczny wygląd układanej nawierzchni z 
kamienia naturalnego, uprasza się kierowców 
samochodów parkujących na wyznaczonych 
miejscach postojowych o dopilnowanie aby 
zaparkowane pojazdy były sprawne technicz-
nie i nie powodowały powstawania zacieków 
olejowych na nowo ułożonej nawierzchni, na 
co będą zwracać uwagę służby miejskie. 

Wiceburmistrz
Antoni Kalisz
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Koleżance Małgosi 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

 z powodu odejścia  jej Ojca 

Stefana 
Smolarkiewicza

składają 
koleżanki i koledzy 

z Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej

W środę, 1-go października 2014 r., 
na Cmentarzu Parafialnym w Kórniku, pożegnaliśmy naszą Koleżankę, ś

piewaczkę chóru Castellum Cantans,

 Lidkę Małkiewicz
Lidka dołączyła do nas w 2008 roku. W chórze realizowała swoje wielkie 

zamiłowanie do muzyki i śpiewu, była niezwykle sumienną chórzystką - nigdy 
nie opuszczała prób,  chór był jej prawdziwą pasją.

 Nawet podczas swojej długiej choroby wracała do nas tak często,
 jak tylko pozwalały Jej na to siły. Była wspaniałą Koleżanką, 

ciepłą i życzliwą Osobą, wyróżniającą się na tle 
naszej rozkrzyczanej gromady niezwykłym spokojem, 

zamyśleniem i pogodną, wewnętrzną ciszą. 

Lidko, 
żegnamy Cię i będziemy pamiętać.

Chorus angelorum te suscipiat…
… æternam habeas requiem

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 27 wrześnie 2014 r. 
w wieku 85 lat zmarł mój mąż, nasz ojciec, dziadek i pradziadek 

śp. Stefan  Smolarkiewicz
z Kórnika, zamieszkały w Poznaniu.

Pogrzeb odbył się w dniu 2 października 2014 r. 
na cmentarzu parafialnym w Kórniku.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystości pożegnalnej
wyrazy podziękowania - składa

 RODZINA

Wszystkim, którzy uczestniczyli
 w ostatniej drodze

śp. 
Ryszarda
 Biadały

Księdzu dziekanowi 
Franciszkowi Sikorze 

z bnińskiej parafii, Rodzinie,
sąsiadom, znajomym, delegacjom 

za złożone intencje mszalne, kwiaty,
komunie święte i wspólne modlitwy
serdeczne podziękowania składa: 

Żona z Synami

upamięTniono 
„kaTyŃ” 

na DrapaŁce
Określenie „Katyń” ma w naszym współ-

czesnym języku znaczenie symboliczne. Nie 
jest to tylko nazwa miejscowości gdzieś na 
wschodzie, ale także określenie strasznego 
mordu na niewinnych ludziach, żołnierzach 
i patriotach. 

Uroczystość, jaka 26 września odbyła się 
w Lesie Drapałka przypomniała, że tuż koło 
nas mamy „mały Katyń” - miejsce straceń 
strzałami w tył głowy i pochówków ofiar ko-
munistycznego terroru  

Pamięć o wstrząsających wydarzeniach 
z drugiej połowy lat 40-stych XX wieku 
przetrwała w szczegółach dzięki spisanym 
relacjom ks. Hieronima Lewandowskiego - 
naocznego świadka wielu egzekucji. On to, 
jako kapelan więzienny, towarzyszył skaza-
nym w ich ostatniej drodze.  

Podczas uroczystości odsłonięcia po-
mnika słowa ks. Lewandowskiego ze wzru-
szeniem, łamiącym się głosem przeczytał 
Mieczysław Hryniewicz. 

Wcześniej tablicę pamiątkową umiesz-

czoną na wielkim głazie odsłoniły Melania 
Pacholska (córka zamordowanego Włady-
sława Rachela) i Danuta Milkiewicz (brata-
nica innej z ofiar - Jana Jodzisa, akowca z 
Wileńszczyzny).

Stworzenie miejsca pamięci to wspólna 
inicjatywa rodzin zamordowanych, Nadleśnic-
twa Babki i redakcji Głosu Wielkopolskiego. 
Autorem monumentu jest Roman Kosmala, a 

jego fundatorem Adam Smorawiński. 
Podczas uroczystości wartę przy pomni-

ku pełnili harcerze z Kórnika, żołnierze z 31 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i 
członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
WSGO „Warta” z Gostynia. By oddać hołd 
bohaterom przybyło kilkaset osób, wiele 
pocztów sztandarowych i delegacji.  

ŁG

W dniach 14 – 15.09.2014 r. odbyło 
się w Warszawie VII Ogólnopolskie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych. Gościnne progi 
Uniwersytetu Warszawskiego pomieściły 
ok. 1200 uczestników z całej Polski i gości 
z zagranicy. OFIP to wielkie święto organi-
zacji pozarządowych, okazja do podsumo-
wań, podkreślenia wspólnych sukcesów i 
pochwalenia się, tym co się powiodło. To 
wspólne myślenie o tym, czym chcemy być 
i czas do zastanowienia się jakie wyzwania 
czekają na organizację w przeszłości oraz 
jak im sprostać?  

Tegoroczny OFIP był inny niż zwykle, 
zbiegł się bowiem z 25-leciem polskiej 
wolności. Pierwszy dzień to podsumowa-
nie działalności sektora pozarządowego 
pod hasłem „25 lat społeczeństwa oby-
watelskiego w Polsce. W sesji plenarnej, 
podsumowującej działalność organizacji 
pozarządowych, udział wzięli m.in. Henryk 
Wujec, Janina Ochojska, Nathalie Bolgert, 
Jakub Wygnański. Przypomniano obrady 
„okrągłego stołu”, tworzenie się ustawy o sto-
warzyszeniach, ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, wejście Polski 
do Unii Europejskiej. Przywołano liczby – w 
2012 r. liczba zarejestrowanych w Polsce 
organizacji pozarządowych to 100 tys., w 
tym 70 tys. stowarzyszeń i 11 tys. fundacji. 

Imprezą towarzyszącą niedzielnym 
spotkaniom był Piknik Inicjatyw Obywa-
telskich,  odbywający się na Krakowskim 
Przedmieściu, w którym udział wzięło ok. 
60 różnych organizacji (od Fundacji WOŚP, 
poprzez Fundację Orange, Monar, Fundację 
Dzieci Niczyje, do Fundacji Obywatel Nauki 
i  Ośrodek Karta). W ciekawy i często nie-
konwencjonalny sposób prezentowały one 
swoje dokonania i popularyzowały wiedzę 
o swojej fundacji czy stowarzyszeniu (np. 
gry uliczne, poczęstunek ciastem, wspólne 
śpiewy, pokazy pirotechniczne, pisanie listów, 
bezpośrednie rozmowy z emigrantami). W 
przyjaznej atmosferze dobrej zabawy zadba-

no o dzieci, degustowano zdrową żywność, 
odbywały się działania sportowe, występy 
teatralne i warsztaty muzyczne, dzielono się 
doświadczeniem i odpowiadano na liczne 
zapytania publiczności. 

Natomiast w drugim dniu odbyły się 
sesje tematyczne, związane z aktualną 
działalnością organizacji pozarządowych, 
dylematami i nowymi zadaniami do realiza-
cji w zmieniającej się rzeczywistości (m.in. 
foresing obywatelski – czyli zmiany w sferze 
technologii, polityki, struktury społeczeństw, 
organizacji, środowisku, ekonomii mające 
wpływ na to, jaki jest świat lub tzw. „ruch 
miejski” – czyli zmiana w myśleniu o mieście 
jako o terytorium uwzględniającym potrzeby 
mieszkańców). Próbowano odpowiedzieć 
na pytanie „Co my zrobimy dla Polski?”, czy 
działania takie, jak nowoczesny patriotyzm, 
współpraca, mobilizacja wokół samopomocy 
są szansą na przyszłość i rozwiną nasze 
marzenia?!

Podsumowaniem tegorocznego OFIP  
było spotkanie przedstawicieli sektora 
pozarządowego z prezydentem RP Bro-
nisławem Komorowskim, który wręczył 
odznaczenia państwowe działaczom 
społecznym. Na zakończenie tego najważ-
niejszego dla organizacji pozarządowych  
Święta   podkreślono znaczenie filantropii, 
roli wolontariuszy i idei 1%  podatku, a 
także zadano pytanie „Gdzie będziemy za 
następne 25 lat?”.

Szczegółowe  informacje z VII OFIP u 
zainteresowany znajdzie na stronie www.
ngo.pl.

Krystyna Janicka, 
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska 

Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej, 

rok założenia 1990
www.ktps-kornik.org.pl

Vii oGólnopolskie Forum inicJaTyw pozarzĄDowych 

PodZIękowANIE
Serdecznie dziękuję Grupie Rowerowej Szczytniki-Koninko, KGW Szczytniki, Księdzu 

Proboszczowi Jakubowi z naszej Parafii w Kamionkach oraz Wszystkim innym ofiarodaw-
com za ufundowanie pięknego roweru.

Marzenia się spełniają,
Renata Rutkowska

ZAPRoSZENIE

W imieniu Rady Sołeckiej Borówca, 
Pani Sołtys Doroty Buchalskiej i swoim 
własnym mam zaszczyt zaprosić entuzja-
stów turystyki rowerowej na dzień 4-go 
października - sobota, godz.12.00 - miejsce 
zbiórki przy „starej szkole” w Borowcu, by 
odbyć tradycyjną wspólną przejażdżkę, po 
której przy ognisku

posilając się regeneracyjną kiełbaską 
powspominać wydarzenia mijającego se-
zonu 2014r. i pomyśleć o roku następnym. 

Dla uczestników a zwłaszcza tych 
najmłodszych przewidziane są upominki.

Serdecznie zapraszam
Tomasz Grześkowiak
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Nikogo nie trzeba przekonywać, że gmina 
Kórnik jest wyjątkowa w pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu. Jednym z atutów świadczących 
o jej wyjątkowości jest fakt (o czym nie wszyscy 
wiedzą), że na terenie tak małej gminy swoją 
siedzibę ma aż pięć placówek naukowych 
Polskiej Akademii Nauk i jak niektórzy żarto-
bliwie mówią, w dni powszednie Kórnik jest w 
czołówce rankingu ilości profesorów na metr 
kwadratowy. Wykorzystując ten fakt, 18 grudnia 
2012 przedstawiciele jednostek naukowych 
PAN z Kórnika oraz Fundacji Zakłady Kórnickie 
i Gminy Kórnik podpisali list intencyjny, którego 
celem było zorganizowanie Kórnickich Dni Na-
uki (KDN). W zeszłym roku KDN odbył się jako 
impreza towarzysząca Kórnickim Spotkaniom 
z Białą Damą. W roku bieżącym decyzją Rady 
Programowej Kórnickie Dni Nauki odbyły się 
18-20 września, jako impreza samodzielna. 
Wydarzenie zostało podzielone na dwa główne 
cykle: I. Zajęcia dla uczniów kórnickich szkół w 
szkołach oraz na terenie jednostek naukowych, 
II.  Zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych. 

Kto straszy w Zamku? O czym opowia-
da przekrój drzewa? Jak wędrują nasiona? 
Czym są satelity? Jak działa GPS? - to tylko 
niektóre pytania, na które odpowiedzieli re-
ferenci podczas wykładów i zajęć w terenie. 
Dni Nauki były również niespotykaną okazją, 
by zwiedzić laboratoria Instytutu Dendrologii, 
odwiedzić kuźnie przy ulicy Parkowej w Kór-
niku, nauczyć się jak sadzić rośliny, zwiedzić 
kórnicki Zamek w nocy. Zajęcia prowadzili 
pracownicy jednostek naukowych i nie tylko 
m.in.: Biblioteki Kórnickiej PAN, Instytutu Den-
drologii PAN, Kórnicko-Bnińskiej Izby Pamiątek 
Regionalnych, Arboretum Kórnickiego, Zakładu 
Doświadczalnego „Szkółki kórnickie” oraz 
Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK 
PAN Borówiec. Druga edycja Kórnickich Dni 
Nauki potwierdziła fakt, że potencjał Kórnika w 
zakresie nauki jest ogromny oraz że pracownicy 
placówek naukowych są otwarci na współpracę 
i gotowi są dzielić się swoją wiedzą i naukowym 
zapleczem z zainteresowanymi. 

Robert Jankowski – UM Kórnik 

ii kórnickie Dni nauki JuŻ za nami 

Ostatnimi elementami Kórnickich Dni Nauki 2014 były, wplecione w program 
festynu „Pożegnanie Lata”: spotkanie z reprezentantami placówek naukowych i bur-
mistrzem, jakie prowadziła Agata Kiełpińska oraz wyprawa krajoznawcza poprzez 
ciekawe zakamarki naszej gminy, którą kierowali: Ilona Potocka, Krzysztof Budzyń 
oraz Kazimierz Krawiarz. 

Choć frekwencja nieco nie dopisała, obie atrakcje były ciekawe i godne powtórzenia 
w kolejnych latach.  

ŁG

poŻeGnanie 
laTa 

w „oazie”
W sobotę 20 września na terenie boiska 

szkolnego przy Kórnickim Centrum Rekre-
acji i Sportu „Oaza” odbył się kolejny festyn 
rodzinny „POŻEGNANIE LATA”.  Tegorocz-
ny festyn był podsumowaniem Kórnickich 
Dni Nauki. I tym razem nie zabrakło konkur-
sów i dobrej zabawy. Na początku imprezy 
odbyło się wręczenie nagród autorom prac 
Wielkiego Konkursu Plastycznego. Z rąk 
Burmistrza Jerzego  Lechnerowskiego  i  
Przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja 
Marciniaka nagrody odebrali:

w kategorii I (przedszkola):
Miejsce I: praca nr 5 -  Przedszkole 

Śpiewający Włóczykije z Borówca
Miejsce II: praca nr 7 - Przedszkole 

Bajkowy Dwór z Kórnika
Miejsce III: praca nr 1 - Przedszkole 

nr 2 Kórnik-Bnin, z nadzorującą Milena 
Bąkowską-Grześkowiak

 w kategorii II (SP klasy I – III):
Miejsce I: praca nr 5 – Praca indywidu-

alna Marika Godlewska - 8 lat
Miejsce II: praca nr 4 – SP Szczodrzy-

kowo – kl. III, z nadzorującą Danutą Gronek
Miejsce II egzekwo - praca nr 2: SP 

Radzewo – kl. I i III
 w kategorii III (SP klasy IV – VI i 

gimnazja):
Miejsce I: praca nr 12 – SP Radzewo – 

klasa IV, V, VI
Miejsce II: praca nr 11 – Gimnazjum 

Robakowo – kl. I Hołubowska Natalia, Stro-
iwąs Weronika, Walczak Adrianna

Miejsce III: praca nr 3 – Praca indywi-
dualna – Julia i Natalia Łopińskie

dodATkowE wYRóŻNIENIA:
W kategorii I (Przedszkola) - praca nr 11
Przedszkole Szczodrzykowo, autorki 

pracy: Maja Lewicka, Antonina Cepka, 
Jagoda Celińska

W kategorii III (Sp klasy IV - VI i Gim-
nazja) - praca nr 10 - praca indywidualna 
Patryk Andrzejczak

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 
września odbyło się podliczenie głosów 
biorących udział w konkursie na pracę 
publiczności.

Nagrodę PUCHAR w kategorii PRACA 
PUBLICZNOŚCI  otrzymała szkoła podsta-
wowa z Radzewa za pracę z nr 12  wykona-
ną przez uczniów klas IV,V, VI (kategoria III)

Wśród głosujących, którzy prawidłowo 
wypełnili „kartę głosowania” została wylo-
sowana NAGRODA PUBLICZNOŚCI – RO-
WER!  Nagrodę wylosował Pan Jarosław 
z Mosiny!

Ponadto na terenie mini golfa odbył 
się Turniej Finałowy. Przedstawiamy zwy-
cięzców:

1. Dawid Miszczak
2. Łukasz Brzeźniak
3. Malwina Koj

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za przybycie i wesołą zabawę, 
a  zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Szczególne podziękowania dla spon-
sorów z wsparcie finansowe jak również 
organizację nagród dla dzieci

Oaza
Sponsorzy (w kolejności alfabetycznej):

1. Akademia Rysunku Agnieszka Opala 
– Poznań
2. Grupa Graficzna Raster
3. Grześkowiak – producent surówek
4. Hotel Daglezja
5. Jubiler Buszkiewicz
6. Kawiarnia Walentynka
7. KM Partner – Kórnik
8. Kwiaciarnia Katarzyna Taciak
9. Producent etykiet J&M
10. Prowent Bistro
11. Restauracja Biała Dama
12. Restauracja „Tawerna pod żaglami”
13. Restauracja Ventus
14. TFP – Producent Tektury Falistej
15. Wader & Woźniak – producent zabawek
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„nie FilozoFuJ”
Po dwumiesięcznej przerwie wakacyj-

nej, kiedy to każdy z nas oddawał się letnim 
przyjemnościom, znów nadszedł czas po-
wrotu do codziennych obowiązków: dzieci 
powróciły w szkolne mury, rodzice do pracy 
a seniorzy… Seniorzy, również reaktywo-
wali swoje zajęcia – cykliczne spotkania 
towarzyskie. Wychodząc im naprzeciw, w 
dniu 17 września 2014 r. zorganizowałam 
pierwsze spotkanie. Odbyło się ono w przy-
tulnej kawiarence WALENTYNKA, do której 
pozwoliłam sobie zaprosić … filozofa. Czy 
filozofa pochodzącego z greckiej Akademii 
Ateńskiej Platona? Nie wiem. Świadczy-
łoby to o tym, iż mój gość – pan Robert 
JANKOWSKI – na co dzień pracujący w 
Wydziale Promocji Naszej Gminy, pochodzi 

z długowiecznego rodu i  zna tajemnicę 
nieśmiertelności. Zainteresowanie tym 
tematem było ogromne, gdyż sala podczas 
wykładu wypełniona była po brzegi. Nic 
dziwnego, któż z nas nie chciałby poznać 
tajemnicy, o którą tak zabiegali nie tylko 
filozofowie, ale również władcy minionych 
dynastii czy epok. Wracając do filozofii – po-
ruszanych zagadnień było naprawdę wiele. 
Moi drodzy, już Platon, który urodził się w 
427 r. p.n.e. w wieku 40 lat – kiedy założył 
w Atenach sławną Akademię Ateńską głosił 
ludziom swoje mądrości typu: „Rozmawiać 
i poznawać na tym polega szczęcie” albo 
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”. 
Filozofów było naprawdę wielu – najbardziej 
znamy  i pamiętamy Greków: Sokratesa, 
Epikura, Pitagorasa, Arystotelesa czy Tale-
sa z Miletu. Każda miniona epoka posiadała 
swojego filozofa i tak jest do dziś. 

W Kórniku mamy pana Roberta, który 
jak sam twierdzi, że choć studiował filo-
zofię przez 5 lat, nie poznał wszystkich 
odpowiedzi na niektóre zagadnienia i 
mógłby dalej drążyć w tym temacie, by je 
uzyskać. Nic dziwnego, przecież filozofia 
jest jedną  z najstarszych oraz najbardziej 
fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej 
przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, 
a jednocześnie najbardziej fundamentalne 
pytania dotyczące człowieka, świata oraz 
miejsca człowieka w tym świecie.

„Istnieje źródło dobra, które stworzyło 
porządek, światło i człowieka.”   

Pitagoras

Wioletta Kaczor
i czasopismo „Seniorzy na Czasie”

„Przyjaciel to drugi ja; 
przyjaźń to stosunek liczb 220 i 284.”

wioletta kAcZoR 
wraz z czasopismem 

„SENIoRZY NA cZASIE” 
przy współpracy z

BIBlIoTEką PUBlIcZNą w kóRNIkU 
mają  zaszczyt zaprosić wszystkich 

chętnych /seniorów i seniorki/ 

9 października 2014 r. na godz. 17:00 

do Biblioteki Publicznej  w kórniku 
na wykład pt.

 „Umiesz liczyć - licz na siebie 
- ciekawostki matematyczne”,

który przedstawi 
Łukasz grzegorowski

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy,
że Muzeum w Kórniku 

od 1 października otwarte jest:

 od wtorku do niedzieli: 
10.00-16.00 

(ostatnie wejście 15.30)

w poniedziałki muzeum nieczynne

ceny biletów:
normalny   - 14 zł
ulgowy       - 7 zł
rodzinny    - 30 zł 

(rodzice 
+ dwoje dzieci do 18 roku życia)

Wozownia 
NIECZYNNA

Biblioteka Kórnicka PAN

Sołtys Robakowa-wieś wraz z Radą Sołecką oraz Grupą Odnowy Wsi dziękują wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się, zarówno własną pracą jak i wsparciem finansowym do 
powstania, a także oficjalnego i uroczystego otwarcia Placu Zabaw w Robakowie, który 
nosił będzie nazwę "Wesoły Młyn"

Sołtys

plac zabaw oTwarTy

90 lAT TEmU ZmARŁ

wŁaDysŁaw 
zamOyski 

   władysław Zamoyski (1853-1924), 
syn generała władysława Zamoyskiego i 
jadwigi z działyńskich, córki Tytusa, ur. 
18 listopada w Paryżu. od lutego 1854 r. 
do lipca 1855 r., w związku z zaangażo-
waniem się gen. Zamoyskiego w toczącą 
się wojnę krymską i pobytem rodziców 
w Turcji, wychowywał się u dziadków 
działyńskich w Poznaniu i kórniku. Stał 
się ukochanym wnukiem Tytusa. Po po-
wrocie do Paryża rodzina zamieszkała w 
domu, będącym także siedzibą Biblioteki 
Polskiej. od najmłodszych lat władysław 
wychowywany był w atmosferze żarli-
wego patriotyzmu, pracy i poświęcenia 
dla ojczyzny, religijności oraz kultu dla 
tradycji po wybitnych przodkach.

Pierwsze nauki Władysław pobierał w 
domu, potem uczęszczał na kursy nauk ele-
mentarnych. W l. 1863-74 był uczniem paryskie-
go Lycée Impérial Charlemagne. Wielokrotnie 
starał się o przyjęcie do École Polytechnique w 
Paryżu. W 1875 r. rozpoczął służbę wojskową 
w armii francuskiej zgodnie z wolą zmarłego 
w 1868 r. ojca. W l. 1879-81 Władysław wziął 
udział w rządowej wyprawie francuskiej na 
Wystawę Powszechną w Sydney i Melbourne. 
Został członkiem komisji mającej badać Austra-
lię pod względem agronomicznym, przemysło-
wym i handlowym. W tym czasie Władysław 
odwiedzał emigrantów polskich, zebrał też 
pokaźną kolekcję eksponatów przyrodniczych i 
etnograficznych, którą wyekspediował statkiem 
do Francji. Podczas pobytu w Australii otrzymał 
wiadomość o śmierci wuja Jana Działyńskiego 
(30 III 1880 r.) i odziedziczeniu majątku kórnic-
kiego. Wysłał plenipotencję dla dotychczaso-
wego zarządcy Zygmunta Celichowskiego. 
Następnie udał się do Stanów Zjednoczonych, 
zwiedzając po drodze Nową Zelandię, Tahiti i 
Hawaje. Był serdecznie przyjmowany przez 
miejscową Polonię. W 1881 r. opuścił Stany 
Zjednoczone, a wkrótce razem z matką i siostrą 
wrócił do kraju, do Kórnika.

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

W 1885 r. Zamoyscy jako obywatele fran-
cuscy zostali zmuszeni do opuszczenia Wiel-
kopolski. Wrócili do Paryża, następnie udali się 
do Rzymu. Nielegalny przyjazd Zamoyskich do 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego w czerwcu 
1886 r. zakończył się uwięzieniem Jadwigi na 
24 godziny w śremskim więzieniu. W lipcu tego 
roku Zamoyscy przyjęli zaproszenie krewne-
go - Andrzeja Zamoyskiego i osiedli w Galicji, 
przenosząc tam także siedzibę zamkniętej w 
Kórniku przez władze pruskie Szkoły. Pozwo-
lenie na regularne dwumiesięczne przyjazdy do 
Kórnika otrzymali Zamoyscy dopiero w 1912 r. 
Mimo oddalenia Władysław żywo interesował 
się losami kórnickiej majętności. Na jego pole-
cenie Z. Celichowski kupował ziemię, ratując ją 
przed zakusami Niemców. Dzięki zrozumieniu 
dla spraw bibliotecznych i nieszczędzeniu 
środków, mogła być kontynuowana działalność 
wydawnicza biblioteki. W 1902 r. Zamoyski 
wpisał Bibliotekę Kórnicką w poczet członków 
- założycieli „Towarzystwa dla popierania nauki 
polskiej” we Lwowie.

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

Po nabyciu Zakopanego Zamoyscy za-
mieszkali najpierw w wynajętej willi „Adasiów-
ka”, gdzie umieszczono także Szkołę Domowej 
Pracy Kobiet. Dopiero w czerwcu 1891 r. prze-
nieśli się wraz ze Szkołą do Kuźnic. W Zakopa-
nem Władysław zdołał olbrzymim wysiłkiem, w 
krótkim czasie, zalesić ogołocone z drzew przez 
rabunkową gospodarkę poprzednich właścicieli, 
zbocza górskie, zaprowadzić racjonalną gospo-
darkę leśną i ochronę przyrody, rozbudować 
tartaki i papiernię. Przyczynił się do zbudowania 
kolei z Chabówki do Zakopanego (1899) oraz 
z Jaworzna do Piły (1900), a także dróg bitych 
przez Jaszczurówkę do Morskiego Oka i do 
Doliny Kościeliskiej. Zaangażował się w sprawę 
budowy elektrowni oraz wodociągów, szkoły, 
szpitala, poczty, nowego gmachu Muzeum 
Tatrzańskiego. Udało mu się przejąć propinację 
z rąk obcych i przekazać ją Polakom. W 1910 
r. zbudował przy Krupówkach Bazar Polski - 
siedzibę polskiej spółki handlowej. W uznaniu 
zasług w 1898 r. nazwisko Zamoyskiego zostało 
nadane jednej z ulic Zakopanego. Od 1899 r. 
był honorowym obywatelem Żywca, a od 1901 
r. pierwszym honorowym obywatelem Zakopa-
nego. Należał do wielu towarzystw, pełniąc w 
nich ważne funkcje oraz wspierając materialnie 
ich działalność. M.in. był członkiem honorowym 
Towarzystwa Rybackiego w Krakowie (1890 r.), 
Towarzystwa Przemysłowców w Kórniku (od 
1894 r.) oraz kórnickiego Bractwa Strzeleckiego 
(od 1899 r.), Towarzystwa Tatrzańskiego (od 
1901 r.), Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy 
w Krakowie (1923 r.), członkiem wieczystym 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 
(od 1903 r.), prezesem Instytucji Czci i Chleba, 
zapewniającej opiekę materialną weteranom 
powstań (od 1907 r.), prezesem Rady Zawia-
dowczej Kolei Żelaznej Chabówka - Zako-
pane (od 1908 r.), członkiem - założycielem 
Towarzystwa „Sokół” w Krakowie (1892 r.) 
oraz paryskiego Towarzystwa Polskiego Lite-
racko-Artystycznego (1910 r.), członkiem Ligi 

dla spolszczenia miast (1913 r.) oraz Komitetu 
Skautowego w Zakopanem (1914 r.). Od 1900 r. 
należał do Związku Pomocników Salezjańskich 
w Turynie. W 1894 r. Zamoyski wystawił na 
Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie 
najcenniejsze eksponaty z kórnickiego zamku 
oraz produkty z dóbr zakopiańskich. W 1907 r. 
na Wystawie Ogrodniczej w Poznaniu Ogrody 
Kórnickie Władysława Zamoyskiego zostały 
odznaczone dyplomem.

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

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

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

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

Materiał ze strony 
Biblioteki Kórnickiej PAN

http://www.bkpan.poznan.pl/
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PolSkIEgo wYBRZEŻA

Daleko mi do „rowerowego nomada”ale 
lubię wsiąść na rower i pojechać może nie tyle 
w nieznane co raczej ruszyć przed siebie…

W dniu 6-go września wraz z kolegą Wład-
kiem ruszyliśmy w trasę. Najpierw koleją do 
Świnoujścia a dalej etapami na Hel .Bardzo 
pomocnym w wyborze okazał się artykuł 
zamieszczony w nr.9-tym „rowertouru” w któ-
rym znaleźliśmy opis wrażeń z trzydniowego 
objazdu okolic Ustronia Morskiego. Nasze 
zamierzenie było ambitniejsze bo i wiek skłania 
do tego by przyspieszyć  zwiedzanie świata…

Idea objechania Bałtyku zaświtała mi do 
głowy po tym jak przeczytałem ,że taki pomysł 
zrealizowały turystki rowerowe bodajże z Ksią-
ża Wlkp .Pozazdrościłem tego wyczynu i w 
ubiegłym roku podczas pobytu w Estonii nada-
rzyła się okazja by podjąć się tego wyzwania. 
Może nie całe wybrzeże ale sporą jego część 
mam już zaliczoną. Podzieliłem się z kolegą 
tymi wrażeniami i dał się namówić na wspólną 
eskapadę wzdłuż polskiego wybrzeża. Jest 
prenumeratorem waszego magazynu .W/w 
artykuł przybliżył nam specyfikę trasy R-10.

Ruszyliśmy po opuszczeniu b.wygodnego 
pociągu wychodzącego z Poznania 0 6,40 i już 
o 13,00 byliśmy na trasie rowerowej. Kolega 
zainspirowany zwiedzeniem i zebraniem pie-
czątek z „bałtyckich Latarń” wskazał kierunek 
.Wygodną drogą rowerową, dojechaliśmy 
do pierwszej na szlaku latarń w Świnoujściu,  
przejeżdżając obok budującego się opieszale 
„Gazoportu”.Imponująca budowa i wątpliwe jej 

zakończenie przed kolejnym wyznaczonym 
terminem. Naprzeciw tej budowy skręciliśmy w 
szlak rowerowy R-10.Naturalna przecinka leśna 
bo trudno się czegoś innego spodziewać na te-
renie Wolińskiego Parku Narodowego.  Okazja 
do zaczerpnięcia morsko-leśnego powietrza. 
Przejezdna choć dość rzadko oznakowana 
.Dalej  już Międzyzdroje i pomniejsze kurorty…

Pierwszy popas w Rewalu po przejechaniu 
70-ciu km .Docieramy wieczorem na z góry 
upatrzony nocleg. Wszelkie próby internetowe-
go zorganizowania miejsca do spania mimo, że 
to już po sezonie zakończyły się fiaskiem. No bo 
tylko na jedną noc a i zabezpieczenia rowerów 
nikt nie chciał zagwarantować. Rowerzysta to 
żaden klient..

Rewal sprawił pozytywne wrażenie. Pozba-
wiony straganów z „chińskim badziewiem”z dro-
gami rowerowymi na krańce gminy , podąża we 
właściwym kierunku by przyciągnąć turystów.

Miejsca wypoczynku po kolejnych etapach 
to Sianożęta ,Unieście ,Słupsk, Sasino. Ja-
starnia .Jechaliśmy po około 70 km dziennie. 
Miejscami odbiegając od R-10 z uwagi na 
logistykę. Pokonaliśmy dystans 475 km od 
wyjścia z pociągu do ponownego zajęcia w 
nim miejsca  na stacji Hel by z przesiadką w 
Gdyni, dotrzeć po ośmiu dniach do Poznania. 
Zaliczaliśmy jednak każdą z 12-tu latarń ,które 
rozbłyskują na tym odcinku wybrzeża Bałtyku 
pomiędzy Świnoujściem a Helem.

Nie przeprowadziliśmy inwentaryzacji 
szlaku „latarni morskich polskiego wybrzeża” 
oznaczonego jako droga rowerowa R-10 
potocznie zwana też „baltic bike tour” po tym 
przejeżdzie nasuwają się jednak pewne spo-
strzeżenia, którymi na łamach poczytnego ‘Kór-

niczanina” chcemy się podzielić. To jest piękna 
nadmorska kraina i na odkrycie jej uroków 
osiem dni to stanowczo za mało. Pochłonięci 
pokonywaniem dystansu ledwie „liznęliśmy” 
tego co wokół. Zadbane i zatłoczone kurorty 
Świnoujście ,Międzyzdroje, Kołobrzeg ,śliczne 
Darłówko, Ustka. Zbaczając z trasy do Słupska 
zobaczyliśmy piękne miasto ,pełne kwiatów  i 
dostojnych budowli kunsztownie zrewitalizowa-
nych.                                                               Droga 
rowerowa R-10 jest wytyczona w sposób mało 
czytelny i nie wszędzie jednolicie oznakowana. 
Są miejsca, że bez „zasięgnięcia języka” łatwo 
zjechać ze szlaku. Nadmorskie gminy i powiaty 
sporo zrobiły by rowerzyści poruszali się  droga-
mi rowerowymi jak nie przymierzając na zachód 
od Świnoujścia. Brakuje jednego -koordynacji 
poczynań by szlak był „pewną całością” a nie 
zlepkiem tego co sobie starostowie, burmistrzo-
wie ,wójtowie zamierzyli w granicach powiatów 
czy gmin. Szlak przebiega wybrzeżem Bałtyku 
i sądzę ,że Urzędy Morskie mogły by wypełnić 
taką rolę. Kto im to jednak włoży na barki,,,

Będąc w wieku w którym bliżej jest do setki 
mijaliśmy sobie podobnych .Nie jest więc tak, że 
tylko trzydziesto i czterdziestolatkowie ruszają 
przed siebie na rowerach…..

Z kolarskim pozdrowieniem 

Tomasz i Władek z Borówca 

Ps .Tomasz ten sam, który zaliczył 8-my 
etap wyprawy szlakiem Kazimierza Nowaka 
przez Zambię a Władek to ten, który w swojej 
kategorii wiekowej w 2013r. pierwszy wjechał 
na Śnieżkę.

wieści z biblioTeki
PASjoTEkA

W poniedziałek rozpoczęliśmy kolejny 
sezon „Pasjoteki”. Warsztaty inaugurowały 
kolejny już rok naszych zajęć.  Podczas 
omawiania tematów Pani Tereska Lenczew-
ska uczyła nas jak wykonać bransoletki z 
gumek. Coś co na początku wydawało się 
trudne, okazało się bardzo łatwe i dzięki 
temu  powstało wiele ciekawych branso-
letek. Kolejne spotkanie odbędzie się w 
poniedziałek - 29 września. Tym razem 
poznamy tajniki robienia bransoletek na 
widelcu.

Warsztaty w sezonie 2014/2015 będą 
się odbywały w każdy poniedziałek od 
godziny 17:00 i będą podzielone na bloki 
tematyczne. Wszelkie informacje znajdą 
Państwo na naszej stronie: www.biblioteka.
kornik.pl

Przedszkolaki z Przedszkola 
„miś Uszatek”

W dniu 17 września odwiedziła nas 
grupa dzieci z kórnickiego przedszkola 

„Przyjazne misie”. Dzieci zapoznały się z 
Wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży. Pani 
Krystyna Knasiak i Kasia przeczytały kilka 
bajek o stonodze. Przedszkolaki  zobaczyły 
różne rodzaje książek: przestrzenne, do 
głaskania, grające. 

gimnazjaliści z Robakowa
W dniu 25 września naszą bibliotekę 

odwiedzili uczniowie z Robakowa. To było 
trzecie spotkanie z uczniami klas trzecich, 
których gościliśmy również w dniach 11, 15 
września. Młodzież poznała poszczególne 
działy biblioteki, dowiedziała się w jakim 
systemie poukładane są książki, jaka jest 
różnica między encyklopedią, słownikiem i 
leksykonem, gdzie znajdują się stanowiska 
komputerowe. Dowiedzieli się jakie warunki 
należy spełnić aby zostać naszym czytel-
nikiem. W oddziale dla dzieci i młodzieży 
zobaczyły ciekawe książki przestrzenne, 
grające oraz inne.

Dziękujemy Pani Magdzie Murdza za 
przemiłą współpracę, młodzieży za od-
wiedziny i zainteresowanie. Zdjęcia będą 
dostępne na stronie www.biblioteka.kornik.

pl  (Galeria)
Godziny otwarcia Bibliotek
Przypominamy, że od września do maja 

zmianie ulega czas pracy Biblioteki Publicz-
nej i Filii w Bninie – patrz tabelka. 

 
KÓRNIK    

  
poniedziałek  11.00 - 19.00  
wtorek  11.00 - 19.00 
środa    8.00 - 15.00 
czwartek    8.00 - 15.00 
piątek  11.00 - 19.00   

   1, 2, 3 sobota    9.00 - 13.00  

BNIN
poniedziałek  8.00 - 15.00
wtorek  8.00 - 15.00
środa  11.00 - 19.00
czwartek  11.00 - 19.00
piątek  8.00 - 15.00
4 sobota miesiąca 9.00 - 13.00   

KaK

wieści z czoŁowa
miło smacznie kolorowo – tak się integruje czołowo

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+
„Inicjatywy lokalne” Kórnicki Ośrodek  Kultury rozpoczął realizację 

projektu pt.: „Kultur-Ryku - tu w Kórniku”. Dzięki temu  mieszkańcy wsi 
Czołowo uczestniczyli w pierwszym cyklu warsztatów pod tytułem - „ Miło, 
smacznie, kolorowo – tak się integruje Czołowo”. Warsztaty odbyły się w 
dniu 19 września w świetlicy w Czołowie.

  Zajęcia dla dzieci prowadził Pan Krzysztof Stolc. Dzieci poznały 
tajniki fotografowania aparatami: cyfrowym, analogowym, telefonem 
komórkowym. Dowiedziały się czym jest zdjęcie i jak je wykonać. Aby 
teorię wprowadzić w życie planowane było również wyjście plenerowe, 
jednak deszczowa pogoda zniwelowała te plany.

Dorośli rozpoczęli swoje warsztaty o godzinie 19:00. Panowie 
„zniknęli” w kuchni aby przygotować, pokroić i „odpestkować” owoce do 
napojów. Tych ciekawych tajników robienia soków uczył ich Pan Michał 
Wojciechowski.

Z kolei mieszkanki Czołowa, pod czujnym okiem Pani Pauliny Mać-
kowiak, uczyły się wykonywać koreczki, ozdoby do potraw z warzyw i 
owoców. Powstały prześliczne i smaczne kompozycje. Patery były bogate 
w krokodyle z ogórka, jeże z koreczków, kwiaty z marchewki i wiele innych. 
Dodatkowo uczyły się jak robić kwiat lotosu z cebuli, koszyczek z melona, 
czy wielki dzbanek do owoców - z dyni.

Nasze stoły były tak kolorowe, że aż trudno było oderwać oczy od 
potraw i przystawek. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy 
mogli skosztować „smacznych dzieł”.

Informujemy, że następne spotkania dla dzieci i dorosłych odbędzie 
się 10 października od 16:00  (dzieci) o od 19:00 (dorośli).

Serdecznie zapraszamy.
KaK

korbol GiGanT

Dzięki dyni ważącej ponad 503 kg pan Mariusz Olszewski z Kamionek wygrał konkurs na najcięższego korbola w konkursie 
zorganizowanym przy okazji „Dnia Korbola, Pyry z Gzikiem i jabłek”, który odbył się w niedzielę 28 września w Jaszkowie (gm. 
Brodnica).

Serdecznie gratulujemy i życzymy, by przepyszna zupa z dyni nie znudziła się panu Mariuszowi.
ŁG

Kobiety i mężczyźni (przystawki i napoje)-                                     
godzina 19:00

strona Czołowa : www.czolowo.pl

www.mojegotowanie.pl

Zapraszamy                                                           
WSZYSTKICH  chętnych                                                      

na warsztaty                                                                              
w ramach projektu                                                       

"Kultur Ryku - tu w Kórniku" 

"MIŁO SMACZNIE KOLOROWO -                                 
TAK SIĘ INTEGRUJE CZOŁOWO"

Spotkanie w ŚWIETLICY                                                    
w CZOŁOWIE                                                                               

w dniu
10 października - piątek
Dzieci i młodzież (fotografia)-                                      

godzina 16:00
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Trudno w to uwierzyć, ale 14 września 
2014 roku już po raz piąty sportowymi 
rozgrywkami uczczono pamięć śp. Marka 
Serwatkiewicza – ikony sportu w Radze-
wie. Tradycyjnie przeprowadzono trzy 
turnieje: tenisa stołowego, strzelectwa i 
rzutu lotką. Najlepszymi tenisistami okazali 
się: Daniel Korzekwa (Lusówko), Michał 
Rozmiarek (Radzewo) i Mirella Rozmiarek 
(Radzewo). Z wiatrówki najcelniej strze-

lali: Aneta Bykowicz (Radzewo, 33 pkt.), 
Mirella Rozmiarek (Radzewo, 33), Jacek 
Frąckowiak (Trzykolne Młyny, 35) i Robert 
Rozmiarek jr (Radzewo, 31). W rzucie 
lotką z najlepszych wyników cieszyli się:  
Joanna Fiedorczyk (Trzykolne Młyny, 29), 
Mirella Rozmiarek (Radzewo, 27), Andrzej 
Olejniczak (Kórnik, 31) i Hubert Mroziński 
(Gowarzewo, 28). Najlepszym trzem oso-
bom w każdej kategorii na koniec zawodów 

wręczano pamiątkowe statuetki. Ponadto 
na dzieci czekała góra nagród rzeczowych, 
jakie mogli ustrzelić w konkursie rzutu lotką. 
Taka oprawa była możliwa dzięki temu, iż 
zadanie to było dotowane ze środków Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu i Urzędu 
Miejskiego w Kórniku.

Karol Niemier

z Łuczniczych aren
debiut Łuczników 

na mistrzostwach Polski
Łucznicy UKS „Jedynka-Kórnik” po raz 

pierwszy zaprezentowali się na arenie ogólno-
polskiej. Miało to miejsce w dniach 12-14 wrze-
śnia podczas IV Mistrzostw Polski Młodzików, 
które odbywały się w Głuchołazach. Na zawody 
zjechali najlepsi łucznicy i łuczniczki w wieku 
13-15 lat. Nasz klub reprezentowali: Monika 
Stempniak i Bartosz Radziejewski. Wśród naj-
lepszych zawodniczek z całego kraju Monika 
zajęła 36 miejsce w gronie 80 startujących, 
bijąc po raz kolejny wszystkie swoje rekordy 
życiowe i rekordy klubu. Tym samym pokaza-
ła, że drzemie w niej ogromny potencjał i jest 

materiałem na świetną łuczniczkę. Bartosz w 
ciągu dwóch dni rywalizacji osiągał nieco gorsze 
wyniki od swoich rekordów i ostatecznie zajął 
56 pozycję pośród 79 sklasyfikowanych zawod-
ników. Bezcenne jednak jest doświadczenie, 
jakie nasi reprezentanci wynieśli z tej imprezy. 
Miejmy nadzieję, że zaprocentuje ono już za 
rok! Wszak marzymy o zdobywaniu coraz to 
wyższych łuczniczych szczytów. Wdrapanie 
się na Rysy też mamy w planie!

mistrzostwa wielkopolski dzieci
W Mistrzostwach Wielkopolski Dzieci 

(zawodnicy do lat 12) wystartowaliśmy po raz 
czwarty. Tym razem odbyły się one w Bukowcu. 
Dzień 21 września będzie zapisany w naszej 
historii złotymi zgłoskami, a to za sprawą 
wywalczenia 4 złotych medali! Mistrzami Wiel-

kopolski w poszczególnych kategoriach zostali: 
Agata Radziejewska wśród dziewcząt i Kamil 
Stempniak wśród chłopców – łuki typu Orlik, a 
także Kinga Banecka i Wojciech Radziejew-
ski – łuki typu Apacz. Tytuł wicemistrzowski 
wywalczył Michał Najewski, który przegrał z 
Wojtkiem zaledwie o 4 punkty. Brązowy medal 
zdobyła Dominika Frąckowiak, która dopiero 
we wrześniu zaczęła przygodę z łucznictwem. 
Miejsca poza podium zajęli: Magdalena Suł-
kowska, Patryk Zielski i Tomasz Frąckowiak. W 
zawodach, w osobnej konkurencji wystartowali 
także młodzicy. Zarówno Monika Stempniak, 
jak i Bartosz Radziejewski zajęli miejsca drugie. 
Nasza drużyna zwyciężyła także w klasyfikacji 
zespołowej mistrzostw.

Karol Niemier

V memoriaŁ marka serwaTkiewicza

W sobotę 27 września odbyła się kolejna edycja turnieju piłki noż-
nej „ pożegnanie lata” o Puchar Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
który osobiście otworzył zawody. Organizatorem tych rozgrywek jest 
UKS SOKÓŁ Robakowo, przy współudziale tutejszego gimnazjum.

W tym roku do udziału zgłosiły się cztery zespoły, które walczyły 
systemem „ każdy z każdym”. Po bardzo zaciętej walce o I miejscu 
decydowała jedna bramka wygrała drużyna NITRO FC, w której skład 
weszli: Mateusz i Mikołaj Owsianni, Wiktor Kurzawski, Beniamin 
Filipowicz, Kuba Koplin i Miłosz Szczepaniak. Ekipa ta wygrała 3-0 
z Gangiem Dzikusów oraz 2-1 z drużyna Przepraszamy, że gramy i 
przegrało 0-1 z drużyną Dream Team. II miejsce z dwoma wygranymi 
zajęła ekipa Gang Dzikusów, III Dream Team a IV Przepraszamy, 
że gramy.

Królem strzelców został Mikołaj(Dziki) Wrzesiński zdobywca 5 goli.
Po zakończeniu turnieju  wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 

nagrodami, które ufundowało Sołectwo Robakowo Osiedle i UKS 
. Najlepsza drużyna oraz król strzelców otrzymali puchary , które 
wręczył prezes UKS Pan Andrzej Surdyk , wszyscy zawodnicy i 
goście ugoszczeni zostali kiełbaskami. Całość zawodów sprawnie 
przeprowadził i sędziował Pan Marcin Stanikowski.

Organizator 
UKS SOKÓŁ 
Robakowo –

 PP  

TurnieJ piŁkarskisporT szkolny
PowIATowE SZTAfETowE

 BIEgI PRZEŁAjowE
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku był 

organizatorem  największej imprezy sportowej 
organizowanej dla szkół powiatu poznańskie-
go. Było to spore wyzwanie dla działaczy, 
nauczycieli wf, OSiR w Kórniku, by sprostać 
organizacji tak dużej imprezy. W pięknym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji , po uroczych 
zakątkach Zwierzyńca-lasu PAN w Kórniku 
biegały w sztafetowych biegach przełajowych 
najlepsze szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne gmin powiatu poznańskiego. 
Razem w  imprezie uczestniczyło 799  osób , w 
tym 649 uczniów, 118 opiekunów, 32 sędziów- 
nauczycieli wf i Młodzieżowych Organizatorów 
Sportu – wolontariuszy z Gimnazjum oraz 
Zespołu Szkół w Kórniku.

Dziewczęta + chłopcy z szkół podstawo-
wych oraz dziewczęta z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych biegały w sztafetach 10x 
800m a chłopcy z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych 10x 1000 m. Zwycięskie  szkoły 
otrzymały puchary a najlepsza trójka dyplomy 
i indywidualnie medale ze środków Starostwa 
Powiatu Poznańskiego.

Całością imprezy kierowała Anna Rauk- 
gminny organizator sportu w Kórniku. Wyniki 
sztafet:
SZkoŁY PodSTAwowE

1.SP Pobiedziska
2. SP Buk
3. SP Suchy Las

gImNAZjA dziewczęta
1.ZS Puszczykowo
2.G.Rokietnica
3.G. 1 Mosina
GIMNAZJA –chłopcy
1.ZS Puszczykowo
2. G.2 Swarzędz
3.G.2 Luboń

SZkoŁY PoNAdgImNAZjAlNE
- dziewczęta

1.ZS Puszczykowo
2.ZS Bolechowo
3. ZS Kórnik
 W zespole ZS Kórnik biegały: Zuzanna 

Szpak, Maria Klimas, Patrycja Niemczal, 
Natalia Radziejewska, Agnieszka Wulbach, 
Joanna Breś, Klaudia Matuszczak, Katarzyna 
Piekarska, Marietta Rukaj, Karina Stypczyńska. 
SZkoŁY PoNAdgImNAZjAlNE
- chłopcy

1.ZS Puszczykowo
2.ZS 1 Swarzędz
3. ZS Kórnik
Zespół chłopców ZS Kórnik biegał w skła-

dzie:  Filip Siejak, Marcin Wujek, Michał Szy-
mankiewicz, Patryk Kuberacki, Dawid Kurek, 
Bartosz Kotecki, Jan Smoliński, Filip Olejniczak, 
Marcin Perdoch, Mateusz Olejnik.

Wymienione szkoły uzyskały awans na 
zawody wojewódzkie.

DZIĘKUJĘ  DYREKTOROM  SZKÓŁ  
NASZEJ GMINY za zrozumienie i  zwolnienie 
nauczycieli potrzebnych do organizacji tak dużej 
imprezy. Bez zaangażowanianauczycieli a tak-
że uczniów z szkół: Gim. Kórnik i ZS Kórnik, nie 
byłoby możliwe przeprowadzenie tej imprezy.

AwANS PIŁkAREk
 Z SZcZodRZYkowA  w oRlIkU

W dniu 24.09.14 odbyły się ćwierćfinały 
Turnieju Orlika Województwa Wielkopolskiego 
w kategorii dziewczęta 10-11 lat. Turniej odbył 
się w Poznaniu a po zawodach eliminacyjnych 
w gminach w naszej grupie startowały szkoły 
z   Czerwonaka, SP Puszczykowa i finalistki 
zeszłorocznych zawodów ogólnopolskich 
dziewczęta z  Szczodrzykowa.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie w składzie : Klaudia Witkow-
ska, Marysia Haremska, Zofia Śmigielska, 
Emilia Jaskuła, Maja Baranowska, Hanna 
Śmigielska, Monika Stanisławska, Wiktoria 
Bortlisz nie zawiodła i zajęła pierwsze  miej-
sce. Dziewczęta awansowały do półfinałów 
Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się 
wkrótce w Wągrowcu. 

Wyniki meczów : SP Szczodrzykowo : SP 
Czerwonak 6-0, SP Szczodrzykowo : SP Pusz-
czykowo 6-0, SP Czerwonak: SP Puszczykowo 
1:2. Bramki zdobyły : Klaudia Witkowska -1, 
Maja Baranowska -1 , Zofia Śmigielska - 4, 
Marysia Haremska -6 . Nie udało się awanso-
wać chłopcom z SP 1 Kórnik. Z relacji opiekuna 
wynika, że zagrali w turnieju poniżej oczeki-
wań, szczególnie zawiedli Ci, którzy trenują 
na co dzień w Kotwicy Kórnik. Choć poziom 
wszystkich zespołów był wyrównany to nasi 
chłopcy nie popisali się  w obronie. Zremisowali 
w meczu z Krosnem 1:1 ale przegrali z SP 1 
Puszczykowo 0:3. Ostatecznie Krosno wygrało 
mecz z Puszczykowem 2:1 i oni zapewnili so-
bie awans do dalszej fazy turnieju. W zespole 
grali: Dawid Baranowski, Mateusz Broszko, 
Miłosz Garstkiewicz, Bartosz Gąska, Ksawery 
Kruk, Jakub Łabusiński, Krzysztof Matuszczak, 
Sebastian Michalak, Stanisław Osutek, Dawid 
Smajdor. Także odpadli z dalszych rozgrywek 
ORLIKA chłopcy z gimnazjum w Robakowie. 
Może w przyszłym roku będzie lepiej?

ARA

kórnicki 
herOs 

TriaTlonu
Spotykam Go często w godzinach rannych 

na kórnickim basenie, gdzie z grupą swoich 
kolegów oraz koleżanki systematycznie trenuje 
pływanie. Widzę Go często rano w niedzielę w 
kościele, mijam Go w ciągu tygodnia w stroju 
kolarskim na rowerze. Obserwuję w mediach 
Jego starty i wyniki na różnych zawodach w 
Polsce typu: maratony, triatlon, pływanie długo-
dystansowe itp. W przeszłości biegał z swoimi 
pieskami na zawodach ogólnopolskich i też 
miał osiągnięcia. Podziwiam Go za to, że potrafi 
pogodzić życie rodzinne, pracę zawodową i 
swoje hobby a także za piękną sylwetkę. Je-
stem dumna ( czy tylko ja?), że  mamy takiego 
mieszkańca Kórnika, który rozsławia nasze 
środowisko. Kto to jest?

To prof.dr hab. Instytutu Dendrologii PAN w 
Kórniku p. ANDRZEJ LEWANDOWSKI.

13 września 2014 roku podjął się niezwy-
kłego sportowego wyzwania. Wystartował 
CHALLENGE ALMERE - AMSTERDAM w 
Holandii w triatlonie długodystansowym.

Triatlon ten to: pływanie-3,84 km (2,4 mil), 
jazda na rowerze – 180,2 km (112 mil) i bieg ( 
maratoński – 42,195 km ( 26,2 mile). Repre-
zentując Kórnik w tej morderczej dyscyplinie w 
swojej kategorii wiekowej 55-59 lat  zajął drugie 
miejsce. Przepłynął dystans w czasie 1:06:36, 
przejechał na rowerze- 5:46:36 i przebiegł ma-
raton w 3:36:52. Kto się trochę zna na sporcie 
to wie, że tylko herosi , dobrze przygotowani 
mogą pokonać trudy tego triatlonu.

 Jest to nie lada wyczyn.
 PODZIWIAM  i  GRATULUJĘ!!!!

Anna Rauk
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NATAlIA RAdZIckA oSIEmNASTą 
jUNIoRką śwIATA

          
Przynależność do ścisłej światowej 

czołówki kolarstwa szosowego potwier-
dziła zawodniczka UKS Jedynka Limaro 
Kórnik Natalia Radzicka. W rozegranych 
w hiszpańskiej Ponferradzie Mistrzostwach 
Świata, w wyścigu indywidualnym na czas 
juniorek zajęła osiemnaste miejsce. Wynik 
jest bardzo dobry, choć pozostawia spory 
niedosyt. Prognozy pogody informowały 
na dzień startu, że w Ponferradzie ma być 
lekkie zachmurzenie bez deszczu. Sztab 
szkoleniowy zadecydował o tym by na koła 
wyścigowe Natalii nakleić nowe, specja-
listyczne na czas ogumienie (idealne na 
suchą nawierzchnię), licząc na jej bardzo 
dobry wynik, bo tak wskazywały ostatnie 
treningi. Gdy Polka miała do startu kilka 
minut pogoda się załamała, a gdy ruszała 
na trasę, to….. w Ponferradzie już padało. 
Dość asekuracyjnie pojechała pierwszy 
odcinek trasy, ale już na dwóch kolejnych, 
międzyczasach, które usytuowane były na 
odcinku prostych i na podjazdach, Natalia 
plasowała się na miejscach 7-9. Niestety 
ostatni międzyczas (ok. 4km), gdzie było 
sporo zjazdów i ostre zakręty, a Polka jecha-
ła już wtedy w strugach ulewnego deszczu 
spowodował, że straciła sporo czasu. Śliskie 
opony nie były jej sprzymierzeńcem, a dwu-
krotnie ślizgnięcie się koła wywołały dodat-
kowy lęk przed kraksą. Natalia może więc 
mówić o sporym pechu, bo zajęcie miejsca 
w Top 10 na świecie było bardzo realne. Nie 
mniej rozgoryczona jest koleżanka Natalii 
ze szkolnej ławki w ZSE w Łęknie, Nikol 
Płosaj, która dla odmiany w Ponferradzie 
startowała w wyścigu ze startu wspólnego 
na dystansie 73 km. Nikol cały wyścig do 
66 kilometra jechała bardzo czujnie z przodu 
wraz z dwoma koleżankami z reprezentacji 
Darią Pikulik i Agnieszką Skalniak. Cały wy-
ścig pieczołowicie pilnowała ubiegłorocznej 
Mistrzyni Świata, Dunki Amalie Dideriksen. 
Gdy trójka Polek podczas transmisji telewi-
zyjnej w pięknym stylu prezentowała się na 
przedzie barwnego peletonu, z tyłu co rusz 
odpadały zawodniczki, które nie wytrzymy-
wały bardzo szybkiego tempa, szczególnie 
na podjazdach. Na siedem kilometrów do 
mety z blisko stu uczestniczek w zasadniczej 
grupie pozostały już tylko 34 kolarki. Nie 
wiadomo dlaczego (Nikol sama twierdzi że 
to chyba tylko jakiś moment dekoncentracji, 
zamyślenia), ale w tym momencie młoda  
Kórniczanka znalazła się gdzieś bliżej końca 
czołowej grupy i stało się. Zaatakowały dwie 
Włoszki i dwie Dunki, w tym wspomniana 
Dideriksen. Wtedy peleton podzielił się na 
pół i w czołowej (18 osób) grupie były już 
tylko Pikulik i Skalniak. W ostatecznej roz-
grywce doskonale zachowała się Skalniak, 
która na finiszu przypilnowała Dunki i wpadła 
jako trzecia na metę, zdobywając pierwszy 
od trzynastu lat medal dla Polski w Mistrzo-
stwach Świata na szosie. Wściekła na metę 
przyjechała po 15 sekundach Nikol Płosaj, 

która już chyba ze złości nad swoim błędem 
nawet nie finiszowała z drugiej grupki, zaj-
mując…34 miejsce. Żalu goryczy dodał fakt, 
iż zwyciężyła ponownie… Dideriksen. Po 
chwili pojawia się jednak euforia radości, gdy 
okazało się, że koleżanka Agnieszka, którą 
sama pouczała i ostrzegała przed Dunką, 
wzięła sobie to do serca i skorzystała pilnu-
jąc mistrzyni do samego końca. Jedno jest 
pewne, nauka z takich wyścigów na pewno 
nie pójdzie w las i w niedalekiej przyszłości 
zaprocentuje. Szkoda tylko że nasze młode 
zawodniczki, mają tak rzadko możliwość 
konfrontacji z najlepszymi na świecie. Z in-
nych naszych reprezentantów w Światowym 
Championacie, dobre 32 miejsce w wyścigu 
elity mężczyzn, wśród najlepszych kolarzy 
szosowych na świecie, zajął wychowanek 
UKS Jedynki Limaro Kórnik, Mateusz Taciak. 
Kórniczanin reprezentujący na co dzień Gru-
pę Zawodową CCC Polsat Polkowice trochę 
zbyt asekuracyjnie pojechał początek trasy, 
ale później już wszedł w swój rytm i odrabiał 
nieduże straty. Zwyciężył Bradley Wiggins, 
przed wielokrotnym Mistrzem Świata Tony 
Martinem.  O słabym występie może mówić 
czwarta z wychowanek Kórnickiego klubu 
Katarzyna Pawłowska, która jak się okazało 
nie trafiła z formą i ostatecznie w wyścigu na 
czas pan zajęła 42 miejsce. Kasia obecnie 
reprezentuje barwy holenderskiej grupy za-
wodowej Boels Dolmans, ale do mistrzostw 
świata szykowała się we włoskim Livonio. 
Jak widać nie każdemu musi służyć wyso-
kogórski klimat. 

Wielkie święto dla polskiego kolarstwa 
pojawiło się ostatniego dnia mistrzostw. W 
wyścigu Elity mężczyzn, po raz pierwszy w 
historii Mistrzem Świata wśród zawodowców 
został Polak Michał Kwiatkowski!!! Sukces 
Michała jest wyjątkowy. Polak Najlepszym 
Kolarzem Świata!!. To co do nie dawna 
wydawało się nieosiągalne i raczej nikomu 
się nie śniło, stało się faktem. Wspaniała 
wiadomość dla polskiego kolarstwa, dla 
całego polskiego sportu. Po 25 latach (Jo-
achim Halupczok) mamy znów szosowego 
Mistrza Świata!!! Ten sukces to największe 
osiągnięcie Polskiego kolarstwa, bo zdobyty 
już w zawodowym peletonie.    

dwA ZwYcIęSTwA 
ZAwodNIcZEk lImARo

Świetną formę pod koniec sezonu 
prezentują zawodniczki i zawodnicy UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, którzy ostatnio wzięli 
udział w ogólnopolskim kryterium ulicznym 
w Maszewie (woj. zachodniopomorskie). 
Wśród młodziczek dwa pierwsze miejsca 
zajęły Kórniczanki Gracjana Radzicka 9pkt. 
i Natalia Szymczak 8pkt. Wśród juniorek 
młodszych drugie i trzecie miejsca zajęły 
Karolina Przybylak i Joanna Golec. Wśród 
kobiet open na pierwszym stopniu podium 
stanęła Alicja Ratajczak 37 pkt przed swą 
koleżanką klubową Viktorią Żegleń 35 pkt, 
natomiast w wyścigu juniorów młodszych 
Janek Łaaszewski i Wojtek Kaczmarek zajęli 
kolejno miejsca tuż za podium 4 i 5. 

Paweł Marciniak

BRYlANT kóRNIk na 

XXXVii biegu 
lechiTów 

– 14.09.2014
 

W sobotę, 14 września, ponad 1260 
osób stawiło się na starcie półmaratonu 
(dystans 21,0975 km), jednej z naj-
starszych imprez biegowych w Polsce. 
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć 
oczywiście ekipy Brylantów z Kórnika 
w składzie: Baraniecki Zbigniew, Bro-
niewski Marek, Faliszewski Andrzej, 
Kaczmarek Katarzyna, Klonowski Michał, 
Ludwa Witold, Mika Józef, Pelczyk Ma-
riusz, Sobkowiak Ewa, Topolewski Józef, 
Wziątek Mirosław.

Trasa biegu została wytyczona droga-
mi asfaltowymi od Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy do mety na Placu 
Świętego Wojciecha pod katedrą w 
Gnieźnie. Organizatorzy zadbali aby nie 
była zbyt łatwa. W większości prowadziła 
delikatnie pod górkę, bywały też większe 
podbiegi o dużym kącie nachylenia. 
Dodatkowym utrudnieniem okazała się 
pogoda. Było gorąco i wiał suchy wiatr 
cały czas w twarz. W tych warunkach 
zabrakło na trasie kurtyn wodnych i lepiej 
zorganizowanych punktów z wodą. To 
wszystko sprawiło, że uczestnicy mogli 
zapomnieć o rekordach życiowych. Po-
niżej czasy jakie osiągnęli nasi repre-
zentanci (godz.:min.:sek.) oraz wyniki 
w klasyfikacji (generalna/wiekowa/płeć):
01:38:45 Mika Józef 147/18/140
01:48:27 Topolewski Józef 358/41/333
01:50:49 Pelczyk Mariusz 423/103/397
0 1 : 5 1 : 5 6  F a l i s z e w s k i  A n d r z e j 
453/113/425
02:02:30 Wziątek Mirosław 741/80/664
02:02:38 Baraniecki Zbigniew 744/81/667
02:05:05 Klonowski Michał 792/170/703
02:06:53 Broniewski Marek 838/283/738
02:09:44 Ludwa Witold 904/97/786
0 2 : 1 0 : 1 5  K a c z m a r e k  K a t a r z y n a 
913/28/120
02:11:25 Sobkowiak Ewa 926/6/122

37. Bieg Lechitów ukończyło 1152 
uczestników na 1259 zapisanych. Dla 
kilku Brylantów był zaprawą do najważ-
niejszej jesiennej imprezy biegowej w 
Wielkopolsce – 15. Poznań Maraton im. 
Macieja Frankiewicza, który odbędzie się 
12 października br. Tak to już jest w świ-
cie biegacza, że późne lato i jesień obfi-
tują w różnego rodzaju zawody. Relacje 
z poszczególnych startów przedstawimy 
w kolejnych artykułach. 

Zachęcając do zdrowego trybu życia 
i aktywnego spędzania wolnego czasu 
zapraszamy na wspólne bieganie z 
Brylantem – spotykamy się w każdą nie-
dzielę, godz. 9:00 w holu KCRiS OAZA. 
Dla uczestników, po każdym treningu, 
wstęp na basen za 5 zł bez limitu czasu!

KaK
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* Przyjmę portiera z grupą inwalidzką - okolice Gądek. Dzwonić tylko 6 i 7 X od godz. 18:00. Tel. 888 048 975
*Kupię tanio działkę w okolicach Kórnika, Błażejewa. Tel. 691 291 313
*Sprzedam kaczki, gęsi, siano w kostkach. Tel. 690 631 151
*Sprzedam Skoda Fabia 1,4 + LPG 2007, klima, przebieg: 143 tys., cena: 16 300 do neg. Tel. 506275821
*Sprzedam spacerówkę X-lander i spacerówkę typu parasolka Bebe Comfort. Obie zielone. Stan bdb. Tel. 607 268 412 lub 605 734 578
*Sprzedam działkę 5000 m ² wraz z budynkiem mieszkalnym i gospdarczym w Dominowie. Tel. 668 394 787
*Sprzedam 4 opony zimowe Hankok 205/55 r16 91T. Cena 480 zł. Tel. 512 67 11 45
*Sprzedam kpl. felg z oponami zimowymi Good Year 175/80R14 VW IV, Skoda, Seat, cena: 350 zł. Tel. 506275821
 *Sprzedam bagażnik dachowy Auto Maxi alu. do VW Golfa IV/Bora, cena: 150 zł. Tel. 506275821
*Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, ligustry, cisy. Tel.697-161-171
*Kredyty bankowe dla firm, leasing, faktoring; kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne. Tel. 608 412 739
*Firma zatrudni montera-technika, monterów myjni samoobsługowych, spawaczy -ślusarzy stali nierdzewnych, instalatora. Tel. 602-283-154
*Sprzedam słupki nowe ogrodzeniowe całe ocynkowane 100 szt. wysokość 2m. Tel. 691810340.
*Sprzedam piękną cegłę rozbiórkową oraz szamot. Tel. 691810340
*Sprzedam działki budowlane w Czmońcu gmina Kórnik 750m², 1500m², 3500m². Tel. 691810340
*Sprzedam dom w Czmońcu w  stanie surowym otwartym wraz z działką piękna lokalizacja. Tel. 691810340.
*Sprzedam 4,5 h ziemi w Czmońcu. Tel. 691810340
*Kupię mieszkanie w Kórniku, gotówka. Tel. 789-229-351
*Kupię dom w Kórniku do 150m². Tel. 789-229-351
*Sprzedam siedlisko z zabudowaniami w okolicach Kórnika. Tel. 505-720-027
*Sprzedam działki budowlane w okolicach Kórnika od 39900 zł. Tel.789-229-351
*Dom 30m od Jeziora Bińskiego sprzedam - 100m²/715m². Tel.505-72-00-27
*Kupię grunt rolny w gminie Kórnik. Tel. 505-72-00-27
*Domy szeregowe od 249tys. Tel. 789-229-351
*Domek letniskowy nad jeziorem 115tys,własność. Tel. 789-229-351
*DAT-Schaub Polska oddział w Robakowie poszukuje osób (kobiet i mężczyzn) do pracy na stanowisko pracownik produkcji (jeliciarz). Tel. 515 169 114
*Rower górski  koła 26’ tanio, oraz fotelik na rower tanio tylko 50 zł. Tel. 506490723
*Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), foteliki samochodowe(2), maty edukacyjne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat.. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne (5szt), taśmy do magnetofonu szpulowego. 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 buty i czapsy do jazdy konnej rozm. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie 2 szt. i zimową 1 szt. tanio Letnie 205/55/R15. Tel. 506490723
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14, tel. 696 843 092
*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: 506490723
*Sprzedam książki zawodowe kierowców(wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) , torby walizki do garniturów, Tel: 506490723
*Sprzedam pralkę Bosch stan bardzo dobry. Tel. 697203371
*Przyjmę do pracy tapicerów oraz osoby do przyuczenia. Tel.601-71-96-99
*Zatrudnię stolarzy, pomocników stolarzy. Tel. 061-8971-251
*Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 669 393 705
*Drewno kominkowe, opałowe. Duży wybór . Konkretne szczapy. Szybki czas realizacji. Możliwość układania drewna na posesji. Tel.692-241-023,784-419-455
*Bruk dębowy, drewniany. Doskonale nadaje się na ścieżki, tarasy, chodniki. Tel. 692-241-023
*Ogrodzenia kute, drewniane. Siatka ogrodzeniowa. Balustrady, kraty, pergole. Automatyka do bram. Tel. 692-241-023
*DJ, konferansjer na Twoją imprezę! Pełna oprawa muzyczna, światło, dźwięk. Wesela, spotkania firmowe itp. Tel.697733087
*Szukasz szkolenia dla swojej firmy za małe pieniądze? dzwoń! Tel. 697733087 www.proz.pl
*Piecyk na drewno z kaflami. Bordowy. Tel. 602 214 931
*Korepetycje z chemii - poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
*Sprzedam garnitur młodzieżowy. Czarny. 170 cm. Tel.601 359 686
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Do zamieszkania z aneksem kuchennym, szafami.  270 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 731100754

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.

Sprostowanie

W poprzednim numerze „Kórniczanina” 
(nr. 16/2014) na str. 14, w tekście sołtysa 
Konarskiego „Koniec lata w Konarskim” 
pomylono personalia autora muzyki do 
hymnu „Konarskie”. Autorką muzyki jest 
Alina Staniecka-Wilczak, co zresztą podano 
przy publikacji tekstu pieśni obok artykułu.

Redakcja

wAŻNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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, kornik@kornik.pl
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74 tel. alarmowy: 602 620 736




