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- Biegali dla św. JP II
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Foto. ŁG i Gimnazjum w Robakowie
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Prezentacja na targach
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Chór Zamku Kórnickiego

CASTELLUM CANTANS
pod dyrekcją Daniela Iwanowskiego
zaprasza na

Koncert Jubileuszowy z okazji

15-lecia

działalności artystycznej
25 października 2014 r. o godzinie 18:00 na Zamku w Kórniku
Gościnnie wystąpi Poznański Zespół Wokalny

NONA

Piotr Woźniak

Koncert – 17.10.2014. godz. 19.00

Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65 tel. (61) 8170-021
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7 października burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w roli referenta w
panelu dyskusyjnym pt. „Finansowanie
rewitalizacji obiektów zabytkowych ze środków UE - doświadczenia BGK we wdrażaniu inicjatywy JESSICA” w ramach Targów
Dziedzictwo, które odbyły się w Warszawie.
Zaprezentowano między innymi koncepcję rewitalizacji kórnickiego rynku,
wraz z opisem przebiegu inwestycji i jej
finansowania.
Potencjał rozwoju
województwa
8 października w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu odbyła się konferencja „Potencjał Rozwojowy Województwa Wielkopolskiego”. Gościem konferencji był m.in.
Chi - Young Chen, reprezentujący władze
Tajwanu. Poruszono tematy związane
z potencjalną współpracą pomiędzy
Wielkopolską a Tajwanem, aktualizacji
„Strategii Rozwoju Województwa do roku
Statuetka

„Budowniczy
Polskiego
Sportu 2014”
dla burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego

W dniu 9 października br. w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie odbyła się Gala Konkursu
„Budowniczy Polskiego Sportu”, organizowanego przez „Klub Sportowa Polska”
w ramach programu „Sportowa Polska”.
Podczas gali wręczono wyróżnienia w

Maszyna do
konserwacji rowów
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu przygotował prototyp maszyny
samobieżnej przeznaczonej do konserwacji
rowów melioracyjnych. Autorami projektu są
panowie Janusz Rutkowski i Włodzimierz
Talarczyk. Jeszcze w tym roku maszyna ta
będzie testowana na rowach melioracyjnych
w północnej części naszej gminy.
Współfinansowanie drogi
10 października burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał wspólnie z przedstawicielem Międzynarodowych Targów Poznańskich list intencyjny w sprawie współfinansowania budowy drogi w Żernikach. Droga
ta po wybudowaniu umożliwi aktywizacje
terenów inwestycyjnych znajdujących w
północnej części gminy.
kategoriach: „Inwestor na medal”, „Sportowy obiekt roku”, Sportowa architektura
regionu”, „Firma na medal” oraz statuetki
„Budowniczy Polskiego Sportu”.
Celem konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” jest promocja nowoczesnej
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w
Polsce, popularyzowanie dobrych praktyk
w relacjach między inwestorem, projektantem, wykonawcą i administratorem obiektu
sportowego oraz promocja nowoczesnych,
trwałych i sprawdzonych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych do budowy i modernizacji obiektów
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
W kategorii „Budowniczy Polskiego
Sportu” wójtów, burmistrzów i prezydentów
do statuetek nominują marszałkowie województw. Burmistrza Lechnerowskiego do

Plany nowej zabudowy
13 października w Urzędzie Miejskim
gościł przedstawiciel inwestora, który
zamierza realizować budowę budynków
mieszkalnych przy os. Staszica, pomiędzy
ul. Krasickiego a drogą S-11. Tematem rozmów była współpraca pomiędzy Urzędem a
inwestorem w zakresie przygotowania rozwiązań komunikacyjnych dla tego terenu.
Spotkanie z dyrektorami
15 października, z okazji przypadającego dzień wcześniej Dnia Edukacji Narodowej, przewodniczący RM Maciej Marciniak
i burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkali się
z dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli naszej gminy. Poza okolicznościowymi gratulacjami i życzeniami
dyskutowano na temat nowej organizacji
funkcjonowania szkół, która wejdzie w życie
1 września 2015 roku w związku budową
nowej placówki w Kamionkach.
ŁG
brązowej statuetki „Budowniczy Polskiego
Sportu” nominował Marszałek Województwa Wielkopolskiego w uznaniu za całokształt działań i wyjątkowe zaangażowanie
w rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, odpowiedzialność
za prawidłowy proces realizacji inwestycji,
za efektywne działania na rzecz rozwoju
sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i
społeczności lokalnej.
Statuetkę i gratulacje burmistrz Lechnerowski odebrał z rąk Marka Zdziebłowskiego, prezesa zarządu i Rafała Pierzyńskiego
wiceprezesa zarządu „Klubu Sportowa
Polska” oraz olimpijczyków: Jacka Wszoły,
Mariana Woronina i Andrzeja Supronia.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

20 października
o godzinie 11:00
przy mogile rozstrzelanych
na cmentarzu parafialnym
w Kórniku
oddamy hołd bohaterom
składając wiązanki
kwiatów.

Koncert w ramach projektu „Od słowa do słowa”

Zapraszamy
na tę patriotyczną
uroczystość
wszystkich mieszka
ńców, poczty sztandarowe i
delegacje.

Organizator: Fundacja „APJA” www.fundacja-apja.org.pl
Partnerzy:

Biblioteka Publiczna w Kórniku

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie
Biblioteka Miejska w Luboniu

2020”, konkurencyjności wielkopolskiego rolnictwa, energetyce odnawialnej i
innych. W konferencji udział wziął wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Patronat:

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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W dniu 28 października /wtorek/ 2014 r,
w sali OSP w Radzewie
o godz. 10:00
odbędzie się szkolenie dotyczące

1. Budowa chodnika we wsi Czmoń
wzdłuż drogi wojewódzkiej (na odcinku od
przystanku autobusowego do ul. Jesionowej) – Zadanie zostało zakończone.

płatności bezpośrednich
w latach 2015 – 2020
oraz płatności za zazielenienia.

2. Budowa drogi ulicy Głównej w
Borówcu w tym kanalizacji deszczowej.
Zakończono w całości prace kanalizacyjne.
Wykonywane są roboty związane z odtwarzaniem nawierzchni. Do końca października powinny zostać zakończone wszystkie
prace bitumiczne, a w listopadzie chodniki,
wjazdy i oznakowanie pionowe.

8.
2.

3. Budowa ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową – zostały przygotowane materiały do ogłoszenia
przetargu nieograniczonego. Zadanie
dwuletnie. Planowany termin zakończenia
zadania 30 czerwca 2015r.
4. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na osiedlu przy Drodze Kalejskiej w
Kórniku – Bninie II etap – na ukończeniu
są prace związane z budową kanalizacji
deszczowej. Po ich wykonaniu Wykonawca
przystąpi do realizacji podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Zakończenie zadania
planowane jest do końca listopada br.
5. Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową na os. St. Białoboka w Kórniku – opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W
trybie przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót. Planowany termin
zakończenia zadania do 10 grudnia 2014r.
6. Budowa ul. Mostowej w Szczytnikach – rozpoczęto prace rozbiórkowe
starej nawierzchni i podbudowy. Planowany termin zakończenia zadania to 31
października 2014r.
7. Budowa promenady spacerowej
wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap
II – trwa organizacja placu budowy. Zadanie współfinansowane z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013. Wykonawcą robót jest
NAVIMOR – INVEST S.A. z Gdańska. Zadanie dwuletnie.
8. Budowa kompleksu edukacyjnego
w północnej części gminy - budowa
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
przedszkola – etap I obejmujący budynek
szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu – planowany termin zakończenia zadania przewidziany jest na dzień
31 maja 2015r. Trwają prace w zakresie
elewacji budynku i robót dachowych.
9. Budowa oświetlenia na ulicy Wiejskiej w Robakowie - wsi – Zakończono
budowę oświetlenia.
10. Budowa oświetlenia ul. Kolejowej
w Robakowie (dokończenie) Zakończono
budowę oświetlenia.
11. Oświetlenie os. Kwiatowego
w Robakowie – Zakończono budowę
oświetlenia.

13.
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12. Budowa oświetlenia ulicznego na
ul. Jeziornej w Kórniku – Bninie – zlecono
postawienie dwóch lamp przy parkingu na
ul. Jeziornej w Kórniku.
13. Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku – Zakończono wszystkie prace związane
z budową infrastruktury podziemnej, wykonano nowe oświetlenie drogowe, trwają
prace w zakresie układania nawierzchni
placu i ulic.
14. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Dziećmierowie - Ogłoszono przetarg na
rozbudowę. Termin składania ofert upływa
w dniu 21 października 2014r. Planowany
termin realizacji zadania do 30 września
2015r.
15. Budowa zaplecza socjalnego
przy świetlicy w Czmońcu – wystąpiono
z zapytaniem ofertowym do wykonawców
na realizację zadania. Planowany termin
zakończenia zadania przewidziany jest na
22 grudnia 2014r.
Wydział Inwestycji
UM w Kórniku

Szkolenie przeprowadzą pracownicy
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Poznaniu.
ZAPRASZAM
– Jan Nowak
doradca rolników

70 - lecia
Liceum
Ogólnokształcącego
w Kórniku

Wielkopolska walczy z cukrzycą
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Mateusz Klemenski wraz z podległym mu
Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach
Światowego Dnia Walki z Cukrzycą przeprowadza akcję „Wielkopolska walczy z cukrzycą”
Wydarzenie będzie realizowane w ramach ciągłej kampanii informacyjno-promocyjnej „Trzeźwo
spoglądamy na swoje zdrowie” z wykorzystaniem mediów i istniejącego profilu na Facebooku.
Głównym celem jest informowanie o możliwościach walki z cukrzycą, jej leczenia w podmiotach leczniczych podlegających SWW. Dodatkowym celem jest promocja profilaktyki zdrowotnej
i zdrowego stylu życia, poprzez organizację akcji prozdrowotnych. W ramach realizacji projektu
prezentowane będą również działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, których celem
jest poprawa stanu infrastruktury medycznej, także dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.
Jednodniowe badanie zostaną przeprowadzone na terenie Wielkopolski w jednym okresie:
od 6 do 14 listopada, w Kórniku badanie odbędzie się w dniu 12 listopada w godzinach od 10.00
do 17.00, w Zespole Szkół – Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku.
W ramach wydarzenia będzie można wykonać bezpłatnie podstawowe badania profilaktyczne
w kierunku: nadwagi (mierzenie i ustalanie BMI), otrzymać porady dietetyka oraz diabetologa.
Każda z przebadanych osób otrzyma również jabłko.

PODATKI

W GMINIE KÓRNIK
w 2015 r.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w roku
2015. Stawki te podwyższone są o 0,4%
w stosunku do stawek obowiązujących
w Gminie Kórnik w roku 2014, to jest o
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 roku w stosunku do półrocza 2013 roku, podany w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Dla podatników oznacza
to wzrost podatku średnio o 1-5 groszy
na stawce. Tylko budynki związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej
odnotują wzrost stawki o 0,10 zł.
Ostatnie nieprawdziwe informacje
rozpowszechniane w Gminie, wprowadziły opinię publiczną w błąd, wskazując, iż stawki podatkowe wzrosły
czterokrotnie. Nieprawda! Stawka od
gruntu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wzrosła z 0,89
zł do 0,90 zł od 1 m² powierzchni, to
jest o 0,01 zł (1 grosz). Stawka od
gruntów pozostałych, z 0,46 zł do 0,47
zł od 1 m² powierzchni, to jest o 0,01
zł (1 grosz). Stawka od budynków
mieszkalnych wzrosła z 0,74 zł do 0,75
zł od 1 m² powierzchni, to jest o 0,01 zł
(1 grosz). Stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wzrosła z 23,03 zł do
23,13 zł od 1 m² powierzchni, to jest o
0,10 zł (10 groszy). Stawka od budynków pozostałych wzrosła z 7,73 zł do
7,76 zł od 1 m² powierzchni, to jest o
0,03 zł (3 grosze). Co oznacza to dla
przeciętnego mieszkańca, który płaci
podatek od nieruchomości za 1.000 m²
gruntu, 100 m² budynku mieszkalnego
i 15 m² garażu wolnostojącego? W
roku 2014 zapłacił on 649,95 zł (grunt
1.000 m² x 0,46 zł = 460,00 zł; dom
100 m² x 0,74 zł = 74,00 zł; garaż 15
m² x 7,73 zł = 115,95 zł). W roku 2015
mieszkaniec zapłaci 661,40 zł (grunt
1.000 m² x 0,47 zł = 470,00 zł; dom
100 m² x 0,75 zł = 75,00 zł; garaż 15
m² x 7,76 zł = 116,40 zł). Podatek tego
mieszkańca wzrośnie o 11,45 zł w skali
roku. Kwartalnie wzrost raty podatku
wyniesie niespełna 2,87 zł.
Hanna Kmieciak
Kierownik
Wydziału Podatków
i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku

13.

nr 18/2014

Dyrektor Zespołu Szkół
i Grono Pedagogiczne
zaprasza
wszystkie chętne osoby
związane ze szkołą
na spotkanie organizacyjne
w dniu 6 listopada br.
o godz. 17.00
(sala nr 13)
w sprawie ustalenia
planu obchodów

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

UWAGA
ROLNICY!

Sprawozdanie
z przebiegu
inwestycji

17 października 2014 r.

5

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr
ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2,
54/3, 56/1.
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.) oraz uchwały Nr XX/239/2012 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 kwietnia 2012
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Kórnik we wsi Skrzynki - działki nr ewid.
52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3,
56/1 (rejon ul. Wiśniowej) wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 27
października 2014 r. do 25 listopada 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00
(I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).
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 9 grudnia 2014 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035
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, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w
nciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2.
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.) oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia
29 grudnia 2010 r. i uchwały Nr XXIX/336/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2012 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 27 października 2014r. do 19 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik w godzinach pracy urzędu.
Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i infrastruktury
technicznej oraz uporządkowanie stanu istniejącego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 19 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik o godz. 1400 , sala 106 (przy sekretariacie).
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 3 grudnia 2014 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1,
62-035 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.

Panu Robertowi Wrzesińskiemu
wieloletniemu współpracownikowi „Kórniczanina”
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa
Redakcja „Kórniczanina”

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 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. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały nr LII/577/2014 z dnia
24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Poznańskiej i Woźniaka oraz
Jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny
Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie i określenie zasad zagospodarowania
na obszarze objętym planem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail:
kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 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. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z
późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały nr LII/579/2014 z dnia
24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej – dz. nr
11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012
r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 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. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z
późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały nr LII/576/2014 z dnia
24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562,
219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz
działek o numerach ewidencyjnych: 30,
21, 23 – 28, 29/1 – 29/6, obręb geodezyjny
Skrzynki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy
Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmiana
zasad zagospodarowania na obszarze
objętym planem wraz ze zmianą linii
zabudowy.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko ww.
projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail:
kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Gminy Kórnik.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze bedą z nami”
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Kol.BARBARZE PIETRALI oraz rodzinie

Edmunda Grobelnego

wyrazy serdecznego współczucia i słowa otuchy z

długoletniego dyrektora
Szkoły w Robakowie Wsi (1962-1984).
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składa
Społeczność Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

powodu śmierci

Męża
składają
Anna i Tadeusz Raukowie
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AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

Państwu
Damianowi i Sylwii Biadale
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca i Teścia

składa
Prezes Zarządu
oraz pracownicy
Kórnickiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego
„KOMBUS”
7

Chciałabym uzupełnić artykuł pani
dyrektor Krystyny Kiełpińskiej „ 20 lat Sali
Gimnastycznej w Radzewie”.
Aby powstała taka sala, to jak wiem
zorganizowany został Komitet Budowy Sali
Gimnastycznej, w którym bardzo aktywnie
uczestniczył mój śp. brat Marek Serwatkiewicz. Zawsze podkreślał, że ta sala
powstała dzięki wielkiemu zaangażowaniu
mieszkańców Radzewa i innych miejscowości z obwodu szkolnego. Nigdy nie
odmawiali pomocy przy różnych pracach.
Uważam, że należy to wspomnieć
przy okazji jubileuszu, bo bez inicjatywy i
zaangażowania społecznego nie byłoby
tego obiektu.
Z poważaniem
Bożena Gorzelanna
Dnia 20 października o godz. 14:00 w
Izbie Szymborskich
w Bnińskim Ratuszu,
w 75 rocznicę rozstrzelania
Obywateli Kórnika przez niemieckiego
okupanta, otwarta zostanie wystawa
pamiątek po

Wojciechu Niemierze,
mieszkańcu Bnina.
ZAPRASZAMY.

Izba Pamiątek Regionalnych dziękuje
Panu Bogdanowi Paszkiewiczowi z Bnina, za podarowane książki z Biblioteki
Ewangelickiej w Bninie, która istniała od
1777 do 1945 r. Książki te stanowią ważny
przyczynek do historii miasta Bnina.
KK
Muszę przyznać, że informacja za
mieszczona przez Wiceburmistrza
Kórnika, Sz. P. Antoniego Kalisza w poprzednim numerze „Kórniczanina” wprawiła mnie
w osłupienie, zresztą nie tylko mnie, ale wielu
mieszkańców gminy, z którymi miałem okazję
rozmawiać. Pan Burmistrz napisał, żeby w
związku realizacją przez Gminę Kórnik modernizacji płyty rynku i mając na uwadze estetyczny
wygląd nowej płyty, uprasza się kierowców
samochodów parkujących na wyznaczonych
miejscach postojowych o dopilnowanie, aby
zaparkowane pojazdy były sprawne technicznie
i nie powodowały powstawania zacieków olejowych na nowo ułożonej nawierzchni…
Szanowny Panie Burmistrzu, o tym czy
pojazd jest sprawny technicznie decydują
określone prawem stacje obsługi pojazdów,
które dopuszczają do ruchu na określony czas
wszystkie pojazdy. Kierowca poruszający się
pojazdem dopuszczonym do ruchu, ma nie
tylko prawo, ale i obowiązek parkowania na
wyznaczonych do tego celu miejscach postojowych. Rozumiem kwestię zachowania estetyki
nowej płyty, na której wszystkim nam będzie
zależało, ale ograniczanie możliwości parkowania, na przeznaczonych do tego miejscach
dla obywateli, którzy niekoniecznie poruszają
się nowymi mercedesami jest niekonstytucyjne,
nie sądzi Pan?
Mieszkaniec Szczytnik
(Imię i nazwisko znane redakcji)
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TERROR, UPOKORZENIA, HAŁAS
utrapieniem ludzi starszych
W imieniu ludzi starszych mieszkających
na Osiedlu Staszica w Kórniku (blok 10, blok
20) zwracam się o pomoc do władz miejskich i
osób odpowiedzialnych za spokój, porządek w
miejscach publicznych. My starsi, schorowani
mamy już dość tyranizowania, upokorzeń,
hałasu, bałaganu, które nam prezentują młodzi
ludzie w ciągu całej doby. Postawione przez
władze osiedla ławki są zbiorowiskiem elementów młodzieży i osób po 20-stce, którzy swoim
zachowaniem utrudniają przeżycie w spokoju
czasu późnej starości. W ciągu dnia gromadzą
się uczniowie szkół kórnickich, pewnie na
wagarach lub w przerwach międzylekcyjnych
na papieroska i głośne wulgarne rozmowy.
Zajmują miejsca na ławeczkach postawionych
(zostawionych) głównie dla ludzi starszych. Ale
to co się dzieje od wieczora do rana w godzinach nocnych przekracza wyobrażenia i woła „
o pomstę do nieba”. Błagamy wszystkich odpowiedzialnych za spokój i porządek w Kórniku o
pomoc, by starość nie była taka okrutna. Picie
alkoholu o każdej porze dnia i nocy ( zy wolno
w miejscach publicznych? ) wyzwala u ludzi
młodych swobodę zachowania, wulgaryzm,

głośne rozmowy, tłuczenie butelek, które nie
pozwalają nam w spokoju przeżyć każdą godzinę życia. Uczestnicy tych zdarzeń na uwagi
ludzi dorosłych reagują wulgaryzmem, jeszcze
głośniejszym zachowaniem i ubliżaniem. Telefonujemy do Policji i co? Musi być stała kontrola
tego osiedla i nie przyjazd samochodem, tylko
pieszo. Tłumaczenie ,że jest za mało ekip w
policji nas nie satysfakcjonuje, to, że policja
nasza ma pod kontrolą nie tylko Kórnik ale Borówiec, Kamionki, Kleszczewo itp. Jednorazowe
kontrole po telefonach mieszkańców nic nie
dają. Po przyjeździe rozrabiacze się rozchodzą
i potem wracają z jeszcze bardziej uciążliwym
zachowaniem do samego rana. A co robi Straż
Miejska? Niech się przekształci w Straż Nocną i
wtedy może będziemy spokojni. My ludzie starsi
płacimy także podatki na te służby.
Kiedy to się wreszcie skończy?
Kto nas zrozumie? Błagamy o pomoc!

Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2015 - podsumowanie
Zakończyło się głosowanie w konsultacjach społecznych Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2015. Zanotowano 4276 głosów, z czego
1045 wpłynęło przez Internet, a 3231 na kartach do głosowania. Aż 354 głosy były nieważne. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.
Do realizacji zakwalifikowały się cztery pierwsze zadania, których łączny szacunkowy koszt wynosi 700 tys. zl.
ŁG

Miejsce
1

Nr zadania
11

2

3

3

10

4

22

5

8

6

19

7

17

8

16

9

7

9

1

- wystawa w Izbie pamiątek regionalnych w Bninie.

10

21

16-19 październik a

11

13

sobota 10:00-17:00

12
13
14

5
9
20

niedziela 10:00-17:00

15

4

15

15

16
17
18

14
6
12

19

18

20

2

Bezsilni mieszkańcy
PS .A gdzie są rodzice tych wyrostków i
rozrabiaczy? Toż to przyszli ojcowie, także matki
i z pokolenia na pokolenie dające zły przykład
swoim dzieciom.

„Jan Paweł II -Droga do Świętości”

Piątek 8:00-16:00

Szanowny Mieszkańcu Szczytnik!
Stworzona przez Pana interpretacja informacji wiceburmistrza wypacza jej sens
(dobrze, iż treść zacytował Pan wiernie). Nie
chodzi bowiem o to, by na rynku parkowały tylko
samochody najnowsze lub wskazanej przez
Pana marki, ale by dbać, by pojazdy parkujące
na rynku były pozbawione usterek w postaci
przecieków oleju.
To, że auto zostało dopuszczone do ruchu
wskazuje na jego stan ogólny w momencie
przeglądu. Coroczna kontrola techniczna nie
gwarantuje jednak, że w ciągu roku auto będzie
zawsze sprawne i nie wydarzy się coś, co tę
sprawność obniży. A gdy przepali się żarówka?
Idąc tokiem Pańskiego rozumowania, można
by przyjąć, że w okresie od przeglądu do przeglądu nie musimy wymieniać jej na nową - możemy jeździć bez świateł,
bo mamy „dopuszczenie
do ruchu”... Na szczeście
tak nie jest. Regulują to też
przepisy. Tak jak jazda bez
świateł jest zabroniona,
tak i za zabrudzenie drogi
olejem wypływającym z
silnika (nie ważne czy na
rynku, czy w innym miejscu) w skrajnym przypadku
możemy dostać mandat
na sporą sumkę (paragraf
91 kodeksu wykroczeń),

a przy stwierdzeniu poważnej usterki może
nam być nawet odebrany dowód rejestracyjny
pojazdu. A konstytucja raczej nie gwarantuje
nam prawa do brudzenia gdzie chcemy.
Apel wiceburmistrza nie jest niestety
oderwany od rzeczywistości, bo już zdarzyły
się zabrudzenia nowej nawierzchni przez
niesprawne (choć pewnie „dopuszczone do
ruchu”) pojazdy (patrz zdjęcie).
Pilnujmy więc sprawności (szczelności)
naszych samochodów - nie ważne gdzie
parkujemy.
Jak pokazuje jednak doświadczenie apele „swoją drogą”, a i tak służby muszą
się przygotować do skutecznego usuwania
plam po oleju.
Redakcja
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KULTURA

INFORMACJE

Do Redakcji Kórniczanina.

Nazwa zadania
Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach
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
Radzewska Kraina sportu. Radzewo ul. Dworzyskowa
Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Kamionkach
Kamionki ul. Mieczewska, boisko wiejskie
Kraina zabaw dla dzieci nad jeziorem Kórnickim.
Kornik plac nad jeziorem przy ul. Harcerskiej
Siłownia plenerowa Kórnik, ul. Zamkowa od strony Dunaju
Budowa ogólnodostępnych , bezpłatnych kortów tenisowych
Mościenica dz. 144/9
Budowa bieżni asfaltowej przeznaczonej do jazdy na rolkach,
wrotkach i deskorolkach tzw. Roll – Areny.
Kamionki przy ul. Mieczewskiej, na obiwedni płyty boiska trawiastego
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni
- Czmoń ul. Topolowa
Miejsce sportu i rekreacji Radzewo plac przy boisku sportowym
Doprowadzenie mediów do działki sołeckiej
we wsi Skrzynki ul. Poznańska - teren sołecki
Siłownia pod chmurką z placem zabaw dla dzieci. Kórnik przy ul. Lipowej
9 nr działki 515/1, ul. Droga Kalejska nr działki 574/2
Budowa piłkochwytów przy boisku w Runowie
Oświetlenie drogi (od sołectwa do os. Międzylesia) Czołowo
Budowa drogi w Kamionkach ul. Krzemienna
Postać Białej Damy na rynku w Kórniku Rynek w Kórniku
– Plac Niepodległości
Utworzenie ścieżki rekreacyjno – przyrodniczej „SZLAK POLSKICH
DRZEW” Dziećmierowo – Runowo
Stoliki do szachów Kórnik – ul. Prowent, Promenada
Jasno w Dachowie - Dachowa ulice: Cisowa, Chabrowa i Brzozowa
Boisko do streetballa. Szczytniki, plac zabaw ul. Wspólna
Budowa oświetlenia na ulicach: Cicha – Słoneczna – Pogodna –
Poprzeczna – Boczna w Szczytnikach
Budowa pieca chlebowego Mościenica dz. 144/9
SUMA

Wieści z przedszkoli
Uroczyste pasowanie na przedszkolaka
w „Bajkowym Dworze” w Kórniku
26.09.2014 r. w przedszkolu „Bajkowy
Dwór” w Kórniku odbyło się „Pasowanie na
Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień
dla dzieci, które odświętnie ubrane, zaprezentowały swoje umiejętności. Były śpiewy,
recytacja, jak również inscenizacja znanej
bajki. Po zakończonej części artystycznej,
pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka. Każde dziecko
otrzymało na pamiątkę dyplom. Wszystkiemu przyglądali się wzruszeni występem
swoich pociech najbliżsi.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni
w przedszkolu zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.
A. Askutia

17 października 2014 r.

Wizyta Policjantów
w Oddziałach Przedszkolnych
W dniu 24.09.2014r. Oddziały Przedszkolne
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku odwiedzili Funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Kórniku. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa.
Dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie
przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po
ulicy oraz z jakich numerów alarmowych należy
skorzystać w celu wezwania pomocy. Panowie Policjanci chętnie opowiedzieli dzieciom
o swojej pracy, o zasadach obowiązujących
w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak
należy przewozić dzieci w samochodzie. Dzieci
wykazały się dużą wiedzą z zakresu ruchu
drogowego.
W imieniu Dyrekcji Szkoły, Wychowawców
Oddziałów Przedszkolnych oraz dzieci, składamy serdeczne podziękowania za przybycie do
naszej szkoły.
Kinga Koperska

Ilość głosów
1232
990
573
170
164
144
98
93
64
64
60
59
39
36
32
24
24
23
21
6
4
2
3922

Dzień Przedszkolaka
We wtorek 30 wrzesnia po raz pierwszy w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Przedszkolaka.
Na tą specjalną okazję zaprosiliśmy
Pana Romana Genstwa Radnego RM
w Kórniku, który wspólnie z przedszkolakami włączył się do zabawy. Podczas
obchodów dzieci śpiewały Hymn Przedszkolaka, składały przysięgę, recytowały
wiersze, nie zabrakło też wesołych i
tanecznych zabaw. Punktem kulminacyjnym imprezy był pokaz mody Jesiennych
Nakryć Głowy wykonanych przez dzieci i
ich rodziców. Wszystkie kapelusze, opaski, daszki, były wyjątkowe, oryginalne i
bardzo pomysłowe, dlatego dziękujemy
Wam drodzy Rodzice za tak duże zaangażowanie
Paulina Plewka
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W dniu 6 października odbyło się kolejne spotkanie „Pasjoteki”. Wykonywane były
plansze strukturalne dla malutkiego dziecka
z wadą wzroku. Każda z Pań wymyśliła po

kilka, różnego rodzaju kart, na które naklejano tkaninę, tekturę falistą, styropian, folię
oraz wiele innych surowców. Podczas pracy
okazało się, że każdy z nich jest ciekawy
w dotyku. Mamy nadzieję, że plansze będą
doskonałym sposobem poznawania Świata
przez dotyk.
DZIĘKUJEMY wszystkim Paniom, które włączyły się w akcję pomocy choremu
dziecku.

Zapraszamy na kolejne spotkania „Pasjoteki”, które odbywają się w poniedziałki
od godziny 17:00 w Bibliotece Publicznej
w Kórniku.
Przypominamy również o koncercie
Pana Piotra Woźniaka, który odbędzie
się 17 października (piątek) 2014 roku o
godzinie 19:00. Zapraszamy!

materiały poszerzające wiadomości o
naparach herbacianych. W ramach degustacji goście mieli okazję uraczyć się
smakiem przepięknie pachnącej czarnej
herbaty z dodatkiem imbiru, cynamonu
i goździków oraz usuwającej zmęczenie
zielonej herbaty z jaśminem. Przy herbacie nie mogło zabraknąć ciasta – na tę
okazję jedna z czytelniczek przygotowała
pyszne wypieki. Na zakończenie goście

otrzymali pełną dobroczynnych składników herbacianą niespodziankę .
W imieniu Filii i uczestników spotkania serdecznie dziękuję pani Hannie
Chmielewskiej za przekazanie wielu
cennych informacji, promujących zdrowy
styl życia.

KaK

W herbacie siła
Filia biblioteki w Bninie przygotowała
dla czytelników nowy cykl spotkań związanych z edukacją zdrowotną pt. Dbam
o zdrowie. W dniu 1 października odbyło
się pierwsze spotkanie, które zostało
poświęcone właściwościom najpopularniejszego na świecie napoju - herbaty.
Gościem specjalnym była właścicielka kórnickiej herbaciarni Filiżanka Orientu pani Hanna Chmielewska. Uczestnicy
spotkania mieli okazję poznać najpopularniejsze z herbat: czarną, zieloną,
żółtą, białą, czerwoną i pochodzącą z
czerwonokrzewu herbatę Rooibos. Zainteresowani dowiedzieli się jaki wpływ na
zdrowie ma każda z nich. Poznali etapy
produkcji herbaty, proces suszenia,
skład herbacianych liści oraz różnice
między herbatą Sencha i Bancha. Omówione zostały także sposoby parzenia
poszczególnych herbat, mające duży
wpływ na zachowanie ich smaku i wartości zdrowotnych. W trakcie prezentacji
każdy z uczestników otrzymał dodatkowe

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 1

im. Tytusa Działyńskiego
W hołdzie Patronowi,
którego życie było darem dla Polski.
Wyjątkowy nastrój towarzyszył tegorocznym obchodom Święta Patrona
naszej szkoły. W piątek, 10 października
2014 r. od rana spotkaliśmy się na sali
gimnastycznej na uroczystym apelu.
Po przemówieniu Pani Dyrektor Ewy
Szybiak-Lewandowskiej, delegacje klas
złożyły kwiaty przy popiersiu patrona.
Następnie obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów kl.
5 i 6, który przybliżył wszystkim postać
Patrona Szkoły – Hrabiego Adama Tytusa
Działyńskiego.
Jakież było zdziwienie występujących
dziewczyn, gdy w trakcie swojej rozmowy
o przygotowaniach do obchodów święta
szkoły, wywołały z obrazu ducha Tytusa
Działyńskiego (i Celestyny!). Wtedy duch
przypomniał wszystkim o swoich najważniejszych dokonaniach dotyczących
Kórnika: przebudowie zamku; pracach
związanych z rozbudową parku; przebudową Kościoła; sprowadzeniu Sióstr
Miłosierdzia do Kórnika. Uczniowie z wielkim skupieniem przyglądali się rozmowie

młodych aktorów ze zjawami. Na koniec
duch Tytusa Działyńskiego, w którego
wcielił się uczeń z kl.6b, podziękował Pani
Dyrektor za to jak rządzi „jego” placówką.
Po części artystycznej zakończonej
przez Panią Dyrektor wszystkie klasy
wraz z nauczycielami udały się na Mszę
Św. do Kolegiaty Kórnickiej. W nabożeństwie wziął udział sztandar szkoły
wniesiony przez nauczycieli w asyście
uczniów z pocztu sztandarowego. Pod
koniec uroczystości Pani Dyrektor Ewa
Szybiak-Lewandowska wraz z delegacją
szkoły złożyła kwiaty na ołtarzu jako podziękowanie za tak wspaniałego Patrona.
Kwiaty po Mszy Św. zostały przeniesione
do Kaplicy Matki Boskiej Różańcowej Kórnickiej, w podziemiach której spoczywają
szczątki Tytusa Działyńskiego.
Święto Patrona przypomniało nam,
kim był i co zrobił dla Kórnika Tytus Działyński. Była to niecodzienna lekcja, którą
zapamiętają wszyscy w niej uczestniczący. Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie,
że mamy niezwykłego opiekuna, którego
warto naśladować.
Alicja Serwatkiewicz
Magdalena Gorzelańczyk

Każdego roku 10 października obchodzimy
ważny dla naszej społeczności szkolnej Dzień
Patrona Szkoły. Hrabia Adam Tytus Działyński jest wzorem do naśladowania przez nas
wszystkich. Arystokrata, działacz polityczny,
mecenas sztuki i wydawca źródeł historycznych. Rezydował w zamku w Kórniku, który
przebudował na potrzeby gromadzenia zbiorów
bibliotecznych i muzealnych. Wokół zamku
utworzył park, do którego zwoził wiele gatunków drzew i krzewów z całego świata. Zapisał
się trwale w dziejach nauki i kultury polskiej.
Ten dzień dzieci przeżyły w sposób bardzo
odświętny. Po uroczystej Mszy św. i złożeniu
kwiatów przed pomnikiem Tytusa Działyńskiego
na Podzamczu dzieci klas pierwszych zostały
pasowane na uczniów szkoły. Uczniowie z
klas drugich mieli okazję zwiedzić Zamek Kórnicki i dowiedzieć się wielu ciekawostek o jego
mieszkańcach. Natomiast trzecioklasiści odbyli
Quest, podczas którego z przewodnikiem (pracownikiem Instytutu Dendrologii PAN) szukali
odpowiedzi na pytania, które doprowadziły do
ostatecznego rozwiązania i ułożenia końcowego hasła. Oprócz zdobycia nowych wiadomości, dzieci doświadczyły świetnej zabawy i ruchu
na świeżym powietrzu.
		
Danuta Zwierzyńska

KULTURA
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Wieści
z Biblioteki

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

Fot. Katarzyna Szczepaniak

UWAGA! NASI! WIELKA DRAKA! VI ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
DLA MIŁYCH GOŚCI MNÓSTWO ZIEMNIACZANYCH OSOBLIWOŚCI:
- Gry i zabawy plastyczne i sportowe
- Loteria fantowa dla dzieci i rodziców
- Prezentacje:
taekwondo
- snycerstwa-„Wędrowny włóczykij” - wozu Straży Pożarnej
- Mnóstwo smakołyków:
o
Grill
o
Kawiarenka- domowe wypieki i kawa
o
Chleb ze smalcem
o
Grochówka
o
Pyry z ogniska z gzikiem
OGŁASZAMY KONKURSY:
- Konkurs na jesienne przebranie: warzywo, owoc lub Pani Jesień
- Konkurs na największą POZNAŃSKĄ PYRĘ, (przynieś pyrę na festyn)
- Konkurs plastyczny pt. SKARBY JESIENI, który odbędzie się w trakcie święta
Kto chce się z nami bawić w plenerze,
Niech o godz. 11.00, dnia 18 października 2014 roku
Na boisku szkolnym się zbierze.
Zapraszamy!
Dzieci i wychowawcy klas 0-3
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Członkowie Koła Emerytów i Rencistów
przy Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku (40
osób) udali się na kolejną tradycyjną wycieczkę od 24 do 29 września 2014 r., by zwiedzić
zabytki i urokliwe południowe tereny Polski.
Najpierw seniorzy dotarli do Jasnej Góry
w Częstochowie, gdzie pokłonili się i pomodlili
przed cudownym obrazem Matki Bożej. Uczestniczyli w jego odsłonięciu, a także we Mszy św.,
odprawionej przez księdza,
będącego z grupą ze Słowacji.
Potem byli w Białym Dunajcu, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez właścicieli
ośrodka wypoczynkowego.
Ich wycieczki rozpoczęły
się od zwiedzania Zakopanego, a w nim słynnych Krupówek, tu oddali hołd hrabiemu
Władysławowi Zamoyskiemu.
Wjechali kolejką na Gubałówkę, modlili się w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Podziwiali
wspaniałe jesienne widoki
Tatr, szczególnie piękny widok
śpiącego rycerza i krzyż na Giewoncie. Byli też
przy hotelu Kasprowy, który w latach 70-tych był
perłą Zakopanego.
Kolejne ciekawe miejsce to: kąpielisko
na Polanie Szymoszkowej, nowy wyciąg
krzesełkowy na Butorowy Wierch i skocznie
narciarskie.
Uczestnicy wycieczki wyjechali do Nowego
Targu skąd udali się do Sanktuarium Maryjnego
w Ludźmierzu, by pomodlić się przed figurką
Matki Bożej Ludźmierskiej, zwanej Gaździną
Podhala.
Byli w miejscowości Czerwienne - Bachledówka, gdzie zwiedzili piękny, cały z drewna
kościół Matki Bożej Częstochowskiej, a za nim
stary zabytkowy cmentarz.

Podziwiali panoramę z Bachledówki słynącą jako najpiękniejsza i najrozleglejsza po
polskiej stronie Tatr (947 m n. p. m.).
Odwiedzili wioskę Ząb, która jest najwyżej
położoną miejscowością w Polsce (1013 m n. p.
m.), z której pochodzi Kamil Stoch, nasz mistrz
świata w skokach narciarskich.
Podczas całodniowego wyjazdu do Krakowa zwiedzili nowo budowany ogromny Kościół
pod nazwą Centrum Jana Pawła II, następnie

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Wawel, Stary Rynek, Kościół Mariacki.
Udali się również na Cmentarz Rakowicki, by
złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze na
grobie rodziców Św. Jana Pawła II i poetki - noblistki Wisławy Szymborskiej. Odwiedzili groby
ofiar katastrofy smoleńskiej, grób piosenkarza
Marka Grechuty i wielu innych znanych ludzi.
Skorzystali z pięknej, słonecznej pogody i
wybrali się w Pieniny. Jadąc przez Chochołów,
podziwiali starą drewnianą zabudowę tej wioski.
Jechali przez miejscowość Maniowy zalaną
wodami Jeziora Czorsztyńskiego. W latach
70-tych XX wieku odbudowano ją, nazywając
Nowe Maniowy. Pojechali do miejscowości Sromowce Niżne i udali się na spływ przełomem

Dunajca. Seniorzy mogli podziwiać przepiękne
krajobrazy górskie, a flisacy swoimi ciekawymi
opowieściami i legendami umilali spływ.
Zwiedzili także Szczawnicę, zobaczyli
zawody kajakarskie.
Byli zadowoleni z rejsu gondolą „Czorsztynianka” po Jeziorze Czorsztyńskim, z której
podziwiali góry, zamek i zaporę wodną, w Nidzicy, ruiny zamku Czorsztyńskiego, skansen
Czorsztyński.
Byli też w zabytkowym,
najstarszym na Podhalu,
drewnianym kościele w Dębnie (obiekt wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO).
Podczas pobytu w Białym
Dunajcu każdego wieczora
wyjeżdżali do pobliskich Szaflar, gdzie zbiorowo korzystali
z kąpieli i ćwiczeń w ciepłych
wodach termalnych.
Na zakończenie ich wspaniały gospodarz przygotował
biesiadę góralską w swoim
szałasie regionalnym. Pan Andrzej świetną gwarą góralską
opowiadał ciekawe historie, legendy, dowcipy,
a uczestnicy wycieczki zajadali się grillowanymi
kiełbaskami, popijając herbatką. Była także
muzyka góralska i biesiadna, a przy niej tańce,
bo po codziennych kąpielach kondycję seniorzy
mieli dobrą.
W powrotnej drodze wstąpili do Wadowic,
by odwiedzić miejsce związane z życiem Św.
Jana Pawła II i oczywiście posmakować papieskich kremówek.
Wyjazd obsługiwała firma Kombus, a miłym
i spokojnym kierowcą był Kazimierz Kmieć.
Opiekunem grupy i przewodnikiem był Bogdan
Wesołek.
Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Uczestnicy wycieczki

SOŁTYSI POWIATU POZNAŃSKIEGO W BRUKSELII
Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Poznańskiego którym kieruje Zbigniew Tomaszewski,
sołtys Czmońca oraz radny Rady Powiatu
Poznańskiego zorganizowało wyjazd do Euro
Parlamentu w Brukseli. W 40. osobowej grupie sołtysów znalazło się kilku członków
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego,
które od 1989r. współpracuje z kilkoma
bractwami kurkowymi w Belgii. Obsługę
wyjazdu zlecono profesjonalnej firmie
Autokar Polska z Mysłowic, która zajmuje
się kompleksową organizacją wyjazdów
do Europarlamentu. Kieruje nią Marek
Suberlak, znawca historii i zabytków Belgii
oraz zagadnień funkcjonowania Euro Parlamentu. Europoseł Andrzej Grzyb, członek
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności (ENVI), Podkomisji Praw Człowieka
(DROI), Delegat do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia (D-MD), Delegat
do Zgromadzenia Euronest (DEPA) wyjaśnił
członkom naszej delegacji zagadnienia którymi
się zajmuje w Euro Parlamencie. Andrzej Grzyb
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jest liderem PSL w Wielkopolsce, doświadczonym parlamentarzystą a równocześnie łatwo
nawiązuje dialog z każdym. W dyskusji poruszono kwestię słabej transmisji spraw Euro Parlamentu w Polskich mediach. Jest to powodem,

słabej znajomości spraw Europejskich wśród
Polaków. Uczestnicy tej rozmowy stwierdzili,
że najlepsze rozeznanie tych zagadnień mają
rolnicy, szeroko korzystający z tzw. dopłat.
W Europarlamencie, po raz pierwszy
poczułem się obywatelem Europy. Większość

Polaków nie rozumie, czym stało się wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej. Dowodem na to
jest popieranie i wybieranie eurosceptyków..
Wyjazd był okazją do spotkania z dorobkiem
kulturowym i cywilizacyjnym Belgii. Spotkanie
z gotycką architekturą miast Brugii i Brukseli
zachwyciło nas. Monumentalna architektura
Brukseli świadczy o zamożności Belgów, w
domyśle pochodząca z eksploatacji Konga
Belgijskiego kolonii belgijskiej w Afryce.
Jedną z atrakcji turystycznych naszego wyjazdu było zwiedzanie Muzeum i Panoramy
bitwy pod Waterloo. W 2015 r. obchodzona
będzie 200.rocznica tej bitwy. Aktualnie
budowane jest Muzeum tej bitwy.
Bez bezpośrednich kontaktów trudno
mówić o zrozumieniu spaw europejskich.
		
Kazimierz Krawiarz
6 listopada 2014 r. o godzinie 16:00
w Kolegiacie Kórnickiej odbędzie sie
msza św., podczas której poświęcony
zostanie sztandar
sołtysów Powiatu Poznańskiego
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„Najcenniejsze klejnoty kultury”

Już po raz kolejny w ramach programu „Najcenniejsze klejnoty
kultury” odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników pracowni
introligatorsko – konserwatorskiej Biblioteki Kórnickiej. W ramach zajęć
uczestnicy mieli szansę poznać liczne tajemnice dawnych skryptoriów
oraz warsztatów introligatorskich, zmierzyć się z niełatwą sztuką miniatorstwa, kaligrafii czy szycia i oprawiania własnych książek. Wreszcie
zobaczyć świat w odcieniach złota, znaki wodne które nie powstają na
wodzie czy grzbiet co rozklepany został.
Niniejsze zdjęcia niechaj posłużą jako zachęta dla każdego kto
zechciałby na własne i czyjeś oczy zobaczyć te i insze niesamowitości i
zaszczycić nas swoją obecnością.
Najbliższe zajęcia będą miały miejsce 7 i 8 listopada w godzinach od
12 – 14.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, mniej lub bardziej
zorganizowanych. Ważne tylko by pamiętać, iż posiadamy ograniczone
możliwości lokalowe, dlatego też na zajęcia obowiązują zapisy pod
numerem 618 980 024.
Kornelia Kondracka

KULTURA

KULTURA

Seniorzy na wycieczce w polskich Tatrach

O bezcennym
Obrazie i jego
fundatorze
Biblioteka Kórnicka PAN zorganizowała 13 października w Zamku Kórnickim
sesję naukową zatytułowaną „Obraz
Zwiastowanie NMP w świetle badań historyków, historyków sztuki i konserwatorów”. Naukowcy podzielili się z zebranymi
ciekawymi odkryciami i wynikami prac
interdyscyplinarnych związanych zarówno z tytułowym obrazem- dawniej częścią
ołtarzowego tryptyku zwanego Tryptykiem
z Mądrych, jak i z rodem jego fundatora
Łukasza Górki (ur. 1482, zm. 14 X 1542).
Katarzyna Woźniak - wicedyrektor Biblioteki - opowiedziała o pracach remontowych
wykonywanych w Zamku oraz o przeprowadzonych przy tej okazji badaniach pali
drewnianych jakie niegdyś wzmacniały grunt
pod fundamentami. Jak dowodzą wyniki porównań dendro-chronologicznych i datowań
radio-węglowych, drzewa użyte do wykonania
pali zostały ścięte właśnie w czasach Łukasza
Górki. Jest to o tyle ciekawe, że dotychczas
historycy poważną przebudowę pałacu przypisywali raczej potomkom tego magnata, a
nie właśnie jemu.
Prof. dr hab. Tomasz Jurek opowiedział o
historii rodu Górków, począwszy od Mikołaja,

który uchodzi za założyciela miasta Kórnika.
Szerzej opisał losy uwiecznionego na obrazie
„Zwiastowanie NMP” Łukaszu II Górki. Jego
znaczne zasługi dla Królestwa Polskiego i
Wielkopolski, znajomości z królami i magnaterią europejską, liczne poselstwa i fundacje
oplótł prelegent licznymi cytatami z pism
współczesnych bohaterowi oraz anegdotami
na jego temat.
Piotr Dybalski, który kierował pracami renowacyjnymi tytułowego obrazu, przedstawił
relację z badań i działań konserwatorskich.
Nowoczesna technologia pozwoliła zarejestrować znajdujące się pod warstwami farby
szkice obrazu. W czasie prac nie tylko usunięto
uszkodzenia i wzmocniono łączenia tworzących podstawę malowidła desek, ale także

przywrócono obrazowi oryginalną kolorystykę
pozbywając się późniejszych warstw.
Na temat stylu dzieła, jego treści, symboliki
i kontekstu opowiedział prof. dr hab. Adam
Labuda. Jako ciekawostką pan profesor podzielił się ze słuchaczami informacją, że trwają
od dłuższego czasu próby, by odnalezione w
latach 90tych w Turkmenistanie dwa skrzydła
Tryptyku z Mądrych powróciły do Polski.
Owocem dyskusji kończącej sesję stała się
hipoteza, iż tryptyk powstał dla przyozdobienia
Kaplicy Górków w Katedrze Poznańskiej. Czy
kolejne badania to potwierdzą? Zobaczymy.
Tymczasem bezcenny obraz z bogata
historia można zobaczyć w Sali Maoretańskiej
Kórnickiego Zamku.
ŁG

Oddano
hołd
hrabiemu
3 października br. minęła 90. rocznica
śmierci hrabiego Władysława Zamoyskiego. Z inicjatywy Biblioteki Kórnickiej PAN,
tego właśnie dnia, oddano hołd twórcy Fundacji „Zakłady Kórnickie” składając kwiaty
przy jego trumnie w krypcie pod Kolegiatą
Kórnicką.
ŁG
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Pan Stanisław to pionierski, popularno-naukowy projekt, noszący podtytuł
„szkoła w kosmosie”. Ma charakter nie
tylko ponadszkolny czy ponadlokalny, ale
również ponadnarodowy. Jego celem jest
przetestowanie metody usuwania „kosmicznych śmieci” z orbity, poszerzenie wiedzy i
kompetencji uczniów gimnazjum w zakresie
nauk matematyczno – przyrodniczych
przy współpracy z naukowcami oraz wypromowanie polskiej edukacji na świecie.
Tytuł projektu upamiętnia Stanisława Lema,
warto jednak wspomnieć, że nazwa „Lem”
została już zarezerwowana dla pierwszego
polskiego nanosatelity, wyniesionego w
kosmos 21 listopada 2013 roku.
Do udziału w projekcie, który zaciekawiał już od początku każdego kto o nim
usłyszał, uczniów Gimnazjum w Robakowie
zaprosili rówieśnicy z Gimnazjum nr 1 w
Lęborku. 25 września odbyło się wirtualne
spotkanie – telekonferencja, dzięki której
wszyscy mieli okazję poznać się (i zobaczyć!) jeszcze przed spotkaniem w Robakowie. Młodzież rozmawiała o projekcie,
ale nie tylko - również o miejscowościach,
w których mieszka, i ich okolicznych atrakcjach, o zainteresowaniach oraz o planach
i możliwościach współpracy.
Przygotowania do udziału w projekcie i
wydarzeń zaplanowanych na 4 października ruszyły pełną parą. Młodzież odwiedziła
najpierw Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu. Położone w sąsiedztwie
naszej szkoły obserwatorium jest częścią
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk i już wcześniej nawiązało współpracę z Gimnazjum z Lęborka.
Uczniowie z Robakowa spotkali się tam z
panem dr Pawłem Lejbą, który wprowadził
ich w szczegóły projektu Pan Stanisław.
Uczniowie zgromadzili informacje na tematy
związane z projektem, z których przygotowali wystawę w holu szkoły oraz zaplanowali atrakcje, które miały umilić pobyt
w Robakowie i Kórniku naszym gościom.

3 października po południu – nareszcie
– uczniowie z Gimnazjum w Robakowie
osobiście przywitali kolegów z Lęborka
i razem z nimi z zapałem przystąpili do
przygotowań do misji stratosferycznych
w Borówcu. Po wspólnej pracy wszyscy
zwiedzili Zamek Kórnicki oraz uczestniczyli
w zajęciach w obserwatorium astronomicznym Gimnazjum w Kórniku, które bardzo
ciekawie poprowadził pan Adam Lewandowski. Późnym wieczorem, uczniowie
wciąż jeszcze mieli mnóstwo energii - grali
w siatkówkę, piłkarzyki, tenisa stołowego,
oglądali film i ... rozwiązywali problemy
matematyczne.
W sobotę 4 października w Obser-

watorium Astrogeodynamicznym CBK w
Borówcu było tłoczno i gwarno – oprócz
uczniów na miejscu obecni byli członkowie
Polskiego Towarzystwa Rakietowego, fundacji Copernicus Project, Stowarzyszenia
Astronomia Nova oraz naukowcy z kilku
różnych polskich placówek i uczelni. Były
widowiskowe pomiary odległości do satelitów za pomocą laserów, będących na
wyposażeniu CBK w Borówcu. Nad ziemię
uniosły się drony WB Electronics, rakiety,
które uczniowie własnoręcznie złożyli, a
do stratosfery na wysokość 30 km poleciał
balon z żywymi organizmami. Jak przeżyły
one podróż w ekstremalnych warunkach
zbadają teraz naukowcy, a uczniowie
dowiedzą się o tym podczas kolejnej zaplanowanej telekonferencji już niedługo.
Film z widokami, które uwieczniła kamera umocowana do balonu, fotorelacje,
wywiady radiowe i video, a nawet kosmoozykę i nowe ciągle aktualizowane wpisy o
wydarzeniach w projekcie można znaleźć
na stronie internetowej Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
Agnieszka Byczyńska

Dziękujemy panu Burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu, a także pracownikom
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego oraz KCRiS OAZA za
pomoc w zorganizowaniu niezapomnianej
dla uczniów z Lęborka wizyty w Kórniku.

„Make a step” w Gimnazjum w Robakowie

We wrześniu w murach Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
mieliśmy okazję gościć dwie wolontariuszki w
ramach projektu „Make a Step”. Jest to program
międzynarodowej organizacji
studenckiej AIESEC, działającej w 107 krajach na całym
świecie, skierowany do młodzieży szkolnej. Głównym
jego celem jest szerzenie
tolerancji względem innych
narodowości, promowanie
nauki języków obcych oraz
zdobywanie wiedzy na temat
obcych kultur.
My poznaliśmy Darye
Kovtun, pochodzącą z Kijowa
na Ukrainie, oraz Dewi Intan,
która przyjechała z Indonezji
z egzotycznej wyspy Jawa.
Wolontariuszki przez tydzień codziennie prowadziły warsztaty i zajęcia, podczas których
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zachęcały młodzież do różnorodnych aktywności. Uczniowie mieli okazję nauczyć się
podstawowych zwrotów oraz piosenek w języku
ukraińskim oraz indonezyjskim. Wolontariuszki

przygotowały wyczerpujące prezentacje multimedialne o kulturze, zwyczajach i tradycjach

panujących w ich krajach. Była też możliwość
przymierzenia tradycyjnego męskiego stroju
indonezyjskiego. Za udział w konkursach
wolontariuszki obdarowywały uczestników
drobnymi upominkami.
Efektem naszej wspólnej
nauki i zabawy było poszerzenie horyzontów, zrozumienie międzykulturowości,
ogólnej wiedzy o świecie,
a szczególnie o Ukrainie i
Indonezji oraz przełamanie
barier językowych, ponieważ
wszystkie zajęcia odbywały
się w języku angielskim.
Na zajęciach można było
odczuć, że uczniowie przyjęli
wolontariuszki bardzo miło i
serdecznie.
Elżbieta Drótkowska-Klessa
i Olga Bartkowiak

nr 18/2014

„Strażnik Miejski
– spokój

HISTORIA

KULTURA

Pan Stanisław w Kórniku

i porządek”
Dnia 25 września 2014r. reprezentacje
uczniów klas V naszej Gminy zmierzały na
swoich rowerach w jednym kierunku – do
Radzewa. Tego dnia właśnie rozpoczął się XIII
rajd Rowerowy. Pod opieką Straży Pożarnej,
Policji i Straży Miejskiej bezpiecznie dotarli na
linię mety o godz. 9.00.
Tegoroczny rajd poświęcony był pracy i
działalności Straży Miejskiej w Kórniku oraz
ekologii i gospodarki odpadami. Na imprezę
stawili się prawie wszyscy strażnicy miejscy
na czele z ich komendantem p. T. Haremzą.
Strażnicy prezentowali się świetnie w swoich
mundurach na różne okazje i pory roku. Mówili o
pracy i warunkach, które muszą być spełnione,
aby zostać strażnikiem miejskim.
Podczas trwania rajdu odbył się pokaz
tresury psa (opiekun Grzegorz Chmielewski –
Firma Pachmex), a potem obrony przed nim.
Prezentowane były rowery, którymi poruszają
się strażnicy miejscy po Kórniku i Bninie oraz
najnowszy samochód Straży Miejskiej z
prawidłowym zewnętrznym oznakowaniem i
wewnętrznym wyposażeniem. Tym samochodem przyjechali strażnicy miejscy ze Środy
Wielkopolskiej razem z Komendantem Pawłem
Ludwiczakiem i zastępcą Zofią Minge.
Po uroczystym rozpoczęciu i omówieniu
zasad rywalizacji drużyny rozpoczęły walkę
w 4 konkurencjach: torze przeszkód, teście
z przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy i konkursie niespodziance – prawidłowemu segregowaniu odpadów. Dorośli tez się
nie nudzili. Zorganizowana była zabawa pt.
„Sprawdź, zanim wsiądziesz za kierownicę!”.
Zabawa polegała na włożeniu „różowych”
okularów i prawidłowemu przejściu trasy
nie dotykając i nie przewracając pachołków.
Zabawa zgromadziła wielu chętnych i niedowiarków.
Na holi szkoły prezentowane były gazetki
o historii i pracy Straży Miejskiej w Kórniku.
Można było zapoznać się z „dzikimi wysypiskami” terenu naszej gminy znalezionymi i
sfotografowanymi przez strażników miejskich,
przeczytać jak prawidłowo segregować odpady i dbać o zdrowie przyrody.

Po zakończonej walce i zjedzeniu upieczonej kiełbaski wszyscy zgromadzili się na froncie
szkoły dla podsumowania i zakończenia rajdu.
Na początek rozdane zostały nagrody w
konkursie rysunkowym pt. Strażnik Miejski –
chroni spokój i porządek, zabezpiecza, współdziała, informuje…”. W tym konkursie najlepsi
okazali się uczniowie SP w Szczodrzykowie – I
m. Julianna Kraszewska SP Szczodrzykowo,
II m. Natalia Osińska SP Szczodrzykowo III
m. Daniela Weber SP Szczodrzykowo, oraz 3
wyróżnienia: Natalia Sznura – SP Radzewo,
Wiktoria Bortlisz – SP Szczodrzykowo i Nina
Sołowiej – SP nr 1 Kórnik. Nagrody wręczała
p. Zofia Minge – z-ca Komendanta SM w Środzie Wlkp., a nagrody ufundowała Spółdzielnia
Uczniowska w Radzewie.
Konkurs „Niespodzianka” był naprawdę niespodzianką, bo żadna z drużyn nie spodziewała
się nagrody za zwycięstwo w tej konkurencji.
Sędziowie pod przewodnictwem p. Sławomira Zakrzewskiego – kierownika Wydziału
ochrony Środowiska w Kórniku przyglądali się
przebiegowi konkursu, a następnie skrupulatnie
policzyli prawidłowo posegregowane odpady.
Rywalizacja była wyrównana, ale najlepsza
była drużyna z SP nr 2 w Kórniku-Bninie. Z rąk
v-ce burmistrza Antoniego Kalisza odebrała
nagrodę – 2 lornetki do obserwacji przyrody.
Radości nie było końca. Zwycięzcy cieszyli się
wraz z przybyłą na rajd dyrektor szkoły Panią
Zofią Talarczyk.
Nastąpił czas, by dowiedzieć się kto wygrał
i zdobył puchar na własność. Fundatorem
nagród byli: Urząd Miejski w Kórniku, zakład
Dendrologii PAN, Wydział ochrony Środowiska UM Kórnik, WOD-KOM. Kórnik i Straż

V FAMILIADA WARCABOWA
pamięci
MARKA SERWATKIEWICZA
Radzewo – Nd, 19.10.2014, g. 11.
Organizatorzy: MUKS Wieża Kórnicka
& SKS Sokół Radzewo
W zespole może startować
dowolna liczba osób z rodziny
(o tym samym nazwisku)
– liczą się jednak 2 najlepsze.
Można startować także indywidualnie.
Wpisowe: 2 zł od uczestnika
10 rund z czasem 5 minut na partię dla zawodnika
kontakt: karolniemier@wp.pl
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Miejska. Każda drużyna otrzymała: dyplom,
szklaną statuetkę, drzewko, torby ekologiczne
z niespodziankami dla wszystkich, kubły na
odpady dla szkoły. Czwarte miejsce zajęła SP
nr 1 w Kórniku, III m. – SP Szczodrzykowo, II
m. – SP Radzewo a I m. oraz Puchar byłego komendanta Straży miejskiej p. Marka Kaczmarka
zdobyła SP nr 2 w Kórniku. Nagrody wręczali p.
Magdalena Majchrzycka – przedstawiciel PAN,
p. Bożena Kiełtyka – kierownik OPS w Kórniku,
p. Antoni Kalisz – v-ce Burmistrz Kórnika, p. Tomasz Haremza – Komendant Straży Miejskiej w
Kórniku, a puchar p. Marek Kaczmarek – były
Komendant Straży Miejskiej w Kórniku, który
puchar ufundował.
Potem było ostatnie i jedyne wspólne
zdjęcie wszystkich uczestników rajdu. Łącznie
brało udział w rajdzie wraz z obsługą i gośćmi
zaproszonymi blisko 150 osób + pies .
Organizator rajdu oraz dyrektor szkoły p.
Krystyna kiełpińska dziękują Komendantowi
Straży Miejskiej p. Tomaszowi Haremzie i jego
pracownikom za zaangażowanie i pomoc w
organizacji rajdu i udostepnieniu materiałów
na gazetki.
Osobiście dziękuję uczestnikom rajdu
(młodzieży z opiekunami), służbom bezpieczeństwa, zaproszonym gościom, sponsorom,
dyrektorowi szkoły, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, rodzicom – mamom,
p. markowi Klimińskiemu, p. Mirosławowi
Grzybkowi, p. Leszkowi Stenclowi i wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego
przebiegu imprezy.
Krystyna Jarecka

RADZEWO BAD-OPEN 2014
III Otwarty Turniej Badmintona
Radzewo – Sb, 25.10.2014
Organizatorzy: UKS Jedynka-Kórnik – SKS Sokół Radzewo
Skrócony harmonogram:
9.00 – gry singlowe do lat 18
11.00 – gry singlowe powyżej lat 18
12.00 – deble
13.30 – miksty
14.30 – podsumowanie turnieju
oraz III Radzewskich Spotkań z Badmintonem
Plan godzinowy może ulec zmianom.
Startować mogą wszyscy chętni
nie posiadający licencji zawodniczych.
ZAPISY do piątku 24.10. na: karolniemier@wp.pl !!!
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W Kórniczaninie z dnia 5 września
2014r. ukazała się notatka pt. „Narodziny
Kórniczanina” podpisana przez Tadeusza
Rauka. W notatce, znajduje się niestety
szereg nieścisłości, które wymagają
sprostowania i wyjaśnienia.
Po pierwsze; w Błażejewku w dniach
22-25 września 1987 r. odbył się 20.ty
jubileuszowy ogólnopolski zjazd laureatów „Mistrz Gospodarności”. W zjeździe
wzięło udział ponad 200 uczestników,
przedstawicieli 70 miast, miast i gmin,
oraz gmin. Gmina Kórnik – gospodarz
spotkania, otrzymała jedną z trzech
nagród specjalnych. Z okazji zjazdu
Urząd Miasta i Gminy w Kórniku przy
współpracy z Biblioteką Kórnicką PAN
wydał jednodniówkę opisującą konkursowy dorobek oraz walory miasta i gminy
Kórnik. Nie była to więc konferencja
poświęcona rolnictwu i ekologii jak pisze
o niej Tadeusz Rauk.
Po drugie; pomysł wydawania (po
ponad 100-letniej przerwie) lokalnej gazetki, opisującej problemy miasta i gminy
Kórnik narodził się podczas spotkania
w Błażejewku, w trakcie rozmów prowadzonych przez ówczesnego Naczelnika
Miasta i Gminy Kórnik, Czesława Brockiego z dyrektorem Zamku i Biblioteki
Kórnickiej PAN prof. Jerzym Wisłockim.
W trakcie tych rozmów poszukiwano
możliwości prawnych, technicznych i
organizacyjnych dla wznowienia wydawania „Kórniczanina”. Nie była to sprawa
prosta zważywszy na fakt, że zgodę
na wydawnictwo musiał wydać Urząd
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Ponadto należało zapewnić zaplecze
techniczne, organizacyjne a przede
wszystkim reglamentowany papier. W
trakcie tych rozmów uzgodniono, że prof.
Jerzy Wisłocki zajmie się uzyskaniem
zgody cenzury i zabezpieczy potrzebny papier, a Naczelnik Czesław Brocki
zajmie się stroną techniczną i organizacyjną, w szczególności poszukaniem
kandydata na redaktora naczelnego. To
Czesław Brodzki zaproponował prowadzenie redakcji Edmundowi Melosikowi,
który potwierdził wspomniane ustalenia
w wywiadzie udzielonym z okazji 15-lecia wydawania Kórniczanina. Pierwsze
oficjalne spotkanie redakcyjne odbyło
się dnia 8 marca 1988 r. w Zamku w
Sali Fundatorów, a uczestniczyli w nim:
prof. Jerzy Wisłocki, Edmund Melosik,
Urszula Grześkowiak i niżej podpisany.
Rozmowa Edmunda Melosika z prof.
Wisłockim, w której uczestniczył Pan
Tadeusz Rauk, jak z powyższego wynika,
nie była początkiem narodzin „nowego”
Kórniczanina. Pamięć, niestety bywa
zawodna...				
			
Kazimierz Krawiarz

„Historia pewnego leśnika”
Dzięki stypendium z Funduszu Promocji Twórczości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Łukasz Czarnecki-Pacyński napisał biografię jednego z rozstrzelanych 20 października na kórnickim
rynku - Antoniego Pacyńskiego. Dzieło
nosi tytuł: „Historia Pewnego Leśnika rzecz o Antonim Pacyńskim - Naczelniku
Fundacji „Zakłady Kórnickie””.
Książka nie tylko przybliża nam postać
Antoniego Pacyńskiego, ale zapoznaje
czytelnika z gorącym patriotyzmem Wielkopolan, który doprowadził do odzyskania
niepodległości, a później niszczony był
bezwzględnie przez hitlerowców. Poznajemy także trudne realia funkcjonowania
Fundacji „Zakłady Kórnickie” już od jej
narodzin.
Praca powstała w roku 2012, potem
trwały jeszcze poszukiwania środków na
wydanie jej drukiem. Ukazała się we wrześniu br. nakładem olsztyńskiego wydawnictwa SQL i zyskała bardzo dobre recenzje,
także od przedstawicieli świata nauki.
Trwają próby zorganizowania wieczoru
autorskiego z panem Łukaszem Czarneckim-Pacyńskim w Kórniku, tymczasem
krótki wywiad z autorem.
ŁG: Skąd zainteresowanie postacią?
Jak zrodził się pomysł napisania książki?
Ł.C-P: W październiku 2009 rodzina
Pacyńskich zebrała się na kórnickim zamku, aby w 70-tą rocznicę egzekucji uczcić
pamięć swojego znakomitego protoplasty.
Okazało się wtedy, że nie ma on żadnej
biografii, którą można by umieścić w zbiorach BK PAN oraz szkolnych bibliotekach.
Ponieważ jestem dziennikarzem i jestem
Pacyński (autor jest mężem prawnuczki
Antoniego Pacyńskiego - przyp. ŁG) - te trzy
powody sprawiły, że wziąłem się do pracy.
To była naprawdę fascynująca przygoda.
ŁG: Życiorys Antoniego Pacyńskiego
splata się z losami wybitnych i znanych
Polaków (Zamoyscy, Czartoryscy, Kościelski, Kasprowicz, Szymborscy itd.)
i związany jest z ciekawymi czasami
kształtowania się odrodzonej Rzeczpospolitej. Takie tło ułatwia, czymoże
utrudnia autorowi opowiedzenie historii
życia Naczelnika Fundacji Zakłady„Kórnickie”?
Ł.C-P: Niezwykłe czasy, w których żył i
działał Antoni Pacyński to na pewno wyzwanie dla biografa. Z tego powodu podczas
pisania wciąż towarzyszyła mi obawa, że
pominę jakieś ważne wydarzenie albo ważny
aspekt ówczesnej rzeczywistości.
ŁG: Jakie było najciekawsze odkrycie,
na jakie natrafił Pan zbierając materiały?
Ł.C-P: Najbardziej frapującym odkryciem
dokonanym podczas zbierania materiałów
do książki była informacja o podziemnej
działalności Towarzystwa Tomasza Zana,
w którego szeregach tysiące młodych ludzi
zdobywało wiedzę o polskiej historii i litera-

turze i nabierało patriotycznego animuszu.
Uczestniczyli w „tetezetkach” pomimo
surowych represji ze strony władz pruskich
- których to represji doświadczył za młodu
m.in. bohater mojej książki. Jak wspomina
Aleksander Markwicz w swojej wydanej
w 1931 r. pracy „100 lat organizacji Tow.
Tomasza Zana – Filomaci 1816 – 1926”:
„Zapał nasz był ogromny, a dla naszej idei,
której służyliśmy, gotowi byliśmy pójść na
śmierć…”
Nic dziwnego, zatem, że kiedy nadszedł
czas, Wielkopolanie po prostu chwycili za
broń i wyrzucili obce wojska ze swojego
kraju. W świetle tych informacji zrozumiałym
staje się, dlaczego jedynym zwycięskim zrywem niepodległościowym w naszej historii
było Powstanie Wielkopolskie.
ŁG: Jakie są pierwsze reakcje rodziny
po lekturze? Czy „wstrzelił się” Pan w pielęgnowany przez bliskich obraz przodka?
Ł.C-P: Reakcje rodziny są bardzo
pozytywne. Jakkolwiek wiele informacji na
temat samej postaci Naczelnika oraz jego
życiorysu pochodzą właśnie od nich, to nikt
nie miał przecież takiego całościowego,
„syntetycznego” obrazu, jaki teraz wyłania
się z kart „Historii Pewnego Leśnika”. I raczej nikt nie zgłaszał zastrzeżeń do obrazu
postaci Naczelnika,
który wyłania się z książki. Co najwyżej
niektórzy Pacyńscy wyrazili swoje zadziwienie, dowiedziawszy się o czymś, o czym nie
mieli wcześniej pojęcia.
ŁG: Kórnik także dla Pana nie jest
całkiem obcą miejscowością.
Ł.C-P: To prawda. W pewnym sensie
trochę się wychowywałem w tym uroczym
miasteczku, w młodości każdego lata odwiedzając mieszkającą tu babcię, Kamilę
Kłodzińską, kierowniczkę zamkowej biblioteki. Kiedy 25 lat temu pożegnaliśmy babcię
na kcyńskim cmentarzu, wydawało mi się,
że Kórnik skończył się już w moim życiu na
zawsze. A potem poznałem moją żonę…
Pytał ŁG
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BZZZ… zza ula
JESIENNE
NIESPODZIANKI

Nienajgorsze tegoroczne lato oraz ciepły początek jesieni sprawiły, że z
końcem września przyroda zaskoczyła na
pszczelarskim „polu” i to dwukrotnie. Pogotowie Rojowe Koła Pszczelarzy w Kórniku, które
od maja do połowy sierpnia odnotowało kilkadziesiąt, w większości skutecznych interwencji
pszczelarskich (i kilka „osich”), nieoczekiwanie
zostało poproszone o pomoc przez jednego
przyjaciela natury i żywych stworzeń z Poznania. Otóż, zatroskany gniazdem pszczół
ulokowanym na czterometrowym klonie przy
ulicy Palacza obok numeru 107, szukał pozytywnego rozwiązania „problemu” pszczół.
Z jego relacji i obserwacji wynikało, że rój
ten jeszcze w maju osiadł w koronie klonu
pomiędzy gałązkami. Pszczoły zbudowały
sobie gniazdo o owalnym kształcie i wielkości
głowy dorosłego człowieka. Składało się ono z
5-ciu plastrów. Pszczoły obsiadały na zewnątrz
dolną połowę gniazda, nieliczne z nich latały
z zaopatrzeniem pszczelego „domostwa”.
Opadające liście „odkryły” plastry gniazda,
tak że stało się ono widoczne dla szerszej
„publiczności”, a nie tylko dla wnikliwego,
wtajemniczonego obserwatora. Za chwilę
ktoś by „wykręcił” numer do straży miejskiej,
czy straży pożarnej, a te rozwiązałaby ten
„problem” w radykalny sposób, zapewne przy
użyciu chemicznych środków owadobójczych.
Wobec zaistniałej sytuacji w niedzielę 28
września, poobiednią porą udano się na miejsce akcji w „pełnym rynsztunku”, tj. zabierając
: stroje i akcesoria pszczelarskie, ul, drabinkę,
sekator i piłkę do drewna. Po odcięciu sekatorem gałązek „przerastających” gniazdo,
zostawiono całość tylko na ostatniej gałązce.
Niestety, pszczela „chałupka” nie miała w sobie
już nic z naturalnego spoiwa w postaci miodu i
kitu. Dlatego po odcięciu ostatniego „ogniwa”
łączącego gniazdo z drzewem, doszło do
małego naruszenia konstrukcji gniazda i wielkiego niepokoju pszczół. W efekcie czego, po
pierwsze - elementy gniazda umiejscowiono
bezpośrednio w ulu, a nie jak to się z reguły
robi przy „łapaniu” pszczół w tymczasowej rojnicy, po drugie – ruch pieszych i rowerzystów
kierowano na drugą stronę ulicy.
Biologiczny kalendarz pszczół nie przewiduje w tym okresie rojeń pszczół. Istniała więc
realna obawa, że reszta fruwającego wokół
drzewa towarzystwa nie „skomunikuje” się z
królową w nowym lokum w ulu. Na szczęście
królowa widocznie znalazła się w pierwszym
„desancie”, który wylądował w ulu, bo kilka jej
córek zaczęło stopniowo obsiadać brzeg przy
uchylonym daszku ula, by do niej dotrzeć.
Większa część jednak uparcie kłębiła się i
obsiadała miejsce gdzie jeszcze niedawno
było ich gniazdo. Trzeba je było stopniowo „zgarniać” i strząsać do pudełka oraz
przesypywać do ula, a miejsca obsiadania
drzewa – odymiać. W końcu już tylko uparte
„niedobitki” krążyły przy drzewie, pozostałe
zaś w pełni „wyczuły” królową i znalazły się w
ulu. Po godzinnej akcji ul z pszczołami trafił na
kórnicką pasiekę.
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Szacunek dla troskliwego miłośnika przyrody za sygnał, gdyż w takich warunkach i to niezależnie od interwencji straży, te pszczoły nie
miały żadnych realnych szans na przeżycie.
Ich jedyną osłoną były liście, które za chwilę
całkiem by opadły, zimowa aura dopełniłaby
dzieła zniszczenia. Nie bez znaczenia był też
fakt pustej gniazdowej „spiżarni”. Pszczoły
„przeniesione” do ula dostały przynajmniej jakąś szansę na przeżycie. Aktualnie są jeszcze
przez cały czas, póki nie ma ciągłego chłodu,
podkarmiane syropem z cukru. Same muszą
też coś „dać od siebie”, tzn. przerobić syrop,
umieścić go w ramkach i zasklepić. Oprócz
tego muszą jeszcze „dochować się” potomstwa, rozwinąć rodzinę, a na to jest już trochę
mało czasu, no chyba, że aura będzie nadal
sprzyjająca. Kwitnąć już nie ma za bardzo co,
stąd problem z dostawą świeżego pyłku dla
pszczelich osesków. Dużym problemem jest
też i to, że pszczoły te są aktualnie w średnim
(z tendencją do małego) stanie liczebnym.
Jeśli przezimują, to będzie to mała = miła
niespodzianka na wiosnę.
Tymczasem drugą niespodzianką jesieni
było obfite kwitnienie bluszczu pospolitego
(łac. Hedera helix). Pszczoły gromadnie
obsiadały czasami bajkowo porośnięte bluszczem drzewa, krzewy, słupy, budynki, płoty i
inne podpory. Bez trudu słychać było „jeden
pszczeli brzękot”, niczym na jakimś typowym
pożytku w szczycie sezonu. To wiecznie zielone pnącze o zimotrwałych liściach, występuje
na terenie całej Polski. Bluszcz ulokowany
w lasach podlega prawnej ochronie. Obserwowany w starych parkach i na dawnych
cmentarzach ma charakter zdziczały. Do
kwitnięcia potrzeba wielu sprzyjających czynników, przede wszystkim sprzyjającej pogody.
Zasadniczo kwitnie tylko pnący się bluszcz, a
nie płożący. Większa szansa na zakwitnięcie
występuje w zachodniej części kraju.
Siewki bluszczu cechują się fototropizmem
dodatnim - rosną ku górze w stronę światła.
Po rozwinięciu kilku listków roślina zaczyna
się pokładać szukając cienia zmieniając
swój dotychczasowy fototropizm na ujemny
(„ucieka” od światła). Łodyga bluszczu może
być płożącą się lub pnącą przy pomocy korzeni przybyszowych i dochodzić nawet do
20 m wysokości. Czepne korzenie wrastają
w ciemne szpary murów i kory drzew. Silnie
przywierając do nierównych powierzchni
nie wnikają jednak do żywych tkanek drzew
stanowiących dla nich podporę, nie pobierają
z nich wody, ani soli mineralnych, tym samym
bluszcz nie osłabia drzew na których rośnie,
tak jak czyni to pasożyt.
Bluszcz pospolity jest rośliną wieloletnią
(nawet kilkusetletnią), kwitnienie rozpoczyna
pod koniec pierwszej dekady życia. W ciepłe
dni przełomu września i października bluszcz
jest chętnie oblatywany przez pszczoły korzystające z późnego pożytku, którego brakuje już
w tym czasie w otaczającym środowisku. Miód
bluszczowy ma ciemny kolor i jest smaczny,
ale raczej nie znajdziemy go w ofercie handlowej, gdyż jak dla racjonalnej gospodarki
pasiecznej zbyt późno nektaruje.
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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SPROSTOWANIE
I WYJAŚNIENIE

Apel Koła Pszczelarzy w Kórniku i
Izby Pamiątek Regionalnych
w Kórniku
W związku z planowanym rozszerzeniem ekspozycji w Izbie Pamiątek Regionalnych w Kórniku o tradycje bartnicze z
terenu gminy Kórnik, Koło Pszczelarzy
w Kórniku wspólnie z Izbą Pamiątek
Regionalnych gromadzi aktualnie wszelkie historyczne materiały związane z
pszczelarstwem na naszej kórnickiej
ziemi, takie jak : dokumenty papierowe,
legitymacje członkowskie, fotografie,
dyplomy, medale, odznaczenia, puchary,
statuetki, itp. W Starej Kuźni przy ul.Parkowej planowane jest umieszczenie
historycznego sprzętu pszczelarskiego
i akcesoriów pasiecznych. Jeśli zatem
dysponują Państwo w/w materiałami,
sprzętem lub akcesoriami – zwłaszcza
po zmarłych pszczelarzach zrzeszonych,
albo traktujących to zajęcie jako hobby,
bez przynależności do zorganizowanej
formy działalności, prosimy o kontakt z :
Kołem Pszczelarzy w Kórniku – tel.
(61) 898 0 989 lub 662 596 852, bądź
Izbą Pamiątek Regionalnych w Kórniku – Kustosz Kazimierz Krawiarz tel.
785 749 287
Forma udostępnienia materiałów,
sprzętu i akcesoriów – do uzgodnienia z
Właścicielami.
Redaktor czasopisma
„Seniorzy na czasie”
i Wioletta Kaczor
serdecznie zapraszają
wszystkich chętnych
/seniorów i seniorki/
5 listopada 2014 r. na godz. 15:30
do Klubu Seniora
w kórnickiej gazowni (ul. Poznańska 83)
na wykład
pt. „Sens życia według filozofów”,
który przedstawi Robert Jankowski
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11 . X . 2 0 1 4 r. , w s o b o t ę n a n o w o
otwartym boisku w Koninku, odbył się
mecz towarzyski mieszkańców Koninka
i Szczytnik. W przyjaznych nastojach
stawiły się obie drużyny: WKS Mustangi
reprezentujące Koninko oraz MIR-BUD
reprezentujący Szczytniki.
Spotkanie sędziował ksiądz Jakub
z parafii pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
zwany inaczej Jacob Sprawiedliwy.
Publiczność zgromadziła się licznie, dopingując gromko drużynom. W przerwie
meczu dzieci z obu miejscowości wspólnie grały w piłkę. Ekscytujące spotkanie

zakończyło się wygraną drużyny ze
Szczytnik. Na koniec wręczono puchary
obu drużynom.
Całe spotkanie zorganizowano ze
środków własnych oraz pomocy wielu
mieszkańców Koninka. Sołtys wsi Koninko ufundował upominki dla wybranych
zawodników i sędziego.Po zakończonym
meczu wszyscy zawodnicy i kibice zostali
zaproszeni na grochówkę oraz integrację
przy wspólnym ognisku.
Sylwia Łoś
Karolina Rogalska
Monika Cielewicz

Wieści
z „Brylanta”

wego „Brylant-Kórnik” – 4-osobowa ekipa w
składzie: Broniewski Marek (numer startowy
1088), Kaczmarek Katarzyna (numer 1085),
Klonowski Michał (nr 562), Kmiecik Agnieszka
(1089). Biegacze musieli się zmierzyć z wymagającą trasą (posiadającą atest Polskiego
Związku Lekkoatletycznego) o długości 10 km
ulicami Kalisza. Została tak wyznaczona, że
składała się z dwóch okrążeń po 5 km. Organizatorzy przygotowali nie lada „przeszkodę” – od
2 i 7 km zaczynał się ostrzejszy podbieg pod
górkę długości ponad 1 kilometra. Dzięki zróżnicowanym treningom nasze brylanty dawały
sobie znakomicie z tym radę. Pierwszy na mecie zameldował się Marek Broniewski z czasem
50 min. 13 sek. bijąc tym samym swój poprzedni
oficjalny rekord na tym dystansie o ponad 5
minut. Zaraz po Marku na metę wbiegł Michał

XXXIV Międzynarodowy
Bieg Uliczny Ptolemeusza – 05.10.2014
Na niedzielę, 5 października, zaplanowano już 34. edycję „Międzynarodowego Biegu
Ulicznego Ptolemeusza”. Patronem biegu jest
geograf Klaudiusz Ptolemeusz, który w swoim
dziele „Geografia” z II wieku wspominał o miejscowości Calisia – dzisiejszy Kalisz, dając mu w
ten sposób najstarszą metrykę pisaną spośród
Polskich miast.
Do startu zapisało się 1100 zawodników. Na
tej prestiżowej imprezie nie mogło zabraknąć
reprezentacji naszego Stowarzyszenia Biego-

Sprawozdawanie lokalnego redaktora
„Wielkie poruszenie w gminie Kórnik nastąpiło, Koninko Szczytnikom na mecz towarzyski
wyzwanie rzuciło. Mobilizacja tydzień trwała
i 11 października o godzinie 16.00 społeczność obu wsi się zebrała. Piłkarze, bramkarze
mecz rozgrywali, sołectwo, mieszkańcy dopingowali, muzyka wesoło grała, grochówka
przy ognisku czekała.
W nastrojach dobrych pucharami się wymieniono, upominki wręczono i czas miło
spędzono. Jacob sprawiedliwie sędziował,
przyjemną grą się delektował. Lepsza
okazja do integracji zdarzyć się nie mogła,
społeczność Koninko- Szczytniki wspólnie
dopomogła.”

Klonowski, mimo kontuzji, osiągając czas 50
minut i 38 sekund. Jako pierwsza z „brylantek”
na mecie była Katarzyna Kaczmarek z czasem
55:41 w swojej kategorii K-40 zajęła wysokie
18-ste miejsce. Udany bieg zaliczyła również
Agnieszka Kmiecik – osiągając oficjalny czas
57 minut 35 sekund i przy okazji poprawiając
swój rekord życiowy o 2 minuty 10 sekund. Naszym biegającym brylantom życzymy kolejnych
sukcesów i rekordów. Przypominamy, że w
każdą niedzielę Stowarzyszenie Brylant-Kórnik prowadzi treningi otwarte dla wszystkich,
a dzięki uprzejmości KCRiS OAZA wstęp na
basen dla uczestników kosztuje zaledwie 5 zł
bez limitu czasowego. Spotykamy się o godz.
9:00 w holu Oazy.
KaK

SPORT SZKOLNY

DOSKONAŁY KONIEC SEZONU
ZAWODNICZEK LIMARO
Sześć medali Mistrzostw Polski dołożyły
do kolekcji klubu zawodniczki Jedynki Limaro
Kórnik, w rozegranym w ostatni weekend na
szosach powiatu Kaliskiego Mistrzostwach
Polski w jeździe drużynowej i dwójkami na
czas. W wyścigu dwójkami kolejny złoty medal
zdobyły zawodniczki Limaro Natalia Radzicka i
Nikol Płosaj. Kórniczanki pokonały dystans 20
km w czasie 29:11min co daje średnią prędkość ponad 41km/h. Druga na mecie dwójka
z Imielina straciła do Mistrzyń Polski aż 1min
i 18sek, a trzecia dwójka z BCM Nowatex
Darłowo 1 min 49sek. W wyścigu kobiet open
na tym samym dystansie zwyciężyła dwójka
niezwykle utytułowanych sióstr, Pauliny i Moniki Brzeźnych, reprezentujący Pacific Toruń
z czasem 28:23min. Druga na mecie była
kolejna para z Pacificu Anna Plichta i Katarzyna Wilkos (28:49min). Trzecie miejsce zajął
zespół Limaro Kórnik, (najmłodsze w stawce)
Alicja Ratajczak i Viktoria Żegleń (28:52). W
klasyfikacji do lat 23, wygrały Plichta i Wilkos,
ale srebrne medale zdobyły z minimalną
stratą 19-latki z Kórnika Ratajczak i Żegleń.

W wyścigu juniorek młodszych na dziewiątym
miejscu uplasowały się zawodniczki Limaro
Karolina Przybylak i Joanna Golec, a wśród
juniorów młodszych w stawce 40 zespołów z
całej Polski dwójka piętnastolatków (najmłodsi
w stawce) z Kórnika Janek Łamaszewski i
Wojtek Kaczmarek uzyskała 22 czas. Złoty
medal i swój pierwszy tytuł Mistrza Polski zdobył Szymon Korcz w wyścigu dwójkami, jadąc
z Mikołajem Gutkiem (Tarnowia). Natomiast
brązowy medal w elicie mężczyzn wywalczył
inny wychowanek Limaro Mateusz Taciak w
parze z Jarosławem Marychem, w barwach
CCC Polsat. Po dniu przerwy o medale
walczyły drużyny w czteroosobowych składach. Wśród juniorek do faworytek należały
Kórniczanki i jak na Limaro przystało……..
nie zawiodły oczekiwań i wygrały swój wyścig
przed drużynami Grudziądza i MDK Bydgoszcz. Drużyna Limaro w składzie (Natalia
Radzicka, Nikol Płosaj, Natalia Nowotarska i
Weronika Humelt) pokonała dystans 29,5km w
czasie 41:06, co daje średnią blisko 43 km/h!!!
Jak na wyścig osiemnastolatek to imponujący
wynik. Grudziądz stracił do zwyciężczyń 1min
13sek, natomiast Bydgoszczanki 2min 5sek.
W wyścigu Drużynowym kobiet zwyciężył zdecydowany faworyt, drużyna Pacyfiku, ale na
drugim stopniu podium stanął zespół Limaro
Kórnik w składzie Alicja Ratajczak, Viktoria

Żegleń, Natalia Morytko i Patrycja Jędrzejczak.
Kórniczanki okazały się jeszcze najlepsze,
zdobywając złote medale w klasyfikacji do lat
23. Kolejny złoty medal, tym razem w wyścigu
drużynowym juniorów przypadł ponownie w
udziale Szymonowi Korczowi. Również złoto
przypadło drużynie CCC Polsat z Mateuszem
Taciakiem na czele. W wyścigu juniorek
młodszych miejsce tuż za podium zajęły Kórniczanki w składzie Karolina Przybylak, Joanna
Golec, Sandra Ryszewska i najmłodsza na
mistrzostwach Natalia Szymczak. Drużynowe
Mistrzostwa Polski dla zespołu Kórnickiego
Limaro oznaczały zakończenie sezonu szosowego. Przed nimi jeszcze tylko Mistrzostwa
Polski LZS w kolarstwie torowym w Pruszkowie, oraz zawody dla najmłodszych z serii
Nadziei Olimpijskich. Podsumowując sezon
zawodnicy UKS Jedynka Kórnik zdobyli blisko
380 punktów we współzawodnictwie sportu
młodzieżowego, 29 medali Mistrzostw Polski
w tym 13 złotych, 5 srebrnych, 11 brązowych.
5 medali Mistrzostw Europy w tym 1 złoty
(Patryk Rajkowski), 3 srebrne i 1 brązowy, oraz
2 brązowe medale Patryka Rajkowskiego w
Mistrzostwach Świata. Niezwykle imponujący
dorobek, który z roku na rok jest poprawiany.
Wielkie brawa dla wszystkich zawodników i ich
wychowawcy trenera Roberta Taciaka.
Paweł Marciniak

Uczeń Zespołu Szkół w Kórniku

wicemistrzem Polski!
Przełom września i października to udany okres w życiu sportowym ucznia naszego liceum. Srebrny medal mistrzostw Polski, był początkiem dobrej passy utalentowanego zawodnika.
20 września 2014 r. Filip Nowaczyk, uczeń klasy 3 b liceum
ogólnokształcącego, podczas zawodów w Teresinie koło Warszawy
zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorów w Zapasach
w Stylu Wolnym. W finale Filip spotkał się z aktualnym mistrzem Polski, piątym zawodnikiem mistrzostw Europy - Kamilem Kościółkiem
ze Stali Rzeszów. W poprzednich starciach tych zawodników Filip
był zdecydowanie słabszy od rywala. Tym razem było już inaczej.
Walka miała bardzo dynamiczny przebieg, była też widowiskowa,
obfitująca w wiele akcji technicznych - opowiada Zdzisław Majewski,
trener Filipa Nowaczyka.
Gdy radość i emocje jeszcze nie opadły, 4 października nadszedł
następny jego sukces. Zapaśnik ULKS Środa zdobył kolejny medal mistrzostw Polski, tym razem w stylu klasycznym. Walcząc na
matach w Radomsku w kategorii wagowej do 120 kg, udało mu się
zająć trzecie miejsce i powiększyć swoją kolekcję o brązowy krążek.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Z.J

FINAŁ WIELKOPOLSKI ORLIKA DZIEWCZĄT
W półfinałach Orlika, który odbył się w Wągrowcu młode piłkarki
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie zajęły drugie miejsce
i awansowały do szerokiego Finału Mistrzostw Wielkopolski. W
dniu 05.10.14 na stadionie Miejskim w Opalenicy odbył się Finał
Wielkopolski Turnieju Orlika o puchar RP. Spotkały się najlepsze
zespoły dziewcząt z wszystkich półfinałów Wielkopolski. Piłkarki z
Szczodrzykowa były najlepsze w powiecie poznańskim w kategorii
dziewcząt młodszych 2003-2004. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ze Szczodrzykowa grały w składzie: Marysia
Haremska, Klaudia Witkowska, Zofia Śmigielska, Wiktoria Bortlisz,
Maja Barańska, Monika Stanisławska, Hanna Śmigielska, Emilia
Jaskuła. Dziewczęta rozegrały 3 mecze. Wygrywając z drużyną
SP Sośnie 4:3, remisując z SP Krotoszyn 1:1,przegrywając SP
Kluczewo 0: 1 i zajęły ostatecznie III miejsce.
Gratulujemy trenerowi Dariuszowi Śmigielskiemu oraz drużynie!
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PIŁKARSKIE ZMAGANIA W KONARSKIEM

KLASA SPORTOWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
Od 01.09.2014 po raz pierwszy w
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
powstała klasa sportowa o profilu koszykówka/pływanie. Grupa koszykarska tworzona była w roku szkolnym 2013/2014.
Testy sprawnościowe pozytywnie zaliczyło 15 dziewcząt, a 14 przeszło badania
lekarskie. Elementy techniczne podczas
gier i zabaw dzieci szlifowały pod okiem
trenerki Iwony Jabłońskiej w hali sportowej „Oaza” Kórnik. Dzięki inicjatywie
MUKS Poznań, przychylności władz
Kórnika, dużemu zaangażowaniu Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pomocy
Rodziców powstała klasa sportowa.
Okres przygotowań przed rozpoczęciem
roku szkolnego grupa przepracowała z
nowym trenerem Małgorzatą Dudką podczas obozu MUKS POZNAŃ w Wałczu.
Duże zaangażowanie, systematyczna
praca nad podniesieniem swoich umie-

JESIEŃ
Z WARCABAMI
Po długiej wakacyjnej przerwie, 5 października w Radzewie odbył się czwarty turniej w
ramach Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej
2014. Był to Warcabowy Turniej Jesienny. Niestety pogoda w ten dzień dopisała i wiele osób
wybrało różne formy spędzania czasu na łonie
natury, a nie na siedząco w murach szkoły. Na
starcie zjawiło się jednak 15 zawodników, którzy
walczyli o kolejne punkty do klasyfikacji cyklu.
Wygrał Robert Kątny (8,5 pkt.), a kolejne miejsca zajęli Dawid Miszczak i Zdzisław Jastrzębski (obaj po 7,5 pkt.). Wśród kobiet zwyciężyła
Karolina Piechowiak (4,5), a druga była Dominika Kątna (3,5). Kategorię dziewcząt wygrała Mirella Rozmiarek, choć miała tyle samo punktów
co druga Magdalena Sułkowska (5,5). Trzecia

jętności koszykarskich zostanie wstępnie
zweryfikowana w pierwszych meczach i
turniejach. Mamy nadzieję, że to dopiero
początek przygody z koszykówką dla tych
młodych dziewcząt.
IJ

Rozpoczęły się zajęcia koszykówki dla
DZIEWCZĄT KLAS III
w „ OAZA” KÓRNIK.
Serdecznie zapraszamy:
Wtorek:
14.30-16.00
Piątek :
15.30-17.00

była Weronika Matuszewska (4,5). Pośród
chłopców zwycięstwo odniósł Samuel Kątny
(5,0). Na kolejnych stopniach podium stanęli
Ryszard Sibilski oraz Tymoteusz Kątny (obaj
po 4 pkt.). Wszyscy uczestnicy byli wygranymi,
bo dla wszystkich były nagrody dzięki dotacji z
Gminy Kórnik.
Organizatorami
turnieju były:
MUKS Wieża
Kórnicka i SKS
Sokół Radzewo,
a przeprowadzili go Ryszard
Bartkowiak i Robert Kątny. Kolejne zmagania
na planszach w
Radzewie już
19 października
– odbędzie się

wówczas V Familiada Warcabowa Pamięci
Marka Serwatkiewicza – najsympatyczniejszy
turniej w roku!
Karol Niemier

W niedzielę 5 października 2014 r. na
boisku w Konarskiem odbył się IX Memoriał
Jana Wójkiewicza, patrona Szkoły Podstawowej w Radzewie. Był on działaczem
ruchu ludowego i konspiracji. Ten wielki
patriota urodził się właśnie w Konarskiem
i to dlatego tam co roku odbywa się ten
turniej. Mogą brać w nim udział wszyscy
uczniowie Szkoły Podstawowej w Radzewie. W niedzielne popołudnie na naszym
boisku zebrali się młodzi piłkarze, chcący
rywalizować w tej popularnej dyscyplinie
sportu. W naszych zawodach wzięły udział
trzy drużyny: z Czmonia, Czmońca i Konarskiego. Zawody rozpoczęły się powitaniem
wszystkich przez organizatora – pana Józefa Bartkowiaka, sołtysa Konarskiego. Swoją
obecnością zaszczycił nas również wiceburmistrz pan Antoni Kalisz, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej w Radzewie pani
Małgorzata Pawlaczyk, a także sołtysi pobliskich miejscowości. Sędzią niedzielnych
zmagań był pan Karol Niemier. Po krótkiej
rozgrzewce rozpoczęły się mecze. W sumie
zawodnicy rozegrali trzy spotkania w systemie każdy z każdym. Pierwsi na boisko wyszli reprezentanci Czmonia i Konarskiego.
To spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0.
Później kibiców porwali z miejsc piłkarze z
Czmońca i Czmonia, kończąc mecz wynikiem 4:0. Ostatni mecz rozegrał Czmoniec
i Konarskie, a to spotkanie zakończyło się
wynikiem 8:0. Wszystkim akcjom towarzyszył doping kibiców zgromadzonych przy

liniach boiska. Po zakończeniu meczy na
wszystkich czekała kiełbasa i słodycze,
przygotowane przez mamy z Konarskiego.
W końcu przyszedł czas na ogłoszenie
wyników, czyli część na którą zawodnicy
najbardziej czekali . Pierwsze miejsce i
puchar przechodni w tym roku trafił w ręce
Czmońca i Trzykolnych Młynów, drugie
wywalczył Czmoń, a trzecie gospodarze,
czyli Konarskie. Każdy zespół został obficie nagrodzony akcesoriami przydatnymi

OGŁOSZENIE

SPORT

KOSZYKÓWKA

w dalszej, piłkarskiej karierze. Wybrano
też najlepszego zawodnika, bramkarza, a
także króla strzelców, którzy także otrzymali
drobne upominki. Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów, a kibicom
dziękujemy za przybycie, doping i zapraszamy za rok. Kto wie może właśnie wśród
tych młodych piłkarzy, którzy w niedzielę
razem rywalizowali bije serce przyszłej
piłkarskiej legendy…
Monika Stempniak

KOLEJNE UDANE STARTY ŁUCZNIKÓW

Zawodnicy radzewskiej sekcji łuczniczej
UKS „Jedynka-Kórnik” mają za sobą starty w
kolejnych dwóch zawodach z kalendarza Wielkopolskiego Związku Łuczniczego. 28 września
na obiekcie KS Leśnik w Poznaniu odbył się
IX Jesienny Otwarty Międzyszkolny Turniej
Łuczniczy. Wystartowali uczniowie 17 szkół
z Wielkopolski, w tym 3 szkoły podstawowe,
8 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych.
Nasi łucznicy, choć w koszulkach klubowych
to reprezentowali tym razem swoje szkoły:
SP Radzewo, Gimnazjum w Kórniku oraz
Gimnazjum w Śremie. W kategorii strzelania
z 30 metrów bardzo dobrze zaprezentowała
się Monika Stempniak, która zajęła 3 miejsce,
ulegając jedynie starszym koleżankom. Na tej
samej odległości wśród chłopców Bartosz Radziejewski zajął miejsce 7, a Mikołaj Ratajczak
12. Znakomicie po raz kolejny w tym sezonie
spisały się nasze dzieci, czym potwierdziły
wysoką dyspozycję tydzień po Mistrzostwach
Wielkopolski. Z odległości 15 i 10 metrów wśród
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chłopców wygrał Kamil Stempniak, a wynik 338
pkt (na 360 możliwych) robi wrażenie. Tuż za
nim, z rezultatem 333 pkt. uplasował Michał
Najewski. Tylko 4 pkt. do podium zabrakło
Wojciechowi Radziejewskiemu, jednak wynik
319 pkt. też jest bardzo dobry. W tej kategorii
startował także Tomasz Frąckowiak. Pośród
dziewcząt zwyciężyła Agata Radziejewska,
która tym razem wystrzelała mniej punktów
niż chłopcy, bo 332. Brązowy medal wynikiem
300 pkt. wywalczyła Kinga Banecka, która
znakomicie spisała się na odległości 10 metrów,
uzyskując zdecydowanie najlepszy wynik (173 /
180 możliwych). Piąte miejsce zajęła Dominika
Frąckowiak, która po 15 metrach była jeszcze
trzecia. Wynik 283 pkt. to jednak jej rekord
życiowy. Debiut łuczniczy w tych zawodach
zaliczyła najmłodsza w całej stawce, 2-klasistka
Zuzanna Banecka. W klasyfikacji zespołowej
pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w
Radzewie, osiągając rekordowy wynik 1003 pkt.
Złożyły się na to wyniki 3 najlepszych uczniów,

tj. Kamila Stempniaka, Michała Najewskiego i
Agaty Radziejewskiej.
Tydzień później, 5 października na torach
KS Surma w Poznaniu czwórka naszych reprezentantów wzięła udział w Memoriale Czesława
Ochockiego. W zawodach nie było podziału na
kategorie wiekowe, a jedynie ze względu na
płeć. Najlepiej spisała się Monika Stempniak,
która strzelając z odległości 40 i 20 metrów po
raz kolejny wskoczyła na podium, zajmując 3
miejsce. Nieco słabiej poszło tym razem Agacie
Radziejewskiej, jednak trzeba pamiętać, że
każda porażka jest nawozem sukcesu! Kategoria męska była bardzo silnie obsadzona. Nasi
chłopcy (Bartosz Radziejewski, Kamil Stempniak) zajęli dalsze pozycje, ale uzyskali wyniki
na miarę swoich aktualnych możliwości. Cieszy
zwłaszcza rezultat Bartka, który po dłuższej
przerwie osiągnął ponownie granicę 300 pkt.
na 20 metrach, a i na 40 niewiele brakowało.
Karol Niemier
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uczą się robienia smacznych przystawek. Ich
rodzice wprawiają się w dekoracji stołów oraz
przygotowaniu smacznych potraw i napojów.
W Konarskim Koło Gospodyń Wiejskich, a w
Radzewie grupa Aktywne Radzewianki poznają
techniki decupageu, florystyki, szydełkowania
oraz zdrowej kuchni. Runowo postanowiło
rozpropagować wiedzę o historii rodzinnej
wsi, stworzyć kronikę oraz stronę internetową.
Stowarzyszenie Klaudynka postanowiło swoim

podopiecznym zorganizować warsztaty artystyczne. Odbyły się m.in. warsztaty bębniarskie
w Czołowie, na które zaproszono również
mieszkańców tej wsi. Wszystkie projekty
zakończą się imprezami integracyjnymi, na
których zaprezentowane zostaną efekty dwóch
miesięcy pracy. Poniżej harmonogram spotkań.
Serdecznie zapraszamy.
Sławek Animucki,
Piotr Mastalerz

Ogłoszenia
DROBNE

* Uczę gry na fortepianie, akordeonie, keyboardzie i udzielam lekcji śpiewu. Muzyk zawodowy (Orkiestra Zb. Górnego, 30 lat praktyki pedagogicznej). Tel. 693 525 113
Przyjmę za darmo w bardzo dobrym stanie fotele do pokoju. Tel. 785147000
Sprzedam 2 letnią pralkę Bosch stan bardzo dobry. Tel. 697203371
Sprzedam lodówko-zamrażarkę firmy Amica. Tel.697203371
Sprzedam śliczny komplet mebli z Ikei. Zestaw szaf, łóżko i szklane biurko. Stan super i tanio! Tel. 724247256
Pakowacz. Umowa o pracę. Stała. Śrem, Gniezno-dowóz pracowników. Pozostali zwrot kosztów, praca@hrconsulting.com.pl. Tel. 534 987 992
Korepetycje z j. angielskiego w godz. 9.00 - 15.00; Kórnik; podstawówka 30 zł, gimnazjum i liceum 35 zł. Tel. 784703269.
Wynajmę mieszkanie. Tel.612877158
Sprzedam samochód Fiat Seicento 900 rocznik 1998.Całkowicie sprawny w dobrym stanie. Tel. 697 227 945.
Sprzedam samochód Honda Acord 2.0 LS (benzyna) rocznik 1995.Całkowicie sprawny w dobrym stanie. Tel. 697 227 945
Sprzedam dzieła Prusa, 29 tomów, oprawa twarda, cena 300 zł. Tel. 601 685 014
Naprawa protez zębowych. Kórnik, ul. Stodolna 88. Tel. 607 11 86 86.
Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
Sprzedam tapczan rozkładany stan idealny dł. 190, szer po rozł. 180, poz złożeniu 90.Kolor miodowy. Tel. 506490723
Sprzedam rower koła 26’ damsko-męski tanio, oraz fotelik na rower tylko 50 zł. Tel. 506490723
Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
Sprzedam opony letnie 2 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
Wezmę w najem halę 150-300m2. Tel. 602283154
Sprzedam opony zimowe Studles Champiro WT Plus 175/70/14 szt. 2 komplet 100. Tel. 616 707649
Opel Meriva 1,4 benzyna 2005r. przebieg 57 tys. sprzedam 17 tys. zł. lub zamienię na mniejszy. Tel. 606 390 219
Sprzedam 2,5 ha ziemi w okolicy Kórnika, na trasie Kórnik-Śrem, przy lesie, z bitą drogą dojazdu. Tel. 782 295 096 lub 62 598 26 70
Poszukuję dodatkowej pracy (opieka nad dziećmi, pomoc w domu lub w sklepie). Tel. 539651905
Drzewo opałowe sucha sosna z transportem. Tel. 721 130 110
Sprzedam gitarę elektr. Stag, kombo gitarowe 30 W, gitarę akustyczną z przystawką dla akustyka. Razem 799 zł lub osobno - cena do negocjacji. Tel. 510 426 749
Sprzedam lustrzankę Canon, 4 obiektywy do wyboru od 1500 zł. Raty. Tel. 666 015 511
Sprzedam dynie jadalene różnych gatunków oraz dynie ozdobne. Biernatki - ul. Główna 35
Oddam tapczan, biurko z nadstawką i dwa fotele. Tel. 785150477
Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Do zamieszkania z aneksem kuchennym, szafami. 270 tys. zł. Częściowo na raty. Tel. 602 214 931

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.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 7 listopada 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 31 października 2014 r.
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VII PÓŁMARATON PAPIESKI

Już po raz siódmy na stadionie OSiR w
Kórniku odbył się Nocny Kórnicki Półmaraton upamiętniający postać Jana Pawła
II. Tegoroczna impreza przebiegała pod
hasłem „Biegajmy w świętości JP II”.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się
tradycyjnie „prologiem”, podczas którego
grupa biegaczy, po krótkiej modlitwie
przemierzyła trasę z Bnina, spod tablicy
papieskiej,na stadion OSIR na Błoniach.
Nowością była sztafeta rowerowa członków Grupy Rowerowej, która dotarła z
Kamionek.
Pierwszy raz przed biegiem odprawiona została msza święta polowa inaugurująca zmagania biegaczy. O godzinie 19:00,
po słowach proboszcza i burmistrza, na
sygnał wystrzału armaty Bractwa Kurkowego, na pierwsze okrążenie wyruszyli
niepełnosprawni ze Szkoły Specjalnej
106 z Poznania, podopieczni kórnickiej
„Klaudynki i inni. Na kolejnym okrążeniu
do peletonu dołączyli pozostali biegacze.
Przy muzyce chóru Tutti Santi, podopiecznych „Klaudynki” i chóru „Viva la Musica”
pokonywali kolejne kilometry oświetlonym
blaskiem świec stadionem, zgodnie z
hasłem biegu w symbolicznym świetle
świętości Papieża Polaka. Byli tacy, którzy
przebiegli cały dystans. Inni ograniczyli się
do kilkunastu lub kilku okrążeń. Uczestnikiem biegu dla świętego Jana Pawła II
mógł się czuć jednak każdy, kto poświęcił
choć jedno okrążenie biegu lub marszu ku
pamięci patrona wydarzenia.

Jak wspomina pani Majka z Grupy
Rowerowej: „z każdym kolejnym okrążeniem zmęczenie dawało się we znaki,
towarzyszył nam ból i pot, ale nikomu to
nie przeszkadzało, każdy z nas dokonał
rzeczy wielkiej, ukończył Półmaraton z
uśmiechem na twarzy”
Nagrodą była nie tylko satysfakcja.
Wspaniała grochówka przygotowana przez
kadrę Domu Dziecka, smalec na chlebku z Mościenicy, drożdżówki pozwoliły
uzupełnić utracone kalorie i ukoić chłód
październikowego wieczoru.
O 21:37, w godzinie „odejścia do domu
Ojca” najwytrwalsi uczestnicy finiszowali w
zgiełku syren samochodów straży i policji.
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Kultur - ryku! Tu w Kórniku!

Szanowni Państwo! Trwa realizacja drugiej
części Projektu „Kultur - ryku! Tu w Kórniku!
Inicjatywy lokalne. Spośród zwycięskich 6 projektów zakończono już projekt VI Radzewskiej
Drużyny Harcerskiej i VI Radzewskiej Gromady
Zuchowej „ Z piosenką harcerską rozśpiewane
Radzewo – biwak integrujący harcerstwo ze
społecznością radzewską”. Inne projekty są
na półmetku lub dobiegają końca. W Czołowie
dzieci i młodzież zgłębiają tajniki fotografii oraz

Organizatorzy- Stowarzyszenie Biegowe Brylant Kórnik - dziękują wszystkim,
którzy pomogli zorganizować tegoroczną
imprezę oraz papieskim biegaczom, którzy od lat licznie uczestniczą w bieganiu.
W szczególności dziękujemy: Parafiom
w Kórniku i Bninie, Urzędowi Miejskiemu,
OSIRowi, Barowi Podzamcze, Domowi
Dziecka w Kórniku-Bninie, Grupie Rowerowej Kamionki-Szczytniki-Koninko, Aktywnej
Mościenicy, Kotwicy, Oazie, Liceum-Gimnazjum dla Dorosłych z Poznania, Klaudynce,
OSP Kórnik, Policji, Straży Miejskiej, WODKOMowi i wszystkim, którzy włączyli się w
trud organizacji półmaratonu.
ŁG

Zakończenie sezonu rowerowego w Borówcu

Przy pięknej jesiennej pogodzie i niewyobrażalnej frekwencji spotkali się przy „starej
szkole” entuzjaści turystyki rowerowej. Było
nas 90-ciu. Powoli ale systematycznie zbliżamy
się do „setki”. Z przyszkolnego placu z biedą
mieszczącego wszystkich chętnych na odbycie
wieńczącej sezon 2014 przejażdżki Borówieckim Ringiem Rekreacyjnym (BRR) udaliśmy
się barwnym peletonem w kierunku Drapałki.
Zgodnie z programem zapalone zostały znicze
przy obeliskach upamiętniających wydarzenia
historyczne: poświęcone pamięci Żołnierzy
AK obok leśniczówki Drapałka oraz w lesie
gądeckim, przy kamieniu odsłoniętym 26.09.br.
upamiętniającym ofiary zbrodni stalinowskich.
Złożenia zapalonych zniczy, dokonali najmłodsi
uczestnicy rajdu. Minutą ciszy oddaliśmy hołd
pomordowanym. „Cześć ich pamięci”.
Dalej wiaduktem nad trasa S- 11, przejechaliśmy do Borówca i ul. Leśną peleton dotarł
do „Makiety Borówieckiej” - miejsca magicznej
ekspozycji wszystkiego co jeździ po torach kolejowych i nie tylko. Dzięki życzliwości właścicieli
tej wyjątkowej atrakcji, tylko dla nas tego dnia
i na zasadzie sponsoringu obejrzeliśmy trzeci
pod względem wielkości obiekt tego typu w
Europie. Zachwytom i podziękowaniom nie było
końca. Wielu uczestników, mimo że mieszkają
w Borowcu od lat, nie było wiadomym że taka
atrakcja jest tak blisko. Serdeczne podziękowania dla p. Renaty za okazaną nam życzliwość,
którą uhonorowano gromkim „hip hip hura” na
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pożegnanie.
Stamtąd zmierzaliśmy w sposób zdyscyplinowany na miejsce startu i dla bezpieczeństwa
jadąc chodnikiem wzdłuż ul. Poznańskiej, za
razem rozmyślając jaka by to była użyteczna
droga rowerowa przez Borowiec... Burmistrza,
który zaszczycił nasze spotkanie, zainspirowaliśmy pomysłem uczestnictwa Gminy Kórnik w
programie „Gmina przyjazna rowerom”.
Przy szkole czekało już rozpalone przez

p. Pawła ognisko i panie wolontariuszki: Anna
i Iwona serwujące kiełbaski ufundowane przez
Radę Sołecka Borówca. Dzieci zostały wynagrodzone za wysiłek i udział w błyskawicznym
konkursie nagrodami Burmistrza Kórnika. I w
ten sposób sezon zakończyliśmy umawiając
się na spotkania z okazji rozpoczęcia w 2015
roku. Do zobaczenia.
Powyższe sprawozdanie sporządził
Animator spotkania- TG
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