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JUbIleUSz UKS 2

W dniu 24 kwietnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski uczestniczył w jubileuszu 10 - lecia 
UKS „Dwójka”, który obchodzony był w hotelu 
Rodan. W uroczystości brali udział m. in. 
Pani radna Irena Kaczmarek, Prezes Leszek 
Książek i przedstawiciele Klubu Wioślarskiego 
„Posnania”. Historię UKS–u i jego sukcesy przy-
bliżyli Pan Prezes oraz inicjatorka utworzenia 
tego klubu Pani Małgorzata Iszkuło. 

PożEgNANiE ABSolwENTów

25 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
radna Irena Kaczmarek i radny powiatowy 
Seweryn Waligóra uczestniczyli w ceremonii 
pożegnania absolwentów Zespołu Szkół w 
Kórniku. Goście podziękowali Pani Dyrektor 
Emilii Stanny za dobrą współpracę, a młodzieży 
życzyli sukcesów na egzaminach maturalnych 
i wstępnych na wyższe uczelnie. 

Zdjęcie absolwentów klas licealnych na 
stronie 27.

URocZYSTości 
w TRZEBiSŁAwkAch

28 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz delegacje szkół kórnickich wzięli udział w 
uroczystości przy tablicy upamiętniającej pod-
ziemie niepodległościowe z czasów okupacji 
hitlerowskiej w Trzebisławkach. Tablica jest 
poświęcona redaktorom, drukarzom i kolpor-
terom tajnej gazetki „Dla Ciebie Polsko”, która 
wydawana była w latach 1939-1942. Przed-
stawiciele władz samorządowych Środy Wlkp i 
Kórnika oraz młodzież ze szkół podstawowych 
w Kórniku, Szczodrzykowie i Radzewie złożyli 
wiązanki kwiatów. Uroczystość upamiętniającą 
69 rocznicę zakończenia II wojny światowej 
zorganizowała Rada Sołecka Trzebisławek.

ZgRomAdZENiE SATER

W dniu 29 kwietnia odbyło się zgromadze-
nie zwyczajne Spółki Sater Kórnik. Zatwierdzo-
no sprawozdanie spółki za rok 2013. Udzielono 
absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nad-
zorczej. Spółka zakończyła rok obrachunkowy 

stratą w wysokości 363 958,97 zł, która pokryta  
będzie z kapitału zapasowego spółki.  

NowA iNwESTYcjA- NowE PodATki

W dniu 5 maja  odbyła się uroczystość 
postawienia pierwszej kolumny w nowym 
obiekcie magazynowym dla Sofa.com w Po-
intPark Poznań w Robakowie. W uroczystości 
uczestniczył wiceburmistrz Antoni Kalisz, który 
życzył firmie szybkiego ukończenia budowy i 
prężnego rozwoju.

ZEBRANiE PloT

6 maja odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Poznańskiej Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej. Podsumowano miniony 
rok. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. 
Wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski został członkiem 
komisji rewizyjnej. 

Uchwalono plan rzeczowy i finansowy na 
rok 2014.  

Opr. ŁG

Porozumienie 
w sprawie procedury zaspokajania 
roszczeń w związku z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochrony terenu 

zamkniętego w Borówcu.

W dniu 30 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku  podpisane zostało porozumienie 
między gminą Kórnik, reprezentowaną przez 
burmistrza gminy Jerzego Lechnerowskiego, 
a Skarbem Państwa - Wojskowym Zarządem 
Infrastruktury w Poznaniu, reprezentowanym 
przez Szefa WZI płk. Janusza Superczyńskiego 
w sprawie procedury zaspokajania roszczeń 
mogących wystąpić w związku z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego strefy ochrony terenu zamkniętego 
w Borówcu.  

Celem porozumienia jest określenie zasad 
i sposobu zwrotu przez Skarb Państwa – Woj-
skowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu na 
rzecz właścicieli nieruchomości położonych w 
obszarze objetym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego strefy ochrony 
terenu zamkniętego w Borówcu kosztów z 
tytułu zabezpieczenia technicznego budynków 
mieszkalnych oraz podniesienie komfortu w za-
kresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów 
mieszkalnych, a także określenie zasad zwrotu 
Gminie Kórnik kwot wydatkowanych z tytułu 
wypłaty odszkodowań. 

Porozumienie zostało podpisane w obec-
ności zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych – Szefa Logistyki gen. bryg. Dariusza 
Łukowskiego i przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Kórniku Macieja Marciniaka

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy   

Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w dniach 8.05.2014r. - 19.05.2014r. w związku 

z pracami związanymi z modernizacją rynku w kórniku nastąpi zamknięcie 
dojazdu do pl. Niepodległości od ul. Poznańskiej, ul. Zamkowej i ul. Szkol-
nej. dojazd na rynek możliwy będzie poprzez ul. średzką, ul. Pocztową i ul. 
kuśnierską. 

w okresie braku możliwości przejazdu od ul. Zamkowej do ul. Poznań-
skiej i ul. Szkolnej, w przypadku zaistnienia konieczności dojazdu do posesji 
należy zwrócić się do kierownika robót wykonawcy - firmy iNFRAkom Sp. 
z o.o. z wolsztyna - Pana Tomasza Przewoźnego (tel. 694 619 122), w celu 
uzgodnienia terminu dojazdu.

Po tym okresie zostanie przywrócony ruch przez Plac Niepodległości od 
ul. Zamkowej do ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej.

za utrudnienia przepraszamy!
Burmistrz Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski 
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XLVii SeSja  
rady miejSkiej

w dniu 30 kwietnia 2014, godz. 13:00,  
w ratuszu bnińskim odbyła się kolejna 
sesja Rady miejskiej w kórniku.

 
Uchwały

Dokonano zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 
2014-2021

Zmieniono uchwałę budżetową Gminy 
Kórnik na 2014 rok. Oto kilka szczegółów 
zmian w budżecie: zmniejszono plano-
wane wydatki w kwocie 100.000 zł na 
zadanie: budowa chodnika we wsi Żerniki 
wzdłuż drogi wojewódzkiej. Zwiększono 
o 2.000.000 zł planowane wydatki na 
zadanie inwestycyjne: budowa ul. Poznań-
skiej w Kamionkach wraz z kanalizacją 
deszczową. Sumę 17.500 zł dodano na 
utrzymanie dróg.  Zwiększono wydatki w 
łącznej kwocie 692.500 zł dotyczące zadań 
inwestycyjnych: 

-budowa chodnika na odcinku od ronda 
(przy ul. Zbożowej) do wjazdu na teren firmy 
RABEN w Gądkach – projekt (+22.000 zł); 

-budowa drogi łączącej ul. Średzką z ul. 
Zamkową – projekt (+65.000 zł);

-budowa drogi w Żernikach – projekt 
(+38.000 zł); 

-budowa ul. Leśnej w Robakowie 
(-250.000 zł) – przesunięcie zadania wynika 
z planowanych inwestycji gazociągowych,

-dokończenie budowy ul. Polnej w Ro-
bakowie-osiedlu (+17.500 zł), 

-dokończenie budowy ul. Szerokiej w 
Robakowie-osiedlu (+200.000 zł),

 -modernizacja ul. Szkolnej w Borówcu 
i ul. Leśnej w

Skrzynkach wraz z kanalizacją sani-
tarną (+600.000 zł) – środki pochodzą z 
rezerwy inwestycyjnej. Kwotę 50.000 zł 
przeznaczono na zadanie polegające na 
utwardzeniu placu przy świetlicy w Roba-
kowie.

Określono wysokości oraz zasady 
ustalania i rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce lub zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Gminy Kórnik, a 
także przyjęto plan nadzoru nad żłobka-
mi, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami działającymi na terenie Gminy 
Kórnik. W Gminie Kórnik funkcjonują 3 
placówki wpisane do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych, które prowadzone są 
przez osoby fizyczne i obejmują opieką 42 
dzieci. W budżecie Gminy Kórnik na rok 
2014 zabezpieczono środki na przekazanie 
dotacji celowej tym podmiotom. Miesięczny 
koszt przekazanej dotacji celowej wyniesie: 
8 100 zł do żłobków oraz 2 250 zł do klubu 
malucha.

Zadecydowano o przystąpieniu do 
działań w kierunku kupna nieruchomości 
z przeznaczeniem pod zaplecze budynku 
komunalnego w obrębie Dziećmierowo, 
oraz nieruchomości z przeznaczeniem pod 
grunt sołecki w obrębie Kromolice.

Zatwierdzono zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik dla części 
obrębów Kamionki, Skrzynki, Czołowo, 
Konarskie, Czmoń, Błażejewko.

Uchwalono miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego strefy ochronnej 
terenu zamkniętego w Borówcu, obejmują-
cego obszary obrębów Borówiec, Szczytni-
ki, Gądki, Koninko i Robakowo. 

Co istotne, podstawą do podjęcia de-
cyzji radnych było porozumienie pomiędzy 
Skarbem Państwa – Wojskowym Zarządem 
Infrastruktury w Poznaniu, a Gminą Kórnik, 
w którym ustalono, że strona wojskowa 
będzie przyjmować wnioski od właścicieli 
nieruchomości leżących w strefie poten-
cjalnych niedogodności wynikających z ist-
nienia w sąsiedztwie obiektów wojskowych 
i po odpowiedniej procedurze finansować 
modernizacje budynków  w strefie ochron-
nej. W przypadku procesów sądowych 
dotyczących tej sprawy, ewentualne od-
szkodowania nałożone na Gminę Kórnik 
refundować będzie także wojsko.

Decyzją radnych nie zajęto się przy-
stąpieniem do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Błażejewko oraz przy-
stąpieniem do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Borówiec – w rejonie ul. 
Uroczysko.

głos dla radnych
Radny Marek Broniewski pytał o dalsze 

losy propozycji uchwały przewidującej od-
szkodowania dla handlowców w związku 
z remontem pl. Niepodległości. Projekt 
uchwały będzie musiał być zaopiniowany 
przez Urząd Ochrony Konsumentów i Kon-
kurencji i trafi na komisje rady w maju. Rad-
ny Broniewski poinformował o sygnałach w 
sprawie rozszczelnień rurociągu tłocznego 
kanalizacji w Borówcu (ul. Szkolna).

Pytał także o sprawę sądową z PSE 
oraz o program naprawczy Straży Miejskiej. 
Dwa terminy rozpraw z PSE zostały prze-
sunięte. Kolejny termin w sądzie I instancji 
ustalono na 14 maja. 

W momencie powołania nowego ko-
mendanta SM wyznaczone będą zadania 
naprawcze.

Radna Irena Kaczmarek pytała o pro-
jekt remontu ulic Kościelnej, Rynek i Armii 
Krajowej. Projekt ten wykonany ma być do 
połowy maja br. Będzie on konsultowany z 
Konserwatorem Zabytków. Radna prosiła 
także o interwencje w sprawie dzików, które 
zbliżają się do siedlisk ludzkich w Bninie.  

Radny Roman Genstwa pytał czy stacja 
PKP w Kórniku będzie likwidowana i czy 
wybudowana będzie sygnalizacja świetlna 
i dźwiękowa na przejeździe kolejowym w 
Pierzchnie. Radny Piotr Plewka poruszył 
problem przejmowania przez samorządy 
stacji kolejowej i Master Planu dla Kolei 
Metropolitalnej. Wnioskował też o inter-
wencję na  skrzyżowaniu na drodze powia-
towej z Koninka, z drogą przy firmie H&M. 
Brak odpowiedniego oznakowania obniża 
bezpieczeństwo w tym miejscu. Zgłosił 
także problem na zjeździe z ul. Jeziornej 

w kierunku Borówca, gdzie „zawieszają 
się” autobusy. 

Radny Jerzy Rozmiarek wskazał na 
konieczność naprawy drogi powiatowej 
Czmoń-Radzewo.  Zaapelował o naciski 
na powiat w tej sprawie. 

Radna Dorota Półchłopek pytała o 
dyskusję na temat zasad budżetu obywa-
telskiego. Prosiła także o wskazanie, gdzie 
na stronie internetowej Kórnika znajduje się 
informacja o odbiorze odpadów zielonych. 

Radny Bogdan Wesołek pytał po raz 
kolejny o możliwości przejęcia ośrodka w 
Błażejewku w całości. Zwrócił też uwagę 
na estetykę centrum Bnina: zabrudzone i 
poniszczone ławki.

Burmistrz wyjaśnił, że gmina może 
bezpłatnie przejąć majątek ośrodka w Bła-
żejewku z przeznaczeniem tylko na cele 
niekomercyjne. Rozmowy trwają. 

Szczegóły sesji znajdziecie Państwo 
na stronie:
 http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1453

Opr. ŁG

Na podstawie § 18 
Statutu Gminy Kórnik zwołuję 
XLVIII  - ABSOLUTORYJNĄ 
Sesję Rady Miejskiej w Kórniku, 
która odbędzie się 14 maja 2014 roku, o 

godz. 10.00 w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz 
bniński) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie przez burmistrza 

sprawozdania finansowego oraz wykona-
nia budżetu Gminy Kórnik za 2013r. wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego.

a) zapoznanie się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat 
sprawozdania finansowego oraz budżetu 
gminy Kórnik za 2013r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 
prac nad wykonaniem budżetu za 2013r.

5. Odczytanie wniosku Komisji Rewi-
zyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2013r.

a) przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat 
wniosku.

6. Przedstawienie stanowisk pozosta-
łych Komisji Rady oceniających wykonanie 
budżetu.

7. Dyskusja nt. wykonania budżetu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego wraz 
z sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Kórnik za 2013r.

9. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
10. Sprawozdanie burmistrza z wykona-

nia uchwał Rady Miejskiej w Kórniku pod-
jętych w 2013r. oraz ze sposobu realizacji 
strategii rozwoju Gminy Kórnik.

11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Marciniak

Zarządzenie  Nr  35  / 2014
Burmistrza  gminy  kórnik
z dnia   5 maja  2014 r.
w sprawie: powołania obwodowych 

komisji wyborczych w wyborach do Par-
lamentu  Europejskiego  zarządzonych 
na  dzień  25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy 
( Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm. ) oraz 
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 
dnia 11 kwietnia 2011 r.  w sprawie powo-
ływania obwodowych komisji  wyborczych  
w obwodach do głosowania  utworzonych 
w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospo-
litej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej  oraz Parlamentu Europejskiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej ( Monitor Polski 
Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje : 

§ 1. Powołuję 14 obwodowych komisji 
wyborczych  w Gminie Kórnik w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego zarządzo-
nych na dzień 25 maja 2014 r. zgodnie z 
brzmieniem  załącznika nr 1  do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicz-
nej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gminy 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z 
dniem podjęcia

Burmistrz Gminy
Jerzy Lechnerowski

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  
Nr  35/2014 z dnia 5 maja 2014 r.

obwodowa komisja wyborcza Nr 1 
w kórniku - Zespół Szkół w kórniku, 
ul. Poznańska 2 
1. Helena Cyranik  zam. Kórnik 
2. Karol Machowiak  zam. Kórnik
3. Tomasz Ruta  zam. Kórnik 
4. Katarzyna Kaczmarek zam. Czołowo
5. Jan Nowaczyk zam. Kórnik
6. Czesława Chomicz zam. Kórnik 
7. Jan Dobrzyński zam. Kórnik

obwodowa komisja  wyborcza  Nr 
2 w kórniku - Szkoła Podstawowa Nr 1 
w kórniku, ul. dworcowa 11 
1. Joanna Malińska zam. Błażejewo
2. Katarzyna Pucek zam. Kórnik 
3. Krzysztof  Banaszak zam. Kórnik
4. Jolanta Ratajczak  zam. Kórnik 
5. Angelika Jędrzejczak zam. Kórnik
6. Halina Narożna zam. Kórnik
7. Roman Jankowski  zam. Kórnik

obwodowa komisja wyborcza  Nr 
3 w kórniku - Zespół Szkół w kórniku, 
ul. Poznańska 2
1. Małgorzata Pieczyńska   zam.  Kórnik 

2. Gabriela Nowak  zam. Kórnik
3. Halina Jagiełka  zam. Kórnik
4. Maria Pawłowicz zam. Kórnik
5. Sylwia Pańska  zam. Kórnik
6. Alina  Mitew  zam. Kórnik
7. Krystian Jałoszyński zam. Biernatki

obwodowa komisja wyborcza Nr 4 
w kórniku - Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
kórniku, ul. Armii krajowej 11 
1. Krystyna Rozmiarek  zam Kórnik 
2. Ewa Stachowiak  zam. Kórnik
3. Marcin Cyranik  zam. Kórnik
4. Andrzej Tarnawski zam. Biernatki 
5. Toś Filip  zam. Błażejewko 
6. Izydor Kucharski  zam. Kamionki 
7. Stanisław Kaczmarek zam. Kórnik

obwodowa  komisja wyborcza Nr 
5 w Radzewie - Szkoła Podstawowa w 
Radzewie ul. dworzyska 3
1. Mariola Tomaszewska  zam. Czmoniec
2. Jolanta Siejak  zam.  Konarskie
3. Jakub Brylewski  zam. Czmoń
4. Jolanta Walczak  zam. Trzykolne Młyny 
5. Bernard Widerski  zam. Trzykolne Młyny
6. Eugeniusz Rybak zam. Konarskie
7. Karaś Stanisław zam. Czmoniec

obwodowa komisja wyborcza Nr 6 
w  kórniku - Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
kórniku, ul. Armii krajowej 11
1. Anna Loga  zam. Błażejewko  
2. Kinga Błaszkowiak  zam. Kórnik 
3. Paweł Ruta zam. Kórnik 
4. Marcin Tarnawski zam. Biernatki 
5. Lucyna Pieczyńska zam. Kórnik
6. Agnieszka Konieczna  zam. Kórnik 
7. Zdzisław Jastrzębski zam. Czmoń 

obwodowa komisja wyborcza Nr 7  
w Borówcu - Budynek  ul. Szkolna 2 
Borówiec
1. Jakub Szarzyński  zam. Mościenica 
2. Genowefa Jachnik zam. Mościenica 
3. Beata Bruczyńska zam. Skrzynki
4. Zbigniew Kasprzak zam. Borówiec
5. Marta Słabolepsza  zam. Mościenica
6. Anna Sowińska  zam. Kórnik
7. Ewelina Domagała zam. Kórnik

obwodowa komisja wyborcza w 
Szczodrzykowie Nr 8 - Szkoła Podstawo-
wa w Szczodrzykowie , ul. ogrodowa 21
1. Magdalena Matelska-Bogajczyk  zam. 
Runowo
2. Marta Małecka zam. Kórnik 
3. Małgorzata Kozłowska zam. Kórnik
4. Ireneusz Majchrzak zam. Szczodrzykowo
5. Piotr Chomicz zam. Pierzchno
6. Marta Perdoch zam. Błażejewo
7. Katarzyna Strykowska  zam. Trzykolne 
Młyny

obwodowa komisja wyborcza Nr 9 w 
Szczodrzykowie - Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie, ul. ogrodowa  21
1. Kamila Pawłowicz-Rolnik zam. Kórnik
2. Mariusz Machowiak zam. Kórnik
3. Bartosz Górka zam. Runowo 
4. Krystyna Majchrzak zam. Szczodrzykowo
5. Filip Żegleń zam. Kórnik
6. Justyna Socha zam. Kórnik
7. Jolanta Andrecka zam.  Kórnik 

obwodowa komisja wyborcza  Nr 10 
w Robakowie - gimnazjum w Robakowie  
ul.  Szkolna  3 
1. Katarzyna Zimna zam. Kórnik
2. Natalia Skotarczyk  zam. Robakowo
3. Agnieszka Kamińska zam. Robakowo 
4. Aleksander Jaroniec  zam. Mościenica 
5. Janusz Wojtuś  zam. Robakowo
6. Zazanna Kaźmierczak zam. Robakowo 
7. Magdalena Malinowska zam. Czmoniec 

obwodowa komisja wyborcza Nr 11 
w Robakowie - gimnazjum w Robakowie,  
ul. Szkolna 3
1. Marta Rybak   zam. Gadki
2. Grzegorz Pieczyński zam. Kórnik
3.Szymon Krzyżański  zam. Kościenica
4. Zuzanna Matysiak zam.  Kórnik
5. Oskar Olejnik zam. Kórnik
6. Michał Adamiak zam. Kamionki
7.Łukasz Kaźmierczak zam. Robakowo

obwodowa komisja wyborcza nr 12  w 
Borówcu, Budynek ul. Szkolna  2  Borówiec
1. Mariusz Kozłowski zam. Borowiec
2. Renata Piasecka zam. Kórnik
3. Marcin Łuczak zam. Skrzynki
4. Jędrzej Wieczorkiewicz zam. Borowiec
5. Mariola Jankowska zam. Kórnik
6. Beata Nocoń zam. Trzykolne Młyny
7. Kamila Kołodziejczak  zam. Kórnik

  
obwodowa komisja wyborcza Nr  

13 w kamionkach, dom Strażaka , ul. 
Poznańska 78  kamionki
1. Magdalena Błaszkowiak  zam. Kórnik
2. Joanna Walkowiak zam. Kamionki
3. Janusz Rutkowski zam. Kamionki
4. Tomasz Bąkowski zam. Kórnik
5. Ewelina Wójkiewicz  zam. Dziećmierowo
6. Agnieszka Ptak zam. Kórnik
7. Jakub Wojciechowski zam. Kórnik

obwodowa komisja wyborcza Nr 14  
w Szczytnikach świetlica w Szczytni-
kach, ul. wspólna 18
1. Piotr Urbaniak zam. Dziećmierowo
2. Andrzej Ratajczak zam.Kórnik
3. Kinga Jankowska zam. Kórnik
4. Izabela Matuszewska zam. Kórnik
5. Joanna Wszelaki zam. Kórnik
6. Roman Łada zam. Szczytniki
7. Monika Majchrzycka zam. Kórnik

iNFoRmAcjA

URZąd miEjSki w kóRNikU, iNFoRmUjE, 
żE SPiS wYBoRców jEST UdoSTęPNioNY do wglądU 

w wYdZiAlE SPRAw oBYwATElSkich w dNiAch 
od 5 mAjA 2014 R. do 17 mAjA 2014R.
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ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA gmiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania 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 zagospodarowa-
niu 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 19 
maja 2014 r.  do 16 czerwca 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległo-
ści 1, 62-035 Kórnik,   pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik o godz. 14:00(I piętro, sala 106 
– przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu 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 pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 

nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 1 lipca 2014 r. na adres: Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z 
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy-
fikatu 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 spra-
wy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA gmiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Borówiec w rejonie ulic: 
Szkolnej, deszczowej i gruszkowej, 
gmina kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.), Uchwały Nr XXVII/300/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 30 październi-
ka 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Borówiec w rejonie ulic: 
Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gmina 
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 19 maja 2014 r. 
do 16 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 
1430 (sala urzędu stanu cywilnego, wejście 

od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania 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 organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 1 lipca 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 po-
staci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub opatrzone podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożo-
nych uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA gmiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
– obręb geodezyjny Bnin i Błażejewko 
– rejon ul. lipowej i śremskiej – etap i.

 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) w 
związku z uchwałą XXXV/386/2013 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 
maja 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu 

do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w – obręb geodezyjny 
Bnin i Błażejewko – rejon ul. Lipowej 
i Śremskiej – etap I, w dniach od 19 
maja do 16 czerwca 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Nie-
podległości 1, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 
2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, pokój 106 o godz. 14:30.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu 
należy wnieść na piśmie, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 
lipca 2014 r., na adres: Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik lub kornik@kornik.pl Organem 
właściwym do rozpatrywania uwag będzie 
Burmistrz Gminy Kórnik.

Informuję o odstąpieniu od przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

bURMISTRz 
gmiNY kóRNik

iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku od dnia 9 maja 2014r.  do dnia  
2 czerwca  2014r., wywieszony został 
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod 
tereny zieleni:
- 2 części  działki  nr  87/2 położone  w 
miejscowości  Borówiec.

2) nieruchomości przeznaczone na cele 
rolne:
- część  działki  nr 13 położona w miej-
scowości  Radzewo,
- część działki  nr  109 położona w miej-
scowości Pierzchno,
-1 działka nr  176 położona w miejsco-
wości  Konarskie,
- 1 działka nr 74 położona w miejscowości 
Pierzchno.

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

ogŁoSZENiE o NABoRZE
NA wolNE STANowiSko 

URZędNicZE 
Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkurs 

na stanowisko  specjalisty do Biura Obsługi 
Mieszkańców  w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na za-
trudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione 
umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe, 
7) posiada znajomość języka  niemieckiego.

II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) komunikatywność
2) znajomość obsługi komputera  w zakresie 
Microsoft Office.

III. Zakres wykonywanych zadań na 
stanowisku
- udzielanie informacji o sposobie załatwienia 
spraw interesanta,
- obsługa interesantów w zakresie  wydawania 
druków, wniosków do załatwienia sprawy, 

pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie 
wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie 
przesyłek awizowanych,     
- udzielanie informacji  o strukturze  organiza-
cyjnej Urzędu,
- przyjmowanie, rejestracja , rozdział i wysy-
łanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz  
Urzędu,
 - wskazywanie kompetentnych osób i miejsca 
do załatwienia sprawy,
 - udostępnianie materiałów instruktażowych i 
promocyjnych Gminy.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy 
zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posia-
dane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posia-
danie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej 
zdolności do czynności prawnych, korzystaniu 
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie 
zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, 
poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia  9 maja  2014 
r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórni-
ku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie nale-
ży złożyć w zamkniętej kopercie z następującą 
adnotacją:  „Konkurs na stanowisko specjalisty  
ds. obsługi mieszkańców w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe 
obejmuje analizę wszystkich złożonych doku-
mentów oraz rozmowy z kandydatami i test ze 
znajomości języka niemieckiego. O terminie i 
miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci 
zostaną poinformowani indywidualnie. Nade-
słanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, 
które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w dniu 12 maja 2014 r.

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) 
oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku.

Burmistrz Kórnika
Jerzy Lechnerowski

SPoTkANiE iNFoRmAcYjNE 
dla osób zainteresowanych 

złożeniem projektu do Bogk
14 maja 2014r. 

godz. 18:00
remiza oSP w kórniku
(ul. 20 Października 93

62-035 kórnik)
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A Budżet gminy 

to poważna 
sprawa…

Do napisania tego artykułu sprowokowa-
ły mnie opinie Pana Macieja Brylewskiego 
o budżecie Gminy Kórnik, wyrażane na 
stronie internetowej „Popieram Kórnik”, 
które potwierdziły moje przypuszczenia 
o całkowitej nieznajomości przez autora  
tematu zarządzania finansami gminy.

Chcę na początku, z pełną odpowie-
dzialnością, uspokoić Szanownych Miesz-
kańców naszej gminy, że gmina ma się 
bardzo dobrze, wbrew temu co opisuje Pan 
Brylewski, roztaczając nad przyszłością 
gminy „czarne chmury” i wprowadzając w 
błąd opinię publiczną, co jest może sen-
sacyjne, ale nierzetelne, wręcz szkodliwe.

Sytuacja finansowa gminy jest bardzo 
dobra, o czym świadczą m.in. wysokie 
miejsca w rankingach oceniających: dyna-
mikę rozwoju gmin, zrównoważony rozwój 
i sytuację finansową samorządów. Tam 
oceniają budżety fachowcy, nie dyletanci. 
Zmartwię zapewne tym Pana Brylewskie-
go, ale obecnie pod względem rozwoju 
jesteśmy na 3 miejscu w Polsce wśród 850 
gmin miejsko-wiejskich, a pod względem 
zdolności kredytowej, Gmina Kórnik jest 
na 3 (!) miejscu w Wielkopolsce (na 226 
gmin), co oznacza, że zadłużenie gminy 
wynoszące obecnie 31 mln 150 tys zł. (34 
% dochodów), nie stanowi większego pro-
blemu. Świadczy o tym również wskaźnik 
zadłużenia, wynoszący wg art.243 ustawy 
o finansach publicznych 7,8 %, przy do-
puszczalnym wskaźniku dla naszej gminy 
20,1 % ! Według „starej ustawy”, na koniec 
2014 r. będzie to 38,7 %, (a nie 50 % jak 
pisze autor artykułu), czyli podobnie jak w 
cytowanej przez Pana Brylewskiego gminie 
Tarnowo Podgórne i znacznie mniej niż w 
przytaczanych przez autora, bardzo dobrze 
rozwijających się gminach: Suchy Las 
(ponad 60 % zadłużenia) i Komorniki (45 
%). W obecnych założeniach Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, w 2021 r. zadłużenie 
gminy Kórnik będzie wynosiło...0%.

Chciałbym się również odnieść do re-
montu rynku w Kórniku. Miasto czekało na 
ten remont od kilkunastu lat. Odwiedzane 
rocznie przez 80.000 do 100.000 turystów 
zasługuje na to, aby mieć odpowiednią 
infrastrukturę. Modernizacja rynku to nie 
tylko nowa nawierzchnia z nową zielenią i 
małą architekturą, z lepszymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi, ale również modernizacja 
instalacji podziemnych. W ramach remontu 
wykonane będą:

-  przebudowa sieci wodociągowych z 
przyłączami do budynków

-  budowa kanalizacji deszczowej z 
wpustami ulicznymi (możliwość podłączenia 
rynien)

-  częściowa przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i gazowej

-  skablowanie linii oświetlenia ulicznego
-  kanalizacja teletechniczna. 
Tego wszystkiego Pan Brylewski nie do-

strzega, a widzi tylko fontannę, która jest za-
ledwie niewielkim elementem rewitalizacji.

Należy nadmienić, że na modernizację 
rynku gmina uzyskała bardzo niskooprocen-
towaną (1% !) pożyczkę z programu unijne-
go Jessica 2007-2013. Z takiej pożyczki nie 
skorzystałby tylko ten, kto nie chce rozwijać 
gminy, a popiera stagnację.

Nowy rynek będzie świetnie korespon-
dował z drugim odcinkiem promenady, który 
(tu muszę znowu zmartwić autora artykułu) 
niebawem zostanie rozpoczęty i nie jest 
hasłem wyborczym, bo został opóźniony 
o 2 lata przez przeciwników promenady. 
Informuję Pana Brylewskiego, że prome-
nada stała się projektem kluczowym dla 
Województwa Wielkopolskiego i będzie 
dofinansowana kwotą ponad 4,6 mln zł w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

Podawanie przykładów przez Pana Bry-
lewskiego innych gmin, które oszczędzają, 
aby mogły korzystać ze środków unijnych 
w latach 2014-2020 jest śmieszne, bo my 
korzystamy z tych środków już teraz !

Nieprawdą jest podana w artykule Pana 
Brylewskiego informacja, że są w gminie 
wsie niezwodociągowane. Informuję autora, 
że ostatnią wieś (Czmoniec) zwodociągo-
wano 2 lata temu. Uwaga poddająca w 
wątpliwość korzyści przystąpienia przez 
gminę do Spółki Aquanet jest również zła, 
bo od 2004 r. Spółka zainwestowała w Gmi-
nie Kórnik (łącznie z obecnie wykonywaną 
kanalizacją Borówca i Kamionek) kwotę 
154 mln zł !

Do niektórych wywodów Pana Brylew-
skiego nie będę się odnosił, bo są żenujące 
i obrażają naszych Mieszkańców. Chcę 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że gmina co 
roku prowadzi ok. 60 – 70 inwestycji (nie 
tylko w roku wyborczym). Przez kolejne 
lata autor artykułu tego nie zauważał; teraz 
się jakoś dziwnie uaktywnił. Zostawiam to 
ocenie Mieszkańców. Przypomina mi się, 
jak kiedyś Pan Maciej Brylewski prowadząc 
czasopismo, krytykował wszystko, co gmina 
robiła. Krytyka ta nie proponowała jakich-
kolwiek rozwiązań i była całkowicie bezpro-
duktywna, bo gmina cały czas dynamicznie 
się rozwijała (chyba wbrew woli autora), jej 
budżet wzrósł od tamtych lat kilkakrotnie. 
Taka krytyka jest zaprzeczeniem hasła i na-
zwy  „Popieram Kórnik”, ewidentnie szkodzi 
naszemu pięknemu miastu. 

  Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

P.S. Budżet to poważna sprawa i nie 
można sobie robić z niego „jaj”, jakie 
kiedyś przyznawał w swojej gazecie Pan 
Maciej Brylewski. Teraz powinien sam 
sobie przyznać „śmierdzące jajo” za swoje 
przemyślenia. 

  J.L.

wieści 
z BiBlioteki
Witam serdecznie wszystkich „głodnych” 

informacji o bibliotece.
W dniu 23 kwietnia obchodzony jest 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich a 
jego symbolem jest czerwona róża. Dlatego 
też, każdy z czytelników odwiedzających bi-
bliotekę otrzymywał w tym szczególnym dniu 
piękną różę. 

Dodatkową niespodzianką dla dzieci, była 
wizyta Cioci Bajki. Animatorka, Pani Małgosia 
Swędrowska, zaczarowała ich książką, jej 
tajemnicami, ruchem i muzyką. Dzieci poznały 
niesamowite przygody przesympatycznej hipo-
potamicy  „Czekolady” i poznały sekret książki. 
Uczniowie klas II i III  na chwilę przenieśli się w 
świat bajki i przygody. 

Serdecznie dziękujemy uczniom za przy-
bycie i wychowawcom za przesympatyczną 
współpracę.

Już dwa dni później odwiedziły nas dzieci 
z Przedszkola „Akademia Malucha”, które po-
znały naszą bibliotekę, oglądały piękne książki i 
pozostały czas spędziły na trawce za biblioteką. 
Dzieci były bardzo zadowolone z „pikniku” a 
wychowawczynie miały czas na mały relaks na 
trawie.  Serdecznie dziękujemy za odwiedziny.

TYdZiEŃ BiBlioTEk – hasło 2014 „cZY-
TANiE ŁącZY PokolENiA”

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja  
Tydzień Bibliotek. To program promocji czytel-
nictwa i bibliotek. Jego celem jest podkreślanie 
roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza i zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. 

Bibiliteka Publiczna w Kórniku i Filia w 
Bninie serdecznie zapraszają na  tydzień pełen 
„niespodzianek”.

10 maja – odjazdowy Bibliotekarz
Każdy kto lubi jeździć rowerem może wziąć 

udział w rajdzie rowerowym, start o 10:30 przy 
Ławeczce Szymborskiej. Meta na OSiR Kórnik. 
Prosimy wziąć ze sobą książkę na wymianę i 
kiełbaskę na ognisko. Będą warsztaty plastycz-
nie dla dzieci, konkurs na limeryk z nagrodami 
i ognisko. W związku z tymi wydarzeniami 
Biblioteka w Kórniku, w sobotę 10 maja, będzie 
nieczynna.

12 maja – „Pasjotekowy zawrót głowy”
Już od godziny 12:00 do 19:00, każdy kto 

chce poznać tajniki szydełkowania, robienia 
na drutach czy robienia makramy powinien 
nas odwiedzić.

13 maja –  Spotkanie autorskie w kórni-
ku z Panią joanną opiat – Bojarską

14 maja –  wieczór poetycko – muzyczny 
w Bninie 16:30

To zaledwie cześć propozycji. Biblioteka 
w Kórniku i Bninie przygotowały sporo atrakcji 
związanych z „Tygodniem Bibliotek” prosimy 
więc śledzić uważne informacje na stronie 
biblioteki. 

www.biblioteka.kornik.pl
KaK

UwAgA!!!
W związku z rajdem „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”, który odbędzie się w dniu  10 

maja 2014 roku Biblioteka Publiczna w Kórniku będzieNIECZYNNA  Serdecznie zapra-
szamy do wzięcia udziału w rowerowej wyprawie.  Początek rajdu o godz. 10:30 przy 
Ławeczce Szymborskiej. Prosimy o zabranie książki na wymianę i kiełbaski na ognisko.

„święta, święta i.....
(nie) po świętach w śds”

„Święta, Święta i po Świętach”- tak za-
zwyczaj każdy z nas komentuje kończący się 
okres świąteczny. My jednak postanowiliśmy 
pozostać w tym cudownym czasie jeszcze 
chociaż przez jeden dzień. Dlatego we wtorek 
22 kwietnia w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Kórniku uczestnicy zajęć przy 
pomocy pracowników placówki przygotowali 
śniadanie wielkanocne w uroczystej oprawie.

Tuż po przybyciu do ŚDS-u uczestnicy 
zabrali się do pracy. Samodzielnie przygoto-
wywali niektóre potrawy: „kroiłam pietruszkę, 
marchewkę na sałatkę, Marcin kroił jajka. 
Potem mieszaliśmy, dodawaliśmy pieprz, sól 
i majonez” - wspomina Paulinka.  

Ten wyjątkowy dzień spędziliśmy w 
najbliższym gronie, niestety zabrakło kilkoro 
z naszych kolegów i koleżanek, którzy z 
powodu choroby nie mogli wspólnie z nami 
świętować tego dnia.

Burmistrz Gminy Kórnik Pan Jerzy Lech-
nerowski zaszczycił nas swoją obecnością i 
na długo pozostanie w naszej pamięci jego 
życzliwość i ojcowska troska o wszystkich.

„Wśród zaproszonych gości byli również: 
Pan Szczepan, który każdego dnia dowozi 
nas do ośrodka i dba o nasze bezpieczeństwo 
podczas jazdy, oraz nasz dobry znajomy 
Tadeusz – niepełnosprawny pan, który przy-
jechał do nas z Poznania ”- wspomina Karina.

Po uroczystym złożeniu wszystkim życzeń 
przez Panią Kierownik - Anitę Wachowiak i 
Pana Burmistrza oraz odczytaniu nadesła-
nych kart świątecznych od naszych przyjaciół 
przystąpiliśmy do inauguracji śniadania. 
Rozpoczęliśmy oczywiście od podzielenia się 
poświęconym pokarmem. Na świątecznym 
stole nie zabrakło białego barszczu, gotowa-
nych jajek, bigosu czy białej kiełbasy.

Dzięki życzliwości naszych Pań wolon-
tariuszek, Sióstr Miłosierdzia oraz rodziców 
uczestników mogliśmy skosztować prze-
pysznych ciast: serników i mazurków. Nasi 
uczestnicy upiekli z tej okazji bardzo smaczną 
babkę majonezową, która rozeszła się w 
mgnieniu oka.

Tego dnia święto obchodził również nasz 
kolega Łukasz, który z racji imienin zebrał 
mnóstwo serdecznych życzeń. Tradycyjne 
„sto lat” zaśpiewaliśmy również Siostrze 
Arlecie, 

która obchodziła wyjątkowe święto zwią-
zane ze swoją posługą Bogu – 25 lecie 
powołania zakonnego.

Dalszy ciąg dnia upłynął pod znakiem 
wspaniałej zabawy i konsumowania przygo-
towanych potraw.

Na koniec zacytuję słowa jednego z 
uczestników, które w pełni oddają wyjątkowy 
charakter tego wydarzenia „ szkoda, że tak 
uroczystych spotkań nie ma codziennie- było 
bardzo sympatycznie i rodzinnie, nawet obec-
ność Pana Burmistrza nie powodowała u nas 
skrępowania, czuliśmy się jak przy rodzinnym 
stole w domu. Dziękujemy za ten czas” .

Uczestnicy i Kadra ŚDS
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kanonizacja jana Pawła ii była hi-
storycznym wydarzeniem dla całego 
świata. jednak dla Polaków była to 
szczególnie ważna chwila – papież Polak 
został świętym, a my wszyscy staliśmy 
się żywymi świadkami wyniesienia go 
ponad ołtarze. 

Słów kilka…
Jan Paweł II zmarł  2 kwietnia 2005r. po 

27 latach owocnego pontyfikatu. Od tego 
smutnego, dla całego świata, momentu minęło 
zaledwie 9 lat, a on już został ogłoszony Świę-
tym. Nie ma wątpliwości, że sobie na to zasłużył 
nieograniczoną miłością do drugiego człowieka, 
wiarą w ludzi i przede wszystkim umiłowaniem 
braterstwa. W trakcie swojego pontyfikatu 
stał się papieżem wszystkich ludzkich serc. 
Dla niego nie istniał podział na narodowości, 
klasy społeczne, nie istniał też mur graniczny 
pomiędzy religiami. Jako pierwszy z papieży 
przekroczył próg Synagogi – żydowskiego 
odpowiednika kościoła. Nie lękał się o własne 
zdrowie, gdy składał wizytę osobom chorym na 
trąd. Dla niego wszyscy byli po 
prostu ludźmi, za których trzeba 
się modlić i wspierać w zma-
ganiu z często tak trudną co-
dziennością. Wspominany jest 
jako papież walczący o rodzinę, 
kochający ludzi, szanujący 
drugiego człowieka, jako papież 
wierzących i niewierzących, 
papież całego świata. Jednak 
dla Polaków on zawsze będzie 
naszym polskim papieżem i co 
najważniejsze wielkim patriotą. 
Na świecie jest wielu ludzi, któ-
rzy mieli bezpośredni kontakt z 
Ojcem Świętym. Takie osoby 
również mieszkają  w naszej 
gminie i chętnie opowiadają o 
swoich przeżyciach, których 
doświadczyli w czasie wizyty u 
Jana Pawła II.

Papież-Polak
Panie Prezesie, gdziekolwiek będzie Pan w 

Polsce z moimi rodakami, których tak bardzo 
kocham, to proszę powiedzieć, że ja się modlę 
do Matki Boskiej, o to, żeby w Polsce było 
lepiej i niech uwierzą w to, że w Polsce będzie 
naprawdę lepiej. Trochę czasu musi upłynąć, 
ale niech Polacy w to uwierzą

Te słowa zostały wypowiedziane przez 
papieża Jana Pawła II do Antoniego Odzimka, 
ówcześnie, jak i obecnie, wice-Prezesa Związku 
Rzemiosła Polskiego. W czasie piętnastominu-
towej audiencji 18 marca 2000r.,  Ojciec Święty 
został uhonorowany  przez delegację z Polski 
szablą Jana Kilińskiego – najwyższym odzna-
czeniem Polskiego Rzemiosła oraz wypowie-
dział te, jakże krzepiące dla Polaków słowa. Dla 
Pana Odzimka stały się one czymś w rodzaju 
maksymy, którą stara się powtarzać innym w 
czasie trwania ważnych wydarzeń, chociażby 
takich jak wręczanie kolejnych odznaczeń. 

 Kontakt z Janem Pawłem II zawsze po-
zostawiał po sobie niezatarte ślady, Ksiądz 
Kanonik Piotr Piec z parafii pod wezwaniem 

Świętego Józefa Rzemieślnika w Robakowie 
wspomina swoje trzy spotkania z Ojcem Świę-
tym. Najważniejsze dla niego była pierwsza 
wizyta w 1986r. ,  podczas której miał możliwość 
osobistego przywitania się z papieżem oraz 
otrzymał od niego pamiątkę w postaci białego 
różańca, którą przechowuje po dziś dzień. 
Mówi, że nigdy nie zapomni momentu, w którym 
podszedł do Ojca Świętego i po prostu zabrakło 
mu słów, dopiero gdy papież przemówił do nie-
go udało mu się powiedzieć skąd przyjechał. W 
momencie gdy papież wręczał jemu różaniec 
poklepał go po ramieniu i wypowiedział do niego 
słowa „Tak pracować dalej”. Ksiądz kanonik 
Piec miał również ten zaszczyt odprawiania 
mszy Świętej u boku Jana Pawła II. Było to dla 
niego ogromne i niezapomniane przeżycie, 
niecodziennie przecież zdarza się kapłanowi 
możliwość celebrowania mszy, którą prowadzi 
sam papież.

wielkie-małe cuda
Przy procesach beatyfikacji i kanonizacji za-

twierdzono szereg cudów, które dokonały się za 
wstawiennictwem Jana Pawła II, działy się one 

za jego życia, jak i teraz – po jego śmierci. Znany 
jest przypadek uzdrowienia chorej na nowotwór 
dziewczynki, cudowne odzyskanie głosu itp. 
Jednak należy też sobie uświadomić, że obok 
tych dużych cudów są też te małe, niedostrze-
galnych na co dzień dla człowieka, którego one 
nie dotknęły. Prawie każdy po spotkaniu z Oj-
cem Świętym mówi o nowych uczuciach, które 
do niego napłynęły, o  natychmiastowej chęci 
zrobienia czegoś dobrego. Często kończyło 
się to impulsywnymi postanowieniami, które 
wbrew pozorom nie stawały się chwilowe, tylko 
owocują do tej pory. Pan Odzimek opowiada jak 
to idąc na audiencje do Jana Pawła II miał przy 
sobie paczkę papierosów, po wyjściu wyrzucił ją 
do kosza na śmieci z silnym postanowieniem, 
że więcej nie będzie palił. Postanowienie to 
udało mu się realizować przez następne dwa 
lata. Obecnie po papierosa sięga sporadycznie, 
mając przed oczami obietnicę złożoną sobie w 
dniu spotkania z Janem Pawłem II. Również 
Ksiądz Kanonik Piec wyszedł od Ojca Świętego 
z konkretnymi postanowieniami, jednak ich 
treść chce zachować dla siebie, mówi tylko z 
uśmiechem, że udaje mu się realizować je do 
dnia dzisiejszego. Takich małych-wielkich obiet-

nic jest na pewno więcej, powstają one nie tylko 
po bezpośrednim kontakcie z Janem Pawłem II, 
ale na pewno przez miłość do niego samego. 
Jego osoba budziła i budzi do tej pory tak wiele 
emocji, że spontaniczne obietnice składane już 
Świętemu Janowi Pawłowi II powstawały i nadal 
powstają, są składane na jego grobie, przed 
jego wizerunkami czy symbolami. Nie zawsze 
udaje się wytrwać w ich realizacji, ale sam fakt, 
że takie powstają jest już małym cudem.

święty jest wszędzie
Spotkanie z Ojcem Świętym to nie tylko 

uściśnięcie jego dłoni czy wysłuchanie kilku cie-
płych słów na oficjalnej audiencji. Spotkaniem 
z Janem Pawłem II było też wyczekiwanie na 
jego przejazd zamkniętymi ulicami, nawet gdy 
tylko można było zobaczyć go przez chwilę  i 
z daleka. Janina Stachowska wspomina jak 
będąc na pielgrzymce  w Watykanie, razem ze 
swoją grupą znalazła się przy samej barierce 
podczas przejazdu Ojca Świętego. 

Ktoś z grupy krzyknął wtedy „pobłogosław”, 
a on taki już przygarbiony i schorowany błogo-

sławił nam.
Spotkanie z Janem Pawłem 

II to też, spędzony czas przed 
telewizorem na oglądaniu relacji 
z jego wizyt, śledzeniu mszy 
prowadzonych przez niego czy 
też modlitwa, o którą tak przez 
cały czas prosił swoich rodaków 
i cały świat. Jan Paweł II starał 
się być wszędzie tam gdzie 
go potrzebowano. Był przy 
chorych, był przy cierpiących 
czy nawet przy niewierzących, 
ale przede wszystkim zawsze 
był przy wyznawcach Jezusa 
Chrystusa. 

Swoje pierwsze spotkanie z 
Janem Pawłem II często wspo-
mina Helena Drewnowska. Było 
to w 1978, w momencie gdy 

Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Była 
wtedy jeszcze dzieckiem i dokładnie nie wie-
działa co się dzieje, ale gdy patrzyła na swoją 
mamę płaczącą przed telewizorem wiedziała, 
że jest to bardzo ważna chwila. 

Dopiero po kilkunastu latach, gdy miałam 
okazje zobaczyć przejeżdżającego Jana Paw-
ła II, zrozumiałam, że wtedy w 1978r. byłam 
jednym z wielu świadków tworzenia się historii, 
o której kiedyś będę mogła opowiadać swoim 
wnukom.

Jan Paweł II był papieżem, ale przede 
wszystkim był człowiekiem, wielkim człowie-
kiem, a nawet jak to oświadczył Ksiądz Kanonik 
Piec: Wielki to za mało powiedziane. Ludzie, 
którzy mieli okazję spotkać go osobiście, 
wspominają ciepło, które od niego emanowało 
i ojcowską troskę z jaką odnosił się do swoich 
wiernych. Nigdy nikogo nie potępiał, przepeł-
niała go miłość do całego Świata i wszystkich 
ludzi. Spotkanie z nim w każdym pozostawiało 
mały ślad, który zostawał z człowiekiem już na 
zawsze. Obecnie możemy już tylko, albo i aż, 
modlić się do Świętego Jana Pawła II – papieża 
Polaka.

Anna Drewnowska

święty na wyciągnięcie ręki czterech papieży 
na kanonizacji 

stulecia

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII to 
uroczystość wyjątkowa bo na placu św. Piotra 
w Rzymie spotkali się czterej papieże: dwaj 
żyjący: Papież Franciszek oraz Papież emeryt 
Benedykt XVI  i dwaj, którzy zostali świętymi, a 
byli obecni poprzez swoje relikwie. W uroczysto-
ści uczestniczyły tysiące pielgrzymów z Polski. 
Większość  z nich zgromadziła się na  Piazza 
Navona, gdzie był telebim i tłumaczenie na 
język polski. To tam miałem szczęście i zaszczyt 
uczestniczyć we Mszy świętej kanonizacyjnej 
wraz z tysiącami Polaków oraz pielgrzymami 
różnych narodowości. Odczuwalna była 
atmosfera radości, gdyż tym dniu wypadała 
Niedziela Miłosierdzia Bożego,  święto tak 
mocno związane z przesłaniem św. Siostry 
Faustyny. Papież Franciszek w homilii podczas 
kanonizacji powiedział, że Jan XXIII – był tym, 
który zawierzył Duchowi Świętemu  natomiast 
Jan Paweł II -  był papieżem rodziny.  

Mamy więc świętego, którego mogliśmy 
słuchać, oglądać  i dotykać podczas jego piel-
grzymek po Polsce. Bliskiego nam bo  na na-
szych oczach dokonała  się świętość. Możemy  
teraz wzywać  Jego wstawiennictwa w naszych 
potrzebach  w Litanii do św. Jana Pawła II.

pielgrzym 
Stanisław Dubiel 

– Biernatki 

jeśli ktoś z Państwa chciałby 
podzielić się z czytelnikami swoimi 
wspomnieniami dotyczącymi św. jana 
Pawła ii - zapraszamy do nadsyłania  
tekstów na ten temat do Redakcji 
„kórniczanina” 

święty uśmiechnięty

kwiATY Pod TABlicą PAPiESką
26 kwietnia, w przeddzień kanonizacji Papieża Jana Pawła II, burmistrzowie oraz delegacja 

radnych złożyli kwiaty pod tablica upamiętniającą  św. Jana Pawła II, która znajduje się przy 
cmentarzu w Bninie.

Młodzież ze Stowarzyszenia Teatralnego 
Legion oraz chórzyści Tutti Santi przygotowali 
przedstawienie pt. „Święty chodzi uśmiechnię-
ty”, podczas którego uczczono kanonizację 
Jana Pawła II. A uczczono nowego świętego 
przypominając jego słowa, ważne przesłania 
(do młodzieży, rodaków, całej ludzkości), jego 
poezję oraz anegdoty („kwiatki”) na jego temat.

Przypomniano pieśni, które śpiewał wraz z 
wiernymi - i oczywiście nie zabrakło zachęty do 

świętości: „taki duży, taki mały może świętym 
być”. Wirtualnie połączono się z Podhalem 
- skąd goście z zaprzyjaźnionej Bukowiny 
Tatrzańskiej dodali góralskie, ukochane przez 
Karola Wojtyłę akcenty oraz oddali hołd swemu 
pasterzowi. 

Przedstawienie zaprezentowano 21 i 26 
kwietnia w Kolegiacie Kórnickiej.

ŁG



12 nr 9/2014 9 maja 2014 r. 13

w
Yw

iA
d

Y

k
U

lT
U

R
A

unia 
suwerennych 

państw
10 lAT w UNii EURoPEjSkiEj

W OpINII 
mEc. RomANA giERTYchA

10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej o ocenę ostatniej dekady popro-
siłem pochodzącego z kórnika mecenasa 
Romana giertycha, absolwenta kórnickiej 
podstawówki, kórnickiego liceum ogólno-
kształcącego i UAm w Poznaniu, od 5 maja 
2006 do 13 sierpnia 2007 wicepremiera  i 
ministra edukacji, Posła na Sejm RP iV i 
V kadencji, byłego prezesa ligi Polskich 
Rodzin i młodzieży wszechpolskiej.

 
Łg: ja Pan ocenia obecność Polski 

w Unii Europejskiej z perspektywy 10 lat 
członkostwa?

Rg: By ocenić 10 lat w UE muszę przy-
pomnieć o momentach, kiedy ważyły się  
zasady naszego członkostwa. Uważam, że 
na ostatniej dekadzie zaważyło nie tylko to 
czego dokonaliśmy wstępując w struktury 

Unii, ale także to czego uniknęliśmy. Mam 
na myśli fakt, że z korzyścią dla nas nie 
ratyfikowano Konstytucji Europejskiej oraz, 
że złotówki nie zastąpiono euro. 

Przypomnę, że już w preambule Kon-
stytucji Europejskiej zabrakło odniesienia 
do Boga. Poza tym przewidziane w kon-
stytucji nowe reguły głosowania nad naj-
ważniejszymi sprawami wyraźnie forowały 
większe kraje, kosztem suwerenności tych 
mniejszych, w tym Polski. Pamiętamy hasło 
rzucone z mównicy sejmowej przez posła 
Jana Rokitę w obronie dotychczasowych, 
sprawiedliwszych zasad: „Nicea albo 
śmierć”, które odbiło się echem w całej 
Europie. Ratyfikację Konstytucji Europej-
skiej na szczęście wstrzymał brak zgody 
poszczególnych państw, w tym „nie” we 
francuskim i holenderskim referendum.

Druga sprawa, to brak zgody na wpro-
wadzenie euro w naszym kraju. Ugrupo-

wanie polityczne, którym kierowałem, czyli 
Liga Polskich Rodzin, opowiadała się zde-
cydowanie przeciw rezygnacji z ważnego 
elementu suwerenności jakim jest własna 
waluta. Był to także jeden  z elementów pro-
gramowych koalicji rządowej w 2006 roku.  

Łg: jaka jest więc Pańska ocena 
tych 10 lat?

Rg: Ocena pozytywna, bo dzięki temu 
czego uniknęliśmy, Unia Europejska poli-
tycznie i gospodarczo jest związkiem su-
werennych państw. A mówiąc kolokwialnie 
„razem lepiej”. 

Łg: jakie widzi Pan perspektywy dla 
Unii w następnych latach?

Rg: Jestem zwolennikiem szerokiego 
rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym przy-
padku sprawdzi się zasada: im więcej tym 
lepiej, bo im więcej członków, tym silniejsza 
unia. Nawiązując do bieżących wydarzeń 
za wschodnią granicą Polski, myślę, że 
trzeba zrobić wiele by Ukraina weszła w 
struktury UE. Popieram także rozszerze-
nie o Turcję. Trzeba jednak pamiętać, by 
pozostał to związek współpracujących ze 
sobą i wspierających się, ale suwerennych 
państw. 

Rozmawiał ŁG 

10 lat
 dynamicznych 

zmian
dEkAdA w UNii EURoPEjSkiEj

W OpINII 
dR SŁAwomiRA hiNcA

10 lat w Unii Europejskiej podsumo-
wał dla nas także dr Sławomir hinc, ab-
solwent Szkoły Podstawowej w Bninie i 
UAm w Poznaniu,  przed 10 laty urzędnik 
Urzędu miejskiego w kórniku, kierownik 
Referatu promocji Gminy i pozyskiwania 
Funduszy Pozabudżetowych, później 
radny Rady Miasta poznania i wicepre-
zydent miasta Poznania.

Łg: jak z perspektywy 10 lat człon-
kostwa Polski w UE zmieniła się gmina 
kórnik?

SH: Myślę, że zmiany są powszechnie 
widoczne. To, jakby nie było, 10 lat dyna-
micznych zmian całej polskiej gospodarki. 
Na funduszach unijnych zyskały nie tylko 
samorządy, ale również przedsiębiorcy, 
rolnicy czy uczniowie. Wejście w struktury 
Unii Europejskiej przełożyło się w zasa-
dzie na życie każdego z nas. Dodam, że 
zmiany gminy Kórnik obserwuję z wielkim 
zaangażowaniem, jako człowiek, który 
tutaj się wychował i tu właśnie przeżywał 
swoje pierwsze „fascynacje”. Uważam, 
że sztuką jest pogodzić zwiększanie się 

liczby mieszkańców gminy z zachowaniem 
uroków naturalnych tych terenów. Czasami 
spoglądam z nostalgią na miejsca, które 
w czasach mego dzieciństwa były jeszcze 
pięknymi łąkami, polami, a dziś są to gęsto 
zabudowane osiedla. Ale jednocześnie 
widać, że gmina próbuje zachować swe 
naturalne uroki lub je wzmocnić, a świad-
czy o tym choćby projekt, na który gmina 
pozyskała środki unijne, czyli zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej Kórnika po-
przez budowę promenady nad Jeziorem 
Kórnickim.

 Łg: jakie inwestycje i działania uda-
ło się zrealizować za unijne pieniądze w 
naszym regionie?

SH: Inwestycji tych było naprawdę 
dużo, ale sądzę, że godne podkreślenia 
są te, które odczuwamy niezależnie od 
miejsca zamieszkania w naszym regionie. 
Myślę, że zmiana jakości dróg, na czele z 
autostradą A2, po części unowocześnienie 
kolei, jak i dla wielu z nas również poznań-
skie lotnisko, to wyraźnie odczuwalne 
inwestycje, które poprawiły komfort życia 
mieszkańców Wielkopolski. W kontekście 
jakości dróg, to również modernizacja 
S-11 na odcinku Poznań - Kórnik, jak i 
obwodnica Kórnika są znaczącymi inwe-
stycjami, które ułatwiły mieszkańcom tej 
gminy komunikację.

 
Łg: jak jako region wykorzystaliśmy 

szansę jaką dały nam unijne fundusze?

SH: Wielkopolska ma w polityce tak 
krajowej, jak i europejskiej jeden podsta-
wowy problem. Moim zdaniem brakuje 

nam polityków gotowych do ciągłej walki 
w interesie ludzi, których reprezentują. 
Widać to przy podziale środków budże-
towych zarówno w polskim Parlamencie, 
jak i w jego odpowiedniku unijnym. Są 
regiony, które zawsze wychodzą na tym 
lepiej niż Wielkopolska, ale jest to właśnie 
efekt tego, że ich reprezentanci wiedzą, 
że polityka to ciągła gra interesów i że 
w tej grze jeżeli gdzieś godzą się oni na 
straty, to tylko pod warunkiem, że w innych 
obszarach dostaną więcej. Tego niestety 
nam brakuje. Dlatego uważam, że jako 
region wykorzystaliśmy dobrze nasze 
szanse na pozyskanie środków unijnych, 
ale mimo wszystko można było te działania 
przeprowadzić lepiej. 

 
Łg: jak przygotować się do kolejne-

go rozdania unijnych funduszy?

SH: Kiedyś miałem okazję pracować w 
strukturach unijnych, ale byłem wówczas 
na stypendium w Anglii, a więc pracę w 
Brukseli obserwowałem z perspektywy 
Londynu. No, i Anglicy zawsze wyzna-
wali jedną zasadę: możemy rozmawiać o 
potrzebach innych państw, ale tylko pod 
warunkiem, że my na tych rozwiązaniach 
nie stracimy. Tego akurat Polacy powinni 
nauczyć się od „wyspiarzy”. To znaczy, 
powinniśmy angażować się w rozwiązy-
wanie problemów europejskich, ale tak 
by nie tracić, nawet na moment, wartości 
i potrzeb, które są ważne dla naszego 
narodu. Tym bardziej, że mamy w Unii 
Europejskiej naprawdę wiele argumentów, 
które pozwolą nam obronić taką postawę.

Rozmawiał ŁG

od 10 lat nasz kraj jest członkiem Unii 
Europejskiej. jaka to była dekada? każdy 
z nas ma swoją odpowiedź. wielu jednak 
zgodzi się, że Polska zmieniła się. Zmiany te 
w zakresie infrastruktury stymulowane były 
w dużej mierze przez środki unijne. 

Także na terenie naszej gminy powstało 
wiele inwestycji współfinansowanych ze 
wspólnotowych środków. Zrealizowano między 
innymi zadania:

-budowa przedszkola w Kórniku ( 
2.331.722,49 zł ze środków ZPORR)

- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 
(1.505.817,52 zł z WRPO)

- budowa pierwszego etapu Promenady i 
ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum 
(1.831.146,91 z WRPO)

- budowa mini centrów kultury (360.245,00 
z PROW)

- budowa świetlicy w Czołowie (358.420,44 
zł ze środków PROW)

- budowa świetlicy w Konarskim (244.034,58 
ze środków PROW)

- budowa świetlicy w Robakowie 
(500.000,00 ze środków PROW)

-budowa sieci wodociągowej z Orkowa do 
Czmońca, Trzykolnych Młynów i Radzewa (644 

649,92 ze środków ZPORR)
- centra kształcenia na odległość  (projekt 

partnerski - 9.824,25 refundacji remontu i sprzęt 
o wartości 28.472,36 zł ze środków SPORZL) 

- wyrównywanie szans edukacyjnych 
w szkołach podstawowych (267.855,59 i 
183.717,40 z PO KL)

- niskooprocentowana pożyczka na rewita-
lizację płyty rynku (8.989.555,45 zł z inicjatywy 
JESSICA)

Z europejskich środków korzystały też 
inne - poza samorządem- instytucje. Fundacja 
Zakłady Kórnickie otrzymała 603.766,47 zł na 
imprezy z cyklu Najpiękniejsze klejnoty kultury 
- Spotkania Kórnickie. Liczone w milionach 
środki otrzymali przedsiębiorcy. Były też dopłaty 
dla rolników.

czy środki te były wystarczające? czy 
dobrze je wykorzystaliśmy? jaka przy-
szłość czeka Unię? Na te pytania najlepiej 
odpowiedzieć głosując w najbliższych wy-
borach do Parlamentu Europejskiego które 
już niedługo (25 maja).

Tymczasem 1 maja, w 10 rocznicę wstąpie-
nia Polski do UE Urząd Miejski w Kórniku z dużą 
pomocą Fundacji Zakłady Kórnickie i Biblioteki 

Kórnickiej zorganizował koncert. Dla licznie 
zgromadzonej na Podzamczu publiczności 
zagrał saksofonista Jerzy Karwowski z zespo-
łem, a zaśpiewali soliści: Joanna Szynkowska 
vel Sęk i  i Sławomir Olgierd Kramm. 

Artyści zaproponowali ciekawą, przebojową 
podróż po krajach europejskich i nie tylko. Usły-
szeliśmy szlagiery operetkowe, pieśni ludowe, 
aranżacje znanych przebojów ... 

Ekipa Baru na Podzamczu zapewniła kuli-
narne zwiedzanie europy serwując smakołyki 
różnych narodowości. 

W miłej, majówkowej atmosferze miesz-
kańcy, goście i turyści spędzili sympatycznie 
popołudnie europejskiego jubileuszu. 

A wieczorem premierę miał film prezen-
tujący najważniejsze inwestycje i działania 
współfinansowane ze środków unijnych. Film  
ten można obejżeć na http://www.youtube.com/
user/umkornik.

Organizatorzy dziękują Strażakom OSP 
w Kórniku i pracownikom WODKOM Kórnik, 
fynkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji za 
pomoc w organizacji imprezy. 

Jej patronami były: Radio Merkury i Głos 
Wielkopolski.

ŁG
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Ze względu na przypadający w kwietniu 
Miesiąc Pamięci Narodowej w pielgrzymko-
wą trasę wyjechała 50-cio osobowa grupa 
seniorów, członków Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku, pod opieką 

prezesa ZM-G - Bogdana Wesołka. 
Wyjazd odbył się w środę, 23 kwietnia do 
Łomnicy i Sanktuarium w Rokitnie. Opo-
wiadają o nim Bogdan Wesołek i skarbnik 
ZM-G PKPS - Aleksandra Grzelak. 

Pierwszym miejscem i najważniejszym 
celem pielgrzymki była wieś Łomnica w gm. 
Zbąszyń, gdzie młodzi mieszkańcy Kórnika 
i okolicznych miejscowości uczestnicząc w 
1919 r. w Powstaniu  Wielkopolskim,  prze-
lewali swoją krew, a 17 z nich w walkach o 
Zbąszyń i Łomnicę, oddało życie.

Seniorzy zostali serdecznie powitani 
przez Grażynę Bukczyńską-Krysztofek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy, a 
także grono nauczycielskie i mieszkańców 
Łomnicy.

Na budynku Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich, znajduje się 
tablica z nazwiskami poległych i obelisk, 
upamiętniające udział kórniczan w walce z 
Niemcami o Ziemię Łomnicko-Zbąszyńską.

Seniorzy dla uczczenia pamięci pole-
głych mieszkańców kórnickiej gminy, pod 
tablicą upamiętniającą to wydarzenie, zło-
żyli wiązankę kwiatów w biało-czerwonych 
barwach i zapalili znicze.

W ciszy i skupieniu oddali hołd za ich 
męstwo. 

Następnie w świetlicy szkolnej w miłej i 
serdecznej atmosferze wspominali o wielo-
letniej współpracy pomiędzy społecznością 
gminy Zbąszyń i gminy Kórnik. Wręczyli 
pani Dyrektor zaproszenie  dla Włodarzy 
gminy i Seniorów z Łomnicy i Zbąszynia 
na integracyjne spotkanie, które organizują 
23 września 2014 r. o godz. 17 w sali OSP 
w Czmoniu.

Po tym spotkaniu, razem z mieszkań-
cami Łomnicy udali się do miejscowego 
kościoła pw. św. Wawrzyńca, gdzie mieli 
zamówioną Mszę świętą w intencji pole-
głych pod Łomnicą uczestników Powstania 
Wielkopolskiego.

Odprawił ją proboszcz - ks. Cezary 
Kuciński, który w homilii powiedział, że 
Powstanie Wielkopolskie jest przykładem 
walki o wolność  i niepodległość. Dzisiaj 

często zapomina się o tym, że o Ojczyznę 
trzeba walczyć stale. Ofiary życia młodych 
żołnierzy z Kórnika i Łomnicy poległych w 
dniach 10-17 stycznia 1919 r. nie powinny 
być zapomniane. Łomnicę rozsławiła Kom-
pania Kórnicka, dlatego dzisiaj mieszkańcy            
Kórnika i młodzież Łomnicy oddają cześć 
ich pamięci. 

Ksiądz Kuciński podziękował za patrio-
tyzm i pamięć o Powstańcach, zachęcał 
do współpracy między gminami i częstego 
odwiedzania Łomnicy.

Na zakończenie uroczystości Bogdan 
Wesołek, podziękował mieszkańcom 
Łomnicy, a także młodzieży szkolnej za 
dbałość i utrzymanie w czystości miejsca 
upamiętniającego złożenie największej 
ofiary za ojczyznę, jakim jest bohaterskie 
oddanie własnego życia.

Na godzinę 14 pielgrzymi dojechali do 
Rokitna. U bram Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej zostali serdecznie 
powitani przez ks. kanonika Józefa Tomia-
ka, proboszcza a równocześnie kustosza 
Sanktuarium. 

Przedstawił im w ogólnym zarysie 
Sanktuarium. Przekazał pod opiekę ks. 
Andrzeja Wawrzysiuka, który z niesamo-
witym spokojem i ciepłym, serdecznym 
sposobem komunikowania się, oprowadzał 
ich po wszystkich obiektach Sanktuarium.

Jako pierwszy - najważniejszy obiekt 
zwiedzili Bazylikę Mniejsza, pomodlili się 
przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej, prosząc o wysłu-
chanie indywidualnych intencji z jakimi 
przyjechali.

Następnie ich przewodnik szczegółowo 
omówił historię i dzieje Bazyliki, m. in. pre-
zbiterium, ołtarzy, ambony, poszczególnych 
figur, fresków, ikon, obrazów. Początek ist-
nienia kościoła na tym miejscu datuje się na 
rok 1669, bowiem od tego roku z pobliskie-
go Bledzewa przeniesiono i umieszczono 
w ołtarzu głównym cudowny obraz Matki 
Bożej Rokitniańskiej. Od tamtego czasu 
obraz zasłynął licznymi cudami i do dzisiaj 
odwiedzany jest przez rzesze wiernych. 

Papież Jan Paweł II poświęcił w Waty-
kanie  złotą koronę, papieską złotą różę i 
srebrny różaniec, którymi przyozdobiono 
obraz. Koronacja obrazu z udziałem Epi-
skopatu Polski odbyła się w 1989 roku.

Po zwiedzeniu Bazyliki seniorzy udali 
się do Muzeum przy Sanktuarium, tutaj 
obejrzeli zbiory muzealne obrazujące 
historię życia religijnego Ziemi Lubuskiej 
oraz Pomorza Zachodniego.

Dużą część ekspozycji muzealnej sta-
nowi tzw. Kolekcja Papieska, związana z 
osobą Jana Pawła II. 

Są wśród niej: papieska sutanna, biała 
piuska, stuła i mitra, półbuty z czerwonej 
skóry, pastorał,biały ornat i wiele innych 
pamiątek.

Ze względu na brak czasu tylko czę-
ściowo seniorzy zwiedzili przepiękne ogro-
dy rokitniańskie. Idąc wspaniałymi alejkami 
zobaczyć można kaplicę Narodzenia Pan 
Jezusa, Grotę Matki Bożej z Lourdes, 
Drogę Krzyżową, figurę Chrystusa Króla, 
Golgotę, Kaplicę Św. Rodziny, wszyst-
ko umieszczone wśród pięknej zieleni i 
kwiatów.

Na zakończenie pobytu w przepięknych 
obiektach Sanktuarium w Rokitnie, zakupili 
pamiątki, które poświęcił im ks. Andrzej. 
Zostali zaproszeni do kawiarenki na smacz-
ną kawę i herbatę z konfiturą z dzikiej 
róży.  Rośliny dzikiej róży hodowane są 
we własnych ogrodach, a owoce zbierane 
i przerabiane na konfitury, w które również 
się zaopatrzyli.

Bogdan Wesołek i Aleksandra Grzelak 
podsumowują pielgrzymkę:

- Pożegnaliśmy się ze wspaniałymi 
duchownymi pracującymi w Sanktuarium 
i zapewniliśmy, że do Rokitna jeszcze 
wrócimy, żeby zwiedzić obiekty których 
podczas tego krótkiego pobytu nie udało 
się zobaczyć. Zaproszono nas na dłuższy 
kilkudniowy pobyt w Rokitnie.

Podsumowując naszą pielgrzymkę 
stwierdzamy, że była udana, pogoda du-
chowa i ta zewnętrzna również dopisała. 
Wracając pośpiewaliśmy pieśni religijne, 
a także piosenki biesiadne, uczestnicy  
oczekują na kolejny wyjazd. 

Przewoźnikiem naszym, jak za-
wsze, była Firma K.P.A.”Kombus”, 
a za bezpieczną jazdę i miłą obsłu-
gę podczas podróży dziękujemy kie-
rowcy Panu Zbyszkowi Michalako-
wi.                                                                                                                                                           

Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Aleksandra Grzelak

seniorzy pkps na wycieczkowo-pielgrzymkowym szlaku
Trwają wystawy z cyklu Weekendy 

Majowe w Bibliotece Kórnickiej. Dizęki 
Bibliotece Kórnickiej i Fundacji „Zakłady 
Kórnickie” 1 maja oglądać można było 
liczne dokumenty i przedmioty związane z 
hrabią Władysławem Zamoyskim i jego po-
bytem w Zakopanem. Mogliśmy zobaczyć 
jak dużo energii i materialnych nakładów 
właściciel dóbr kórnickich i zakopiańskich 
inwestował w  rozwój stolicy Podhala. Przy 
takiej okazji nie mogło zabraknąć Górali, 

którzy zagrali i zaśpiewali ku pamięci swego 
dobroczyńcy. Kórnik odwiedziła także tego 
dnia najstarsza żyjąca absolwentka zako-
piańskiej Szkoły Domowej Pracy Kobiet 
Barbara Stefanik. 

Kolejny weekend (10-11 maja) prze-
biegnie pod hasłem „Primum non nocere”. 
Poznamy zbiory związane z medycyną. 11 
maja ułani i amazonki  pod wodzą Rotmi-
strza Romana Kusza zatańczą kadryla!

W weekend 17 i 18 maja „Ku pamięci” 
zaprezentowane zostaną zbiory nawiązu-
jące właśnie do motywu pamięci. 

Dni 24 i 25 maja poświęcone będą 
Kajetanowi Wincentemu Kielisińskiemu. 

Wystawy i imprezy w weekendy od 
godz. 11:00 do 15:00 na Podzamczu i w 
Klaudynówce

Wstęp wolny. 
ŁG

majówka w 
roBakowie

Dzień 1 maja br. obchodzony był w gminie 
Kórnik pod znakiem pikników, koncertów i 
festynów.  W Robakowie odbyła się  majówka, 
której organizatorami byli: Burmistrz Gminy 
Kórnik, Kórnicki Ośrodek Kultury, Kórnickie 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”, Rady 
sołeckie wsi: Dachowa, Gądki, Robakowo 
Osiedle i Robakowo Wieś oraz radni gminy 
Kórnik: Przemysław Pacholski i Andrzej 
Surdyk. 

 Majówka zorganizowana została na bo-
isku przy gimnazjum, a jego oficjalnego otwar-

cia dokonał proboszcz parafii ks. Piotr Piec. 
Frekwencja na majówce dopisała. Z 

pewnością miała na to wpływ piękna po-
goda, która dopiero pod koniec imprezy się 
pogorszyła i zaczął padać deszcz. Oprócz 
pięknej pogody na duże zainteresowanie 
majówką miały wpływ liczne atrakcje, 
które przygotowali organizatorzy. Jedną z 
największych atrakcji był mecz siatkówki, w 
którym przeciwnikami radnych i sołtysów z 
gminy Kórnik byli  przedstawiciele parafii. 
Mecz  od początku wzbudzał wielkie emocje 
zarówno wśród kibiców, jak i zawodników. 
Ostatecznie mecz zakończył się zwycię-
stwem przedstawicieli parafii. Zwolennicy 
współzawodnictwa sportowego mogli 
spróbować swoich sił również w konkursie 
pchnięcia kulą  i rzucie piłką do kosza. 

Dużym zainteresowaniem, zarówno 
wśród najmłodszych, jak i dorosłych cie-
szyły się warsztaty bębniarskie, gdzie pod 
okiem pani instruktor można było nauczyć 
się gry na bębnach. Tradycyjnie, sporym 
zainteresowaniem cieszyły się losy na lo-
terii fantowej i nic dziwnego, skoro główną 
nagrodą był rower. Dochód z loterii prze-
znaczony został na potrzeby szkoły. Dla 
najmłodszych organizatorzy przygotowali 
dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny 

i stragany odpustowe. Prawdziwe oblę-
żenie przeżywały stoiska gastronomiczne z 
domową grochówką, kaszanką, kiełbaską, 
czy karkówką.  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

weekendy ze zBiorami BiBlioteki kórnickiej
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II RODZINNY
RAJD ROWEROWY

GRUPA ROWEROWA Szczytniki - Koninko

24 maja 2014 r.
godz. 10:00
START

Program:
10:00 - otwarcie rajdu
10:15 - wytyczne na temat bezpieczeństwa
10:30 - rozgrzewka
10:40 - start
14:00
15:00
16:00
17:00

losowania nagród a w międzyczasie
pokaz grupy taekwondo i występy
zespołów muzycznych oraz zajęcia
sportowe prowadzone przez

Start i Meta - plac zabaw w Szczytnikach, ul. Wspólna

Organizatorzy: GRUPA ROWEROWA Szczytniki - Koninko, OSP Szczytniki, Koło Gospodyń Wiejskich

Nagroda główna - ROWER, przelot nad Szczytnikami
oraz wiele innych atrakcyjnych nagród

dla wszystkich
grochówka + pajda
chleba ze smalcem

Gdzie można się zapisać?
tel: 695 988 088
e-mail: kazek68@gmail.com
osobiście w Szczytnikach i Koninku:
Sklep „Bączek” u Pani Anety
Sklep „Rywal M” u Pani Moniki
Sklep WZ u Pana Zbyszka
Drogeria u Iwony

WPISOWE :  10 zł
dzieci do lat 15 GRATIS

Bączek

P&S Logistyka

www.szczytniki.info.pl

-Rywal M-

Zapisy do dnia 19 maja 2014 r.

SKLEP

Partnerzy akcji:

sezon rowerowy
 rozpoczęty.

 Kapryśna wiosna nie każdego dnia zachęca do jazdy 
rowerowej.Pierwszego maja był pogodowo odpowiedni by 
skorzystać z tej formy rekreacji na świeżym powietrzu.W 
pięknej scenerii amfiteatru przy kościele w Borowcu ze-
brali sie amatorzy kolarstwa i nie tylko.Msza odprawiona 
przez kapelana rowerzystów ks.Grzegorza Galkowskiego, 
zainaugurowala sezon turystyki ,której przyświecac bedzie 
przesłanie „Podziwiaj Stwórcę na rowerowych szlakach”.
Okolicznosciowe nalepki rozdane w ilości 82 sztuk podczas 
symbolicznego poświęcenia rowerów dowodzą sporego 
poparcia dla tej idei krzewienia kultury fizycznej.Na zlot 
gwiaździsty zjechali cykliści ze Środy Wlkp., Swarzedza-
,Kornika,Poznania,Bnina no i oczywiście z Borowca była 
nas spora grupa.Obecnoscia zaszczycił burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i troje radnych Kornika.Po mszy barwna 
kawalkada przejechała ul.Poznanska by dalej trasa Boro-
wieckiego Ringu Rowerowego dotrzeć do placu przy boisku 
na ul. Szkolnej i tam przy ognisku posilając sie kiełbaska 
zakończyć to udane spotkanie.

 O czym zawiadamia 
 Radny Tomasz Grzeskowiak

poznajemy tajemnice 
telewizji

Wiosna-wszystko budzi się do życia, 
kolorowo wszędzie, ludzie też wylegli z 
domów. Podobnie zrobili też nasi harcerze 
z zawsze uśmiechniętej i wesołej drużyny z 
Radzewa. Po długiej zimie, podczas której 
większość zbiórek odbywała się w budynku, 
postanowiliśmy wyjść na zewnątrz i szukać 
nowych przygód, doświadczeń, a także 
sprawności.

Nastał słoneczny dzień i całą zieloną 
chmarą naszych radzewskich harcerzy 
wyruszyliśmy na wycieczkę. Obraliśmy 
kierunek Poznań. W trakcie przechadzki 
nie zabrakło nam dobrego humoru i cie-
kawych, ale też zwariowanych pomysłów 
na spędzenie tego dnia. Po dość długiej 
jeździe autobusem stwierdziliśmy, że jest 
nam już zbyt ciasno i duszno, więc wszyscy 
wysypaliśmy się z autobusu.

Byliśmy w Poznaniu, a w związku z tym, 
że zdobywamy sprawność reportera, po-
spieszyliśmy do gmachu telewizji TVP. Tam 
wszyscy z zaciekawieniem obserwowali-
śmy pracę dziennikarzy oraz reporterów. 
Przekonaliśmy się, jak naprawdę jest po 
drugiej stronie ekranu, w który tak często 
się wpatrujemy. Widzieliśmy studio nagra-
niowe, wszystkie sprzęty do operowania 
dźwiękiem, obrazem, światłem podczas 
nagrań. Co niektórzy łamali sobie języki 
próbując powtórzyć kilka fachowych nazw 
specjalnych sprzętów służących do nagrań. 
Przekonaliśmy się, że praca każdego 
dziennikarza, nie tylko w telewizji nie jest 
taka łatwa, ale też ma swoje plusy i ciekawe 
przygody oraz doświadczenia.

Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z 
tego pełnego przygód dnia i usatysfakcjo-
nowani, że jesteśmy coraz bliżej zdobycia 
sprawności reportera, która zapewne już 
niedługo pojawi się na rękawie mundurka 
każdego radzewskiego harcerza.

Ewelina Toboła

uczniowie z radzewa 
na drodze do świętości

Wielki Post był dla nas czasem na oczyszczenie serc i ćwiczeniem do walki z grzechem. 
W tym okresie podejmowaliśmy wiele postanowień i staraliśmy się ich przestrzegać. W 
końcu po czterdziestu dniach wyrzeczeń nadeszły święta Wielkiej Nocy. Jezus, nasz Pan 
i Zbawca zmartwychwstał!!!

My w szkole w Radzewie przygotowywaliśmy się do tych świąt poprzez rekolekcje 
trwające od 14 do 16 kwietnia. Towarzyszyło im hasło: ,,Droga do świętości”, a jej głów-
nym przykładem był Jan Paweł II, który 27 kwietnia został ogłoszony świętym. W trakcie 
trzech dni do naszej szkoły zawitało kilka osób, które swoimi wykładami starało się nam 
tę drogę przybliżyć. Przez całe rekolekcje słowo boże głosił ksiądz Jakub Przybylski z 
zakonu Filipinów. Pierwszego dnia wizytę złożyła nam pani Ewelina – wolontariuszka 
fundacji Redemptoris Missio, założonej przez Jana Pawła II. Odwiedziła nas po to, aby 
opowiedzieć nam o życiu w Etiopii, w której była na misjach. Ten kraj jest bardzo biedny, 
ale my możemy pomóc jego mieszkańcom, organizując zbiórki tak potrzebnych rzeczy 
jak opatrunki czy przybory szkolne. W drugim dniu duchowej odnowy czekało nas spo-
tkanie z panią Anną Łazuką-Witek, która wspaniale przybliżyła nam historię obrazu Matki 
Boskiej Kozielskiej, znajdującym się w londyńskim kościele. Mówiła też o cudownym 
artyście - Tadeuszu Zielińskim, który tworzył przepiękne wizerunki świętych. W trakcie 
trwania rekolekcji nie brakowało też zadań, jakie przygotowali dla nas siostra Judyta oraz 
katecheta pan Lech Stencel. To dzięki nim byliśmy lepiej przygotowani do świąt Wielkiej 
Nocy i do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, za co bardzo dziękujemy. Każda klasa 
musiała przygotować plakaty o wyznaczonym okresie z życia papieża Polaka. Wszyscy 
uczniowie musieli pokolorować obraz Matki Bożej jak również wykonać miecz-zakładkę 
do książki i nakleić na niego cytat z Pisma Świętego. Ponadto oglądaliśmy pantomimę 
pt. ,,Krzesło” w wykonaniu dwójki uczniów, a także krótkie filmy, na których znani ludzie 
mówili o tym, że nie trzeba wstydzić się swojej wiary. Nie brakowało także licznych 
śpiewów przy dźwiękach gitary. W ostatnim, trzecim dniu jak co roku cała szkoła udała 
się do radzewskiej kaplicy na Mszę świętą. Wcześniej jednak uczniowie zaprezentowali 
spektakl w reżyserii pana Lecha Stencla pt. „Rozmowy pod Golgotą”. Powtórzyli go 
wieczorem, kiedy odbiorcami byli rodzice, krewni i znajomi. W ciągu niespełna godziny 
widzowie przemierzali z aktorami drogę krzyżową, poszukując odpowiedzi na pytanie: 
„po co nam te wszystkie wielkopostne wyrzeczenia?”. W czasie rozważań czternastu 
stacji młodzi aktorzy przekonywali nas jak wiele podobieństw jest w naszym codziennym 
życiu do męki Jezusa Chrystusa i pomagali zrozumieć sens Jego cierpienia oraz śmierci. 
Idealnie dobrana muzyka i gra świateł wprawiały w nastrój zadumy i zachęcały, aby w 
słowa uczniów wsłuchać się uważniej, a na swoje życie spojrzeć nieco głębiej. Wszakże 
każdy z nas dźwiga codziennie swój własny krzyż. Jeszcze długo po zakończeniu tego 
misterium w głowie wszystkich widzów brzmiały dźwięki kołatki, z którą między poszcze-
gólnymi stacjami przemieszczał się mnich. Pan Leszek to prawdziwy mistrz refleksyjnych 
przedstawień. Po raz kolejny poruszył serca widowni, a komu nie zakręciła się łza w oku 
ten ma chyba serce z kamienia.

Monika Stempniak
Karol Niemier
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kAZimiERZ ANTkowiAk (1901-1987). 
jEdEN Z oSTATNich 

kóRNickich kowAli.

Z podziwem oglądamy artystyczne 
prace rzemieślników pracujących w metalu. 
Wysoko cenimy stare i współczesne prace 
artystyczne kowali. Kazimierz Antkowiak 
był kowalem wykonującym wiele prac na 
poziomie artystycznym.

Ród Antkowiaków w Kórniku wywodzi 
się od Jana urodzonego 10. sierpnia 1842r. 
w Koszutach, robotnika zatrudnionego od 
1880 r. na Prowencie. Z żoną Wiktorią 
urodzoną 8 grudnia 1844 r. w Mądrych 
wychowali dziesięcioro dzieci. Ich syn też 
Jan urodzony 15 października 1868 r. w Ko-
szutach zawodu kowala uczył się w Śnieci-
skach. Poznał tam Balbinę z Łyczkowskich, 
urodzoną 16 marca 1869 w Zadorach k/ 
Kościana, z którą się ożenił. Wychowali 
11 dzieci, z których synowie: Czesław i 
Kazimierz byli też kowalami. 

Kazimierz, urodził się 18 lutego 1901 
r. jako piąte ich dziecko. Antkowiakowie 
mieszkali wtedy w Broniszewicach koło 
Jarocina. W 1903 r. Antkowiakowie przy-
byli do Kórnika i zamieszkali w budynku 
przy obecnej ul. Wojska Polskiego 1 i tutaj 
Jan Antkowiak otworzył pierwszą własną 
kuźnię. Po sześciu latach objął w dzierża-
wę nowo zbudowaną kuźnię należącą do 
majętności Władysława hr. Zamoyskiego na 
tzw. Piaskach. Zachowała się ona do dzisiaj 
nieomal w niezmienionym stanie. Istnieje 
zdjęcie wykonane w 1914 r. przez Walen-
tego Łuczaka przedstawiające tę kuźnię. 

Kazimierz, po skończeniu Szkoły Po-
wszechnej w Kórniku, rozpoczął naukę w 
kuźni ojca. Kiedyś pracowano w kuźni 12 
godzin dziennie a nawet dłużej. Było jednak 
kilka przerw na regenerację sił, spożywano 
pięć posiłków dziennie. Na dłuższy odpo-
czynek nie było jednak czasu. Pod koniec 
I Wojny Światowej Kazimierz ciężko za-
chorował i z tego powodu nie odbył służby 
wojskowej, nie mógł też uczestniczyć w 
Powstaniu Wielkopolskim, tak jak to uczy-
niło wielu jego rówieśników. Z powodów 
zdrowotnych wysłano go nawet na naukę 
do aptekarza w Wolsztynie. Po kilku tygo-

dniach wrócił jednak do domu i na resztę 
życia stanął przy kowadle.

Po odzyskaniu niepodległości Polski z 
wielkim zapałem przystąpiono do pracy. W 
kuźni wykonywano wtedy różne prace, w 
tym podstawowe narzędzia rolnicze i ich 
naprawy. Wykonywano również okucia 
budowlane, ciesielskie i stolarskie, kraty 
ogrodzeniowe, kraty cmentarne itp.

W 1926 r. w czasie „Przewrotu Majowe-
go”, zginął kpr. 8 komp. 58 Wlkp. PP Win-
centy Antkowiak, brat Kazimierza pełniący 
służbę zasadniczą w 7 Dywizji Strzelców 
Wlkp. Jego nazwisko znalazło się jako 
ostatnie na odsłoniętej w 1929 r. pamiątko-
wej tablicy na ścianie Kolegiaty Kórnickiej. 
Kazimierz wraz z ojcem udali się na jego 
grób do Warszawy. W czasie zwiedzania 
Wilanowa w głowie ojca zrodził się pomysł 
wykonania żelaznej bramy do Kolegiaty 
Kórnickiej. W 1930 r. przez kilka tygodni w 
godzinach wieczornych, poza zwykłą pracą 
kowalską Antkowiakowie: Jan, Czesław 
i Kazimierz pracowali nad bramą, zuży-
wając 575 kg żelaza. Praca ta do dzisiaj 
świadczy o kunszcie artystycznym kowali 
Antkowiaków. Należy przy tym zaznaczyć, 
że wszystkie elementy bramy wykonano 
ręcznie i łączono je bez spawania.

Po śmierci ojca, 10 lutego 1932 r. Kazi-
mierz objął kuźnię oraz obowiązki utrzyma-
nia matki i młodszego rodzeństwa. Dnia 19 
lutego 1932 został członkiem cechu kowali. 
Pomagał finansowo uczącym się braciom 
oraz licznej rodzinie. W 1935 r. ożenił się z 
Anastazją Niemir z Mościenicy i zamieszkał 
w budynku naprzeciwko kuźni zajmowanym 
przez rodziców. Tutaj wychowali sześcioro 
dzieci . Do 1939 r. pracował na tzw. wolnej 
umowie w Fundacji „Zakłady Kórnickie”, 
równocześnie kształcił uczniów w swoim 
zawodzie.

W okresie okupacji kontynuował pracę 
w kuźni, chociaż spotykały go przykrości ze 
strony niemieckich konkurentów gdyż jeden 
z kowali niemieckich miał ochotę zająć jego 
kuźnię. Sprzeciwili się temu niemieccy 
gospodarze, od wielu lat korzystający z so-
lidnych usług kuźni na Piaskach. Kazimierz 
współpracował z organizacjami konspira-
cyjnymi działającymi na terenie kórnickim. 
W jego kuźni mieścił się punkt kontaktowy 
kórnickich organizacji podziemnych. W 
kuźni za paleniskiem znajdował się scho-
wek, w którym przechowywał gazetki które 
dostarczał Bolesław Drożak i dalej je kol-
portował zaufanym członkom organizacji. 
Tutaj trafiała gazetka „Dla Ciebie Polsko”. 
Tutaj też przechowywał rękopisy i ma-
szynopisy przeznaczone do redakcji tych 
wydawnictw. W jego domu przylegającym 
do Arboretum znalazł również schronienie 
Jan Pieprzyk po brawurowej ucieczce z 
niemieckiego aresztu w Kórnickim Ratu-
szu. Kazimierz był jednak do końca wojny 
niepokojony, a to z powodu poszukiwanego 
przez Niemców szwagra Leona Niemira 
z Mościenicy.. Dwaj jego bracia Marian i 
Józef byli również członkami organizacji. 
Brat Marian był listonoszem i kolportował 
gazetki. Brat Józef dostarczył organizacji 
„Dla Ciebie Polsko” Konrada Latanowicza. 

między innymi powielacz. Transportował 
go rowerem polnymi drogami z Poznania. 
Niemcy „nie wpadli” na ich trop, nie wykryto 
punktu kontaktowego funkcjonującego tutaj 
do końca wojny. Antkowiakowie uniknęli 
aresztowań ponieważ nikt z aresztowanych 
w 1942 r. członków konspiracji nie zdradził 
ich w śledztwie. Na tablicy upamiętniającej 
działalność organizacji „Dla Ciebie Polsko” 
w Trzebisławkach znajdują się nazwiska 
czterech Antkowiaków. 

 Przez całą okupację i w latach 
powojennych przechowywał u siebie doku-
mentację cechu kowalskiego. W ostatnich 
latach życia, w 1981 r. przekazał ją Biblio-
tece Kórnickiej PAN.

 Po II wojnie światowej Kazimierz 
prowadził kuźnię na podobnych warunkach 
jak w Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Oprócz 
codziennych prac bieżących oprócz usług 
dla indywidualnych rolników wykonywał 
on szereg prac dla Zamku i Ogrodów Kór-
nickich. Wspomina się, że dla Zamku w 
Kórniku wykonywał naprawy powozów oraz 
szereg prac kowalskich z przeznaczeniem 
dla odbudowywanego Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu. Z prac które wykonał dla 
Fundacji, wymienić należy wykonanie spe-
cjalnej drabiny-dźwigu, która pozwalała na 
prowadzenie prac badawczych z drzewami. 
Wykonywał również szereg specjalistycz-
nych maszyn ogrodniczych, między innymi 
maszynę do pakowania roślin.

 W okresie odbudowy kraju po 
II wojnie światowej zapotrzebowanie na 
usługi kowalskie znacznie wzrosło. Wyko-
nywał wszelkie prace kowalskie dla Zakładu 
Doświadczalnego PAN. Rytm jego pracy nie 
uległ zmianie do późnej starości. Kuźnię 
otwierał o szóstej rano, zamykał o 22-iej. 
Chociaż w osiemdziesiątym roku życia 
przeszedł na emeryturę i kuźnię przekazał 
synowi Jackowi, do końca życia nie rozsta-
wał się z nią. Był człowiekiem niezwykłym 
przez szacunek do pracy i niewzruszonych 
zasad moralnych. Dzięki temu stał się au-
torytetem nie tylko dla rodziny, ale również 
dla innych. Nikt nie przechodził obok kuźni 
obojętnie, wstępując był witany dobrym 
słowem. Ostatnie lata swojego życia spędził 
w Kórniku; nękany reumatyzmem poruszał 
się z trudnością. Nie rezygnował jednak z 
kontaktów z przyjaciółmi, z uczestnictwa 
w życiu Kórnika. Jego śmierć 1 czerwca 
1987 r. zamknęła pewną epokę, w której 
słowo Rzemieślnik oznaczało: solidność 
i rzetelność a dobra praca nobilitowała. 
Jeszcze przed śmiercią, w 1986 r. został 
odznaczony Złotą Odznaką dla Rozwoju 
Rzemiosła.

 Po jego odejściu Kuźnia na 
Piaskach funkcjonowała okazjonalnie, w 
końcu część jej wyposażenia trafiła do 
Grotnik koło Boszkowa. W styczniu 2014. 
dzięki staraniom Agnieszki Mieloch wnuczki 
Kazimierza część wyposażenia powróciła 
do Kórnika, Dnia 16 maja 2014 r. po rewi-
talizacji ponownie została otwarta i stanowi 
obecnie obiekt zabytkowy pod opieka Izby 
Pamiątek Regionalnych.

     
Kazimierz Krawiarz

Serdecznie 
zapraszamy

na otwarcie Kuźni 
w Kórniku na Piaskach 
oraz odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej Kuźnię 
jako miejsce kontaktowe 
organizacji Armii Krajowej 

w czasie Wojny.
Uroczystośc odbędzie się 
dnia 16 maja 2014, 

o godzinie 12:00 w sali 
Zakładu Doświadczalnego PAN 
w Kórniku, ul. Parkowa 1.

W programie:
Otwarcie wystawy dokumentów 

cechu kowalskiego 
w Kórniku-Bninie. 

Wystąpienia: 
Kowalstwo na Ziemi Kórnickiej 

oraz Kuźnia Antkowiaków 
– Kazimierz Krawiarz 

Wspomnienie czasu okupacji – 
Bolesław Drożak
Odsłonięcie tablicy 
- Bolesław Drożak
Otwarcie Kuźni 

- Kazimierz Grzesiak, 
Antoni Odzimek 

i Seweryn Waligóra
Spotkanie uczestnikó

Kazimierz Krawiarz
Kustosz IPR

kowAlSTwo w kóRNikU i BNiNiE. 
kUŹNiA NA PiASkAch.

Kowal w czasach staropolskich był wysoko 
cenionym rzemieślnikiem, a nawet niezbędnym 
w każdym mieście i każdej wsi. Kowalstwo w 
XVIII wiecznym Kórniku i Bninie opisała Wanda 
Karkucińska w monografii „Z Dziejów Kórnika i 
Bnina” (Poznań 2007). W 1747 r. Teofila Szoł-
drska Potulicka z Działyńskich, właścicielka 
Kórnika i Bnina, dała kowalom liczne przywi-
leje. Z zachowanych ksiąg przyjęć uczniów w 
naukę i wyzwolin czeladników z lat 1748-1799, 
przeciętnie wyzwalano jednego kowala rocznie. 
Budynek-kuźnia z tamtego czasu zachował się 
do dzisiaj na Prowencie.

W 1981 r. Kazimierz Antkowiak przekazał 
Bibliotece Kórnickiej PAN bogatą dokumentację 
Cechu Kowalskiego w Kórniku i Bninie, obejmu-
jącą 20 jednostek archiwalnych ze statutem z 
11 czerwca 1836 (Statut der Schmiede-Innung 
zu Kurnik) jako najstarszym dokumentem. Do-
kumentacja ta nie zainteresowała historyków, 
chociaż jej zawartość umieszczono w Inwenta-
rzu Biblioteki Kórnickiej PAN. Z tej dokumentacji 
wynika, że w 1928 r. w Kórniku i na wsiach 
pracowało 24 mistrzów kowalstwa. Znamy ich 
nazwiska oraz uczniów których kształcili. Warto 
ich tutaj wymienić: Jan Antkowiak, Mieczysław 
Bednarkiewicz, Stanisław Taciak, Czesław 
Antkowiak, Kazimierz Antkowiak, Stanisław 
Figaszewski, Herman Ortel, , (wszyscy z 
Kórnika), Antoni Bartkowiak, Jan Ratajczak, 
Karol Martyniak (kowale z Bnina), Antoni Tamm 
(Radzewo), Franciszek Tamm (Radzewice), 
Jan Tamm (Robakowo), Walenty Kujawa 
(Gądki), Wiktor Cierniak (Dachowa), Stanisław 

Mielczarek (Pierzchno), Stanisław Kromuła 
(Czmoń), Stanisław Rajkowski (Kromolice), 
Stanisław Antkowiak (Biernatki), Łukasz Hirt 
(Koninko), Bolesław Pawlak (Żerniki), Walenty 
Łuczak (Mieczewo), Wincenty Taciak (Szczo-
drzykowo), Emil  Martin (Kamionki), Władysław 
Szuradowski (Runowo).

Budynek z kuźnią na Piaskach Majętności 
Kórnickiej zbudowano w 1909 r. i kuźnię wy-
najęto kowalowi Janowi Antkowiakowi. Jego 
następcą w kuźni, od 1932 r. był jego syn 
Kazimierz Antkowiak (1901-1987). Po śmierci 
Kazimierza z kuźni korzystali sporadycznie 
Jacek Antkowiak (syn Kazimierza) oraz kowal 
Józef Mydlarz. W okresie ostatnich 25 lat by-
liśmy świadkami zaniku zawodu kowalskiego, 
ze względu na brak potrzeb usług kowalskich 
w wyniku postępu technicznego. Konia jako 
siłę pociągową zastąpiły traktory a inne wy-
roby kowalskie są wykonywane w masowej 
produkcji. Po około 20 latach postoju kuźnię 
rewitalizowano w 2014 r. jako przykład warsz-
tatu zanikającego zawodu. Opiekę nad tym 
obiektem obejmie Izba Pamiątek Regionalnych 
w Ratuszu Bnińskim. 

Bolesław Drożak, jako łącznik i redaktor 
konspiracyjnej gazetki „Dla Ciebie Polsko” jest 
świadkiem funkcjonowania kuźni na Piaskach 
w czasie wojny jako punktu kontaktowego kon-
spiracyjnych organizacji Armii Krajowej. Dnia 
17 maja 2014 r. ukończy 91 lat. To on odsłoni 
upamiętniającą tablicę. „Kuźnia na Paskach” 
będzie więc nowym Miejscem Pamięci Naro-
dowej na Ziemi Kórnickiej. 

  Kazimierz Krawiarz

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  Koło Kórnik 
zaprasza na uroczystość wręczenia 

Pamiątkowych Krzyży Powstańczych 
 oraz na spotkanie z dr Eligiuszem Tomkowiakiem 

pt. „Wielkopolski Krzyż Powstańczy”, 
które odbędzie się 29 maja 2014 roku o godz. 18.00 

w sali sesyjnej w ratuszu w Kórniku – Bninie
      Zarząd Koła 
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AKCJA 
LETNIA 
2014

KOMENDA HUFCA 
ZWIĄZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO W KÓRNIKU

ZAPRASZA 
DO HARCERSKIEJ  
BAZY  OBOZOWEJ  
W  POBIEROWIE 
NAD  MORZEM, 

W PIĘKNYM  
SOSNOWYM  LESIE 

W  TERMINIE  
14.07-26.07.2014

Proponujemy!!
- noclegi w namiotach (podwyż-
szane „10”) łóżka „kanadyjki”, 
materace, półki,
- kuchnię z nowoczesnym wypo-
sażeniem w drewnianym budynku,
- magazyn z lodówkami, zawsze 
super zaprowiantowany,
- bieżącą wodę ciepłą i zimną (umy-
walnie i prysznice),
- krąg ogniskowy na wydemce.

Zapewniamy:
- kompetentną, merytoryczną ka-
drę wychowawczą i gospodarczą,
- ambulatorium i fachową opiekę 
medyczną,
- ciekawy, sprawdzony skautowy 
program i harcerską niepowta-
rzalną atmosferę,
- wycieczki piesze po Wybrzeżu 
Zachodnim,
- pełne wyżywienie – cztery wspa-
niałe posiłki dziennie,
- ratownika WOPR,
- sprzęt sportowy.

Uwaga !
- uczestnikami mogą być zuchy, 
harcerki, harcerze oraz dzieci nie 
zrzeszone,
- zapisy od zaraz do 20 maja w 
siedzibie Komendy Hufca (Sadyba) 
ul. Poznańska 34a we wtorki i 
czwartki od 19.00 – 20.00  - tyl-
ko osobiście,
- szczegółowe informacje dla za-
interesowanych rodziców również 
w w/w terminach – osobiście lub 
pod nr tel. 668 32 03 02
- istnieje możliwość wnoszenia 
odpłatności w ratach,
- odbiór kart kwalifikacyjnych 
przy zapisach,
- zebranie dla rodziców – z uwa-
gi na ważne sprawy w terminie 
06.05.2014, o godz. 19.00 w 
harcówce

Zapraszamy  i  zachęcamy 
do wspólnego obozowania 

kóRNickiE TowARZYSTwo PomocY SPoŁEcZNEj
proponuje dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

 udział w kolonii w Białym dunajcu k/Zakopanego
w terminie od 1sierpnia 2014 do 14 sierpnia 2014 roku.

Zapewniamy:
* doświadczoną  kadrę wychowawców - od  wielu lat wspólpracujacą z KTPS
* opiekę medyczną  
* autokar turystyczny  (do dyspozycji na miejscu) 
* zakwaterowanie w pokojach 2,3,4- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV w Domu
Wypoczynkowym „DUNAJEC” ( www.dwdunajec.pl )
* smaczne domowe posiłki
* w programie pobytu proponujemy:
- poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych Podhala w czasie wycieczek  i wypraw
w góry z przewodnikiem tatrzańskim
- rozwijanie zamiłowania do aktywnego spędzania czasu  wolnego i poznawania
ojczystej  ziemi
- poznanie zasług Władysława hr. Zamoyskiego dla Podhala 
- odwiedzenie miejsc związanych z rodziną Zamoyskich
- poznanie związków Kórnika i Podhala dawniej i dziś 
- zajęcia integracyjne, sportowe, rekreacyjne, plastyczne, ogniska, dyskoteki i inne atrakcje.

Dzięki otrzymanej  dotacji z Gminy Kórnik oraz wpłatom z  1 % na OPP, możemy obniżyć 
koszt pobytu uczestnika do  kwoty 1.000,- zł. Ponad to istnieje możliwość negocjowania 
ceny,w zależności od  sytuacji  materialnej  rodziny i zastosowania dodatkowej  bonifikaty.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela 
Krystyna Janicka tel. 502 492 540 , e-mail: k.janicka@vp.pl
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście jest wpłata zaliczki  w kwocie 200 zł  w 
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Cały czas siedzi to we mnie, więc musiałem 
to napisać. Ale o co mi chodzi? Przecież XII Fe-
stiwal Młodych Muzyków organizowany corocz-
nie w Kórnickim Ośrodku Kultury był ze wszech 
miar udany. Dyrektor Sławomir Animucki i pan 
Piotr Mastalerz spisali się doskonale (w czym 
starałem się pomóc). Jury również świetnie 
wywiązało się ze swych obowiązków, choć w 
tym przypadku im nie pomagałem. Wszystko 
dopięte na ostatni guzik: nastrojony fortepian, 
45 wykonawców z całej Wielkopolski, wysoki 
poziom, kawa, herbata, ciasteczka, dyplomy, 
statuetki, bogate nagrody, a cała organizacja 
funkcjonowała jak szwajcarski zegarek.

Zatem czego się czepiam? Chodzi mi o 
publiczność. W momencie gdy ogłosiliśmy wy-
niki licznej grupy średniej (fortepian) sala nagle 
opustoszała, jak po jakimś terrorystycznym 
ataku. Została kilkuosobowa grupka rodziców i 
najstarszych dzieci, którzy jeszcze nie wystąpili. 
Tamtych, co wyszli,  jakoś nie interesowało, jak 
grają lepsi od nich. To zjawisko mnie niepokoi. 
Znaczy to, że interesują nas tylko własne dzieci, 
a inne w ogóle? A jeśli właśnie te inne grają 
lepiej, to znaczy, że chętniej przymykamy na 

to uszy, niż byśmy chcieli im dorównać?  Nie 
dorównamy im, skoro nawet brakuje nam 
czasu, aby ich posłuchać…

Sprawa ma w ogóle szerszy wymiar. Na 
twarzach wielu słuchaczy widziałem obraz 
znudzenia i braku zainteresowania. Dzieci i mu-
zyka w ich wykonaniu były dla nich czymś, co 
trzeba było tylko przetrzymać. Żadnej reakcji na 
jakiekolwiek  doznania  słuchowe, choć jestem 
przekonany, że gdyby chodziło o smakowe, 
niejeden mlaskałby głośno. Drodzy rodzice: 
zrozumcie, że aby uczyć swe dzieci muzyki, 
sami musicie odczuwać jej piękno.

Ale jak znaleźć piękno w tej materii skoro 
nikt go nie pokazuje. Czy na zajęciach w szko-
łach mamy sprzęt i płytotekę, aby pokazać 
np. jak śpiewała Ella Fitzgerald, czy jak brzmi 
requiem Mozarta? Wiem, że nikt o to nie dba, 
a potem dorośli zadają mi np. takie pytania: 
„A co Pan sądzi o tym Chopinie, bo przecież 
wiadomo, że tego słuchać się nie da. Czy On 
rzeczywiście był taki dobry, czy to tylko takie 
wywyższanie się jednych przez drugich, że niby 
go rozumieją? Zakryłem swe oczy rękoma, aby 
ukryć łzy. Nie odpowiedziałem.

I chociaż powinniśmy uczyć słuchania i 
postrzegania piękna zaklętego w dźwiękach 
już od podstaw na lekcjach muzyki w po-
wszechnych szkołach podstawowych, to takie 
festiwale zawsze będą potrzebne. Potrzebne 
dzieciom i rodzicom też. Festiwale, a nie kon-
kursy. Wyrzućmy z siebie tą ciągłą rywalizację 
międzyludzką, bo w muzyce nie o to chodzi. 
Chodzi o słuchanie, odczuwanie, emocjonalne 
rozumienie – zarówno tego, co chciał przekazać 
kompozytor, jak i tego, co oddało dziecko i na 
ile potrafiło to wykonać. Dlatego festiwal, a nie 
konkurs. Owszem, nasze kórnickie festiwale 
mają formę konkursów. Zgadza się, ale gdyby 
nie te dyplomy i nagrody, nikt by nawet nie 
przyszedł…

Postscriptum: w poprzednim artykule o XII 
FMM umknęła jakoś osoba Jakuba Lehmana, 
który przecież w najstarszej grupie pianistów 
zdobył wyróżnienie. Wiem, że na pewno liczył 
na więcej (ja też), ale jakoś tym razem nie zabły-
snął. Poza tym Ania Piątkowska reprezentowała 
Borówiec, a nie Bnin. To tyle sprostowań.

Zygmunt Szram

jeszcze trochę o Xii Fmm

XX Bieg 
i nordic walking 
z „ BiaŁą damą”

T e R M I N 
23 maja 2014 (piątek) godz.12.00
Z A P i S Y od godz. 10.00 – 11.30

w ośrodku Sportu i  Rekreacji 
w kórniku na Błoniach.

I grupa młodsza roczniki 2003 i młod-
si oraz II grupa roczniki 2002 startują o 
godz.11:00.

O godz. 11:45 wyjazd autobusu na start 
wspólny pozostałych kategorii wiekowych 
czyli 2001 i starszych  oraz  Nordic Walking 
do Bnina .

UwAgA! NowA koNkURENcjA - 
NoRdic wAlkiNg dla Pań 50+. 

(Zgłoszenia, start, meta  tak jak bieg) 

Bieg, marsz odbywa się starą trasą czyli  
z ul. Zwierzynieckiej W BNINIE – dalej drogą  
przez Zwierzyniec z metą w OSiR. 

Przed startem będą oznaczane kartki star-
towe, które zawodnicy otrzymają przy zapisach 
do biegu ( leg. szkolna lub dowód osobisty)
NAgRodY - dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe dla najlepszych w kategoriach 
wiekowych  osobno dla kobiet i osobno dla 
mężczyzn.
kategorie wiekowe:  2003 i młodsi, 2002  
oraz  2001-2000, 1999 i starsi.

Specjalne nagrody dla najstarszych i 
najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik. 
Ponadto wśród wszystkich uczestników, 
którzy nie zdobyli nagród w biegu lub 
marszu rozlosujemy  nagrody pocieszenia.

START w BiEgU i mARSZU  oSóB  
BEZ  PRZEciwSkAZAŃ  lEkARSkich !!!

sport szkolny
miSTRZoSTwo gmiNY PiŁkARZY

SP 1 kóRNik
Kórnik- OSiR 15.04.2014
Tym razem na kórnickim ORLIKU walczyli 

uczniowie klas szóstych i młodszych  a prze-
prowadził je p. Darek Śmigielski z SP Szczo-
drzykowo - gospodarz imprezy.
1. SP1 Kórnik- mecz z  SP Bnin 2:0, z SP Ra-
dzewo 5:0 i SP Szczodrzykowo 5:2
2. SP Szczodrzykowo-  z SP Bnin 2:0 , z SP 
Radzewo 4:0
3. SP 2 Kórnik-Bnin-  mecz z SP Radzewo 6:2
4. SP Radzewo

Piłkarze SP 1 Kórnik , którzy zdobyli mistrzo-
stwo gminy: Bartosz Zgarda, Wiktor Gizela, Hu-
bert Kuberacki, Rafał  Rozmiarek, Tymoteusz 
Gabski, Filip Młynarczyk, Dariusz Gandecki, 
Miłosz Garstkiewicz, Antoni Szymczak i Adrian 
Bladocha wystąpią w zawodach powiatowych. 
Życzymy sukcesów  w rywalizacji z najlepszymi 
szkołami z gmin  powiatu poznańskiego. Te 
zawody będą się  liczyć do współzawodnictwa 
szkół w powiecie.

iNdYwidUAlNE miSTRZoSTwA  
gimNAZjów w lEkkiEj ATlETYcE

kórnik- oSiR 15.04.2014
W tym roku zawody  gminne rozegrano jak 

na porę roku dość wcześnie. Były to eliminacje 
lekkoatletów i wyłonienie reprezentacji gminy 
na zawody powiatowe,. Pogoda sprzyjała, było 
może chłodno ale na szczęście nie  padało. 
Jeśli na zawodach powiatowych , które odbędą 
się 29.04.2014  na tartanie w Puszczykowie 
będzie cieplej mogą paść o wiele lepsze wyniki. 
Najlepsze rezultaty uzyskane przez gimnazjali-
stów z Kórnika ( K) i Robakowa (R):

100m -Klaudia Madajewska K -14,78, Kinga 
Rachuta R-15,44, Kamil Szczepaniak R 12,61, 
Rafał Jaskuła R-12,76,

300m -Weronika Szczepaniak R-52,67, 

Paulina Staniszewska – 54,70, Bartosz Nagle-
wicz K 41,79, Rafał Jaskuła  R 42,45,

300 pł -Marta Rymelska R -57.58, Micha-
lina Kalinowska K -57,64, Artur Maciejewski 
K-45,60, Adam Żarniewicz R- 46,13,

600m -Anna Rozmiarek K-2:07,44, Zuzan-
na Rozmiarek K- 2:11,84   

2000m - Adrian Małowski K-7:40,11, Jacek 
Norkiewicz R- 7:43,11

1000m -Natalia Szymczak K-3:59,89, Maria 
Werteresiewicz K- 4:01,56, Artur Piesiak K- 
7:40, 11, Jakub Zboralski K- 3:16,43,

W dal -Marta Nowak R-4,07, Martyna Pa-
bisiak K- 4,00, Marcin Tpomaszewski K- 5,07, 
Rafał Jaskuła R- 4,66,

Kula- Dominika Marciniak K -7,90, Weroni-
ka Szczepaniak R-7,76, Rafał Jaskuła R-9,20, 
Marcin Kałużny R-9,00,

Oszczep –Katarzyna Jachnik R-18,40, Ka-
tarzyna Ogórkiewicz K-18,30, Robert Niemier 
K- 37,80, Hubert Kapusta  K 31,90.

Czy uda się naszym lekkoatletom  zdobyć 
medale w powiecie i zakwalifikować się na 
zawody rejonowe w LA ? Tego im i ich nauczy-
cielom życzymy.

SREBRNE mEdAlE PiŁkARZY   ZS-lo 
kóRNik

Po kilku latach piłkarze nożni Zespołu 
Szkół –Liceum w Kórniku ponownie stanęli 
na podium Mistrzostw Powiatu Poznańskiego 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Zespół w składzie: 
Chrystian Pluta, Łukasz Brylewski, Patryk Ku-
beracki, Michał Kapturski, Filip Siejak, Jarosław 
Dzirba, Szymon Szymański, Jędrzej Józefo-
wicz, Filip Kotecki, Bartosz Baran zajął drugie 
miejsce i otrzymał srebrne medale mistrzostw. 
Tym samym jako drugi zespół awansował na 
zawody rejonowe w piłce nożnej ( awansują 
dwa pierwsze zespoły). Zawody odbyły się w 
Mosinie a mecze przebiegały w dwóch grupach.

(cd. na str 23)
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klsz-w 2014
Po dwóch kolejnych turniejach w ramach 

umysłowych zmagań w Radzewie osiągnęliśmy 
półmetek Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabo-
wej w sezonie 2014. 

6 kwietnia po raz czwarty w historii zorga-
nizowano Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik 
w warcabach 100-polowych. Chęć walki o 
puchary i medale podjęło 25 zawodników i 
zawodniczek. Gra w tę odmianę warcabów 
wymaga znacznie większego skupienia, bo 
też i możliwość kombinacji jest dużo większa 
niż w odmianie klasycznej, 64-polowej. Toteż 
uczestnicy kolejnej Warcabowej Setki mieli 
tego dnia zapewniony solidny trening umysło-
wy. Zwycięstwo w całym turnieju wywalczył 
Stanisław Glura (Studzianna). Drugie miejsce 
zajął Dawid Miszczak (Błażejewo), a na trzecim 
miejscu uplasował się Robert Kątny (Czołowo). 
Tuż za podium znaleźli się: szachista Jakub 
Zgarda (Dziećmierowo,) oraz obrońca tytułu 
sprzed roku Łukasz Frąckowiak (Trzykolne Mły-
ny). Zaraz za panami znalazła się Magdalena 
Sułkowska (Czmoń), która była najlepsza w 
klasyfikacji dziewcząt. Srebro w tej kategorii wy-
walczyła Mirella Rozmiarek (Radzewo), a brąz 
Monika Stempniak (Konarskie). W kategorii 
kobiet zwyciężyła Dominika Kątna (Czołowo), a 
za nią uplasowały się: 2. Agnieszka Glura (Stu-
dzianna) i 3. Karolina Piechowiak (Czołowo). W 

rywalizacji chłopców tytuł mistrzowski wywalczył 
Bartosz Błaszkowiak (Czmoniec), I wicemi-
strzem został Kamil Stempniak (Konarskie), 
a II wicemistrzem Samuel Kątny (Czołowo).

27 kwietnia, a więc w dzień kanonizacji 
papieża Polaka Jana Pawła II odbyła się III 
Szachowa Błyskawitza, to jest turniej szachów 
błyskawicznych, z czasem 5 minut na partię 
dla zawodnika. Tego dnia bardzo trzeba było 
uważać, bowiem pierwsze błędne posunięcie 
w partii skutkowało natychmiastową przegraną. 
W stawce 15 zawodników najlepszy okazał się 
Robert Kątny , który wyprzedził Dawida Misz-
czaka i Ryszarda Bartkowiaka (Kórnik). Wśród 
dziewcząt najlepszą została  Mirella Rozmiarek, 
a pośród chłopców Maciej Strugarek (Kórnik-
-Bnin). Miano najlepszej z pań przypadło tego 
dnia Marzenie Frąckowiak (Trzykolne Młyny). W 
obu turniejach wszystkie trofea i liczne nagrody 
zakupiono dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego 
w Kórniku.

Na półmetku zmagań w ramach IV edycji 
KLSz-W sytuacja kształtuje się następująco: 
Mężczyźni: 1. Robert Kątny (23,5 pkt.), 2. 
Dawid Miszczak (21,0), 3. Karol Niemier 
(16,5). Dziewczęta: 1. Mirella Rozmiarek (15), 
2. Magdalena Sułkowska (10,5), 3. Dominika 
Frąckowiak (8,5). Chłopcy: 1. Samuel Kątny 
(13,5), 2. Bartosz Błaszkowiak (9,0), 3. Robert 
Rozmiarek (9,0). Kobiety: 1. Dominika Kątna 
(5,0), 2. Agnieszka Glura (4,0), 3. Karolina Pie-
chowiak (4,0). Wznowienie turniejów ligowych 
w Radzewie na początku października.

Karol Niemier

kuba 
na końcu świata

cZYli jAk To BYŁo NA TAjwANiE

Tak jak obiecaliśmy w jednym z poprzednich 
numerów Kórniczanina, dzisiaj kolej na relację z 
wyjazdu zawodnika UKS TKD KÓRNIK Jakuba 
Posadzy* do New Taipei na dalekim Tajwanie. 
Przypomnijmy – Kuba jako członek Repre-
zentacji Polski Juniorów (jeden z sześciorga) 
wziął udział w kwalifikacjach do Młodzieżo-
wych Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostwach 
Świata Juniorów w taekwondo. Obie imprezy 
odbywały się w odstępie kilku dni, pomiędzy 20 
a 26 marca. W tym miejscu warto wspomnieć 
jak Kuba znalazł się w składzie reprezentacji 
na te imprezy. Już po Mistrzostwach Europy 
Juniorów w Portugalii we wrześniu ubiegłego 
roku, w których to Kuba wraz z kolegą klu-
bowym Mateuszem Nowakiem brali dział, w 
głowach Władz Klubu zrodziła się myśl, by iść 
za ciosem i spróbować powalczyć o wyjazd na 
Mistrzostwa Świata. Wiadomo było, że pojadą 
osoby znajdujące się najwyżej w rankingu pro-
wadzonym przez Polski Związek Taekwondo 
Olimpijskiego. Sprawę utrudniał fakt, iż chłopacy 
po zmianie kategorii wagowych zaczynali „od 
zera”. W wyścigu o wyjazd na Mistrzostwa 
Świata liczyły się zatem najbliższe trzy turnieje: 
w Chorwacji, Niemczech i Szwecji. Po ostatnim 
turnieju stało się jasne, że szanse na wyjazd 
będą raczej tylko ze środków własnych Klubu 
i to jednego zawodnika (Kuba był czwarty w 
rankingu, Mateusz niestety trochę dalej). Mimo, 
iż Klub złożył wniosek o włączenie Jakuba do 
składu reprezentacji, w wyniku niedomówienia, 
jego nazwisko nie znalazło się na liście nomi-
nowanych na wyjazd. Mało tego, minął termin 
zgłoszeń na zawody. Jednakże dzięki determi-
nacji Naszego V-ce Prezesa Tomasza Nowaka 
udało się nadać sprawie właściwy bieg. Pan 
Tomek, który z racji pełnionej funkcji w Polskim 
Związku (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), 
poruszył dosłownie „niebo i ziemię” by Jakub 
na Mistrzostwa pojechał. 6 marca przyszło 
do Klubu oficjalne powołanie, a już tydzień 
później Kuba wyruszał na podbój dalekiego 
wschodu. Pozostało tylko jeszcze zdobyć środki 
na wyjazd. Tutaj pomoc uzyskaliśmy z Gminy. 
Dzięki przychylnej opinii p. kierownik Wydziału 
Promocji Magdaleny Matelskiej-Bogajczyk, 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski przydzielił na 
ten wyjazd dodatkowe środki finansowe (jesz-
cze raz składamy serdeczne podziękowania). 
Część potrzebnej kwoty wygospodarowano w 
Klubie, a pozostałą, największą cześć kosztów 
i tak musieli ponieść rodzice Jakuba. Czego się 
jednak nie robi dla spełnienia marzeń.

13 marca we wczesnych godzinach 
rannych Kuba wyruszył z Kórnika w podróż 
przez „pół świata” na Taiwan, zwany Republiką 
Chińską. Najpierw pociągiem do Warszawy by 
przesiąść się na samolot do Dubaju. Po sześciu 
godzinach lotu lądowanie na największym lotni-
sku na Bliskim Wschodzie. Tutaj przymusowe 
ośmiogodzinne czekanie na lot do New Taipei. 
Po kolejnych dziewięciu godzinach lotu, na-
reszcie na miejscu. Jeszcze tylko krótka podróż  
do hotelu i w końcu odpoczynek. Cała podróż 
zajęła blisko 33 godziny. Mimo, iż zawody miały 

się rozpocząć dopiero za tydzień, to jednak z 
uwagi na zmianę strefy czasowej (7 godzin do 
przodu), należało przybyć wcześniej, żeby się 
zaaklimatyzować. I w końcu pierwsze wyjście 
na miasto i pierwsze zdziwienie: prawie nikt nie 
mówi po angielsku. Ani w recepcji hotelu, ani w 
sklepach. Mimo problemów z językiem udało 
się kupić pierwszy tutejszy napój, tzw. „bubble 
tea” czyli herbatę owocową. Właściwie nikt 
nic innego nie pije. Na próżno szukać kogoś z 
puszką znanych z Europy napojów. Większość 
osób trzyma w ręku kubek tej herbaty, oczywi-
ście z lodem. Dookoła wszystko jakieś inne 
ale piękne. Na parkingach większość miejsc 
zajętych przez skutery. Polacy wśród Tajpejczy-
ków wyglądają na gigantów. Najśmieszniejsze 
są dzieci. Bez cienia skrępowania wpatrują się 
w „obcych” bez mrugnięcia okiem i starają się 
naśladować ich mimikę twarzy. Uśmiechasz się 
ty, uśmiechają one, robisz głupia minę - one też. 
Mimo, iż zdajemy sobie sprawę z inności kultury 
wschodniej, to zawsze robi to wrażenie. Wszy-
scy są bardzo mili dla siebie. Gdyby na ulicy nie 
było minimalnej ilości napisów po angielsku, od 
razu można się zgubić. Z jedzeniem nie ma pro-
blemów – co 10-20 metrów knajpka. Na jednej 
z ulic ekipa spotkała Tajpejczyka mówiącego po 
polsku. A właściwie to on ich spotkał – usłyszał 
znajomą mowę i zagadał. Okazało się, że 10 
miesięcy spędził w Krakowie na wymianie 
studenckiej. Było bardzo miło. Kolejnego dnia 
wjazd gondolą do zoo – strasznie wysoko. 
Wizyta w lokalnej świątyni – musiało być jakieś 
święto bo było mnóstwo osób. Przy hotelu na 
placu zabaw odbył się pierwszy trening. Potem 
wizyta w Taipei 101 – do 2010 roku najwyższy 
budynek na świecie; pond 509 metrów i 101 
kondygnacji – stąd ta nazwa. Budynek bardzo 
ciekawy z ogromną kulą w środku pełniącą rolę 
stabilizatora drgań sejsmicznych i podmuchów 
wiatru. 660 ton na szesnastu stalowych linach o 
średnicy 10 centymetrów każda na wysokości 
ok. 90 piętra robi wrażenie. Kolejne dni upłynęły 
już tylko na treningach, zwiedzaniu okolicy i 
odpoczynku. 

Kuba walczył drugiego dnia kwalifikacji 
do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, 
czyli 21 marca. Pierwsza walka miała być z 
reprezentantem Iraku, jednak na skutek jego 
dyskwalifikacji, Kuba wszedł do drugiej rundy 
i spotkał się z reprezentantem Tunezji. Mimo 
dobrego pojedynku nie udało się zwyciężyć. 
Analiza zapisu wideo potwierdziła wcześniejsze 
wrażenie Kuby podczas walki, że coś było nie 
tak. Najpierw zaliczono przeciwnikowi kopnię-
cie, które Kuba przyjął na rękę. Później, gdy w 
ostatnich sekundach walki Tunezyjczyk został 

trafiony w głowę, aż mu się kask przekrzywił, 
sędziowie niestety nie zareagowali. Pozostało 
przełknąć gorycz porażki i pogodzić się z koń-
cowym werdyktem. 

Trochę lepiej poszło podczas Mistrzostw 
Świata. W pierwszej walce przyszło Kubie 
się zmierzyć z reprezentantem Polinezji 
Francuskiej. W końcu pokazał na co Go stać. 
Uzyskał od początku kilkupunktową przewagę 
i utrzymując korzystny wynik do końca trzeciej 
rundy ostatecznie wygrał 7:6. Druga walka z Fi-
lipińczykiem rozpoczęła się również korzystnie. 
Jednakże nagle sprawy przyjęły niekorzystny 
przebieg. Z wyniku 2:1 dla Kuby zrobiło się 2:7, 
a do końca walki pozostało jakieś 30 sekund. 
Nie każdy poradziłby sobie psychicznie w takiej 
sytuacji. Kuba sprężył się w sobie: jedno celne 
kopnięcie na tułów, potem szybka akcja po 
obrocie na głowę i już było 8:7 (stracił niestety 
dodatkowo gdzieś punkt). W końcowej sekun-
dzie wyrównuje jednak na 8:8. Przy remisie 
odbywa się dodatkowa runda do pierwszego 
trafienia, o tzw. „złoty punkt”. To zazwyczaj 
przypomina loterię. Niestety, Kuba na chwilę 
odsłania tułów i przegrywa, kończąc swój udział 
na Mistrzostwach. Niewiele lepiej poszło innym 
reprezentantom Polski: Polacy zdobyli w sumie 
jedną kwalifikację do Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich (Patrycja Adamkiewicz – MUKS 
Białe Tygrysy Jarocin) i jeden brązowy medal na 
Mistrzostwach Świata Juniorów (Albert Millert 
– AZS OŚ Poznań). Z optymizmem patrzymy 
jednak w przyszłość – już za rok … Mistrzostwa 
Europy Juniorów!!!

Osoby zainteresowane działalnością Klubu 
zapraszamy do odwiedzenia Nas na treningach 
w KCRiS Oaza w poniedziałki i środy w godzi-
nach 17.00-20.30, lub kontakt telefoniczny pod 
numerem 663 786 462. Strona internetowa 
Klubu: www.tkdkornik.pl; profil na FB: facebook.
com/tkdkornik

Szkolenie w UKS TKD KÓRNIK jest wspie-
rane finansowo przez Gminę Kórnik oraz Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu.

* Jakub Posadzy (ur. 1998) – uczeń Gimna-
zjum w Kórniku; Mistrz i dwukrotny v-ce Mistrz 
Polski w walce sportowej; czterokrotny Mistrz 
Polski w poomsae (układach formalnych); 
uczestnik Mistrzostw Świata i Europy Juniorów; 
brązowy medalista turniejów klasy A Europej-
skiej Unii Taekwondo: Serbian Open i German 
Open; medalista wielu turniejów krajowych i 
międzynarodowych; w Kadrze Narodowej od 
2011 roku; od zawsze zawodnik UKS TKS 
KÓRNIK.

PP

mistrzostwa 
PoLSki 

w warcaBach 
Z UdZiAŁEm SP RAdZEwo

Drugi rok z rzędu Szkoła Podstawowa 
w Radzewie wystartowała w Mistrzostwach 
Polski Szkół i UKS-ów w warcabach. Zawody 
odbyły się w Poznaniu w dniach 12-13 kwietnia 
i były świetną okazją do porównania swoich 
umiejętności na tle bardziej zaawansowanych 
zawodników. Reprezentacja szkoły liczyła 7 
osób. Najwyżej w ostatecznym rozrachunku 
uplasowała się Magdalena Sułkowska, która 
zajęła VII miejsce w kategorii klas IV-VI. Jedno 
miejsce niżej zajęła w tej samej grupie Mirella 
Rozmiarek. Oprócz nich startowali także: Zu-
zanna Banecka, Aleksandra Wróbel, Samuel 
Kątny, Tomasz Siejak i Kamil Stempniak. W 
klasyfikacji drużynowej Szkoła w Radzewie 
zajęła dobre 7 miejsce w stawce 17 szkół, jakie 
wzięły udział w turnieju. Start w krajowym czem-
pionacie był możliwy dzięki wsparciu szkolnej 
Rady Rodziców, za co serdecznie w imieniu 
uczniów dziękujemy.

Karol Niemier

(cd. ze str 21)
Wyniki spotkań zespołu z Kórnika:
Grupa B:
ZS Pobiedziska  – ZS Kórnik 0-9
ZS nr 2  Swarzędz  – ZS Kórnik 0-0
ZS Bolechowo – ZS Kórnik 0-1
Tabela grupy B: 
1. ZS Kórnik
2. ZS nr 2 Swarzędz
3. ZS Bolechowo
Półfinał:  ZS Puszczykowo  – ZS Kórnik 0-1  

. Finał: ZS nr 1 w Swarzędz  – ZS Kórnik 3:1.
Opiekunem zespołu na mistrzostwach był 

ks. Przemysław Kusz a do zawodów przy-
gotowywał nauczyciel wf p. Andrzej Paluch. 
Gratulujemy!

ARA

DOTYczY MISTRzOSTW SzS W 
PiŁcE NożNEj chŁoPców.

Od września br. zmieniono regulaminy  
rozgrywek piłki nożnej dla  g i m n a z j ó w  
i  szkół  p o n a d g i m n a z j a l n y c h ( re-
gulaminy na stronie SZS „Wielkopolska”).
- zespół liczy 10 zawodników
- boisko do gry o wymiarze ORLIKA
- bramka 2 x 5 m
- piłka nr 5
- czas gry 2x10 min.- przerwa 5 min.
- na boisku 5 zawodników + bramkarz
- zmiany hokejowe

Półfinały i  finały mistrzostw powiatu w 
br. proszę rozgrywać wg nowych zasad.

Prezes SZS PP
T.Rauk
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- Poznań przepłynął iii kórnicki Spływ 
kajakowy z FX-em.

Spływ zorganizowany został przez 
firmę FX events przy współpracy z Urzę-
dem miasta kórnik.

Oficjalny start imprezy miał miejsce w Bninie 
- tam po przydzieleniu sprzętu wodnego odbyła 
się odprawa prowadzona przez Komandora 
Spływu Jakuba Zygarłowskiego. Kajakarzy 
przywitali także Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy 
Lechnerowski i Wiceburmistrz Gminy Kórnik 
Antoni Kalisz, którzy następnie wzięli udział w 
spływie jako jedni z wielu uczestników repre-
zentujących Gminę Kórnik podczas spływu.

Komandor Spływu opowiedział o pracach 
przeprowadzonych przez FX events na tra-
sie spływu mających na celu oczyszczenie 
ze śmieci i udrożnienie szlaku kajakowego. 
Wszystkie te prace nie mogłyby się odbyć, gdy-
by nie zaangażowanie Urzędu Gminy Kórnik.

Po szkoleniu z zasad bezpieczeństwa pa-
nujących na spływie i rozgrzewce prowadzonej 
przez niezastąpionego w tej dziedzinie Macieja 
Gramackiego, uczestnicy zwodowali kajaki i 
wyruszyli na jezioro Kórnickie.

Początki bywają trudne, co przyznać musi 
niejeden kajakarz, dlatego pierwsze chwile na 
jeziorze poświęcone były na oswojenie się z 
wodą i doskonalenie technik kajakarskich.

Przy Zamku Kórnickim wszystkie kajaki - 
w liczbie 31 - złączyły się w ogromną tratwę i 
wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.

Podczas dalszej części przez jezioro Kór-
nickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i dalej 
rzeką Głuszynką, kajakarze byli ogrzewani 
wiosennym słońcem i zamiast zimowej czapki 
przydatne były okulary przeciwsłoneczne.

W Skrzynkach zlokalizowany był pierwszy 
postój, na którym wszyscy mogli się posilić 
przed najbardziej wymagającym odcinkiem 
pierwszego dnia - zatrzcinionym jeziorem 
Borówieckim.

Około godziny 15:00 załogi dopłynęły na 
miejsce biwakowe. Rozbite zostały namioty i 
po posiłku i wylegiwaniu się w popołudniowych 
promieniach słońca FX events zaprosiło uczest-
ników do zabaw integracyjnych oraz rozgrywki 
w siatkówkę.

Po zachodzie słońca wszyscy zasiedli 
przy wspólnym ognisku, gdzie najpierw każdy 
mógł własnoręcznie upiec kiełbaskę - z czego 
szczególną radość miały dzieci. W tym roku 
na spływie było ich wyjątkowo dużo - aż czter-

naścioro wytrwałych małych kajakarzy, którym 
niestraszne było zimno i woda. Po kolacji w ruch 
poszły dwie gitary i prawie sześćdziesiąt gardeł. 
Odśpiewane zostały ogniskowe szlagiery, a 
także utwory bardziej i mniej znane, nierzadko 
o charakterze satyrycznym.

Zmęczenie zmogło kajakarzy około 23:00 i 
tym samym zakończony został pierwszy dzień 
spływu.

Drugi dzień spływu rozpoczął się bardzo 
wcześnie - dla chętnych o godzinie 6:30 od-
była się w przepięknej scenerii msza polowa, 
a z racji tego, że była to Niedziela Palmowa 
uczestnicy zabrali ze sobą palemki. Msza przy 
wschodzącym słońcu, nad brzegiem rzeki, w 
lesie - na łonie natury.

Po mszy uczestnicy zjedli śniadanie i roz-
poczęli pakowanie biwaku i przygotowanie do 
drugiego dnia spływu. Pogoda rano była nieza-
chęcająca - było pochmurno i siąpił deszcz, ale 
gdy tylko założone zostały kapoki i odbyła się 
rozgrzewka przed wodowaniem kajaków niebo 
się rozpogodziło i znów zaczęło grzać słońce.

Na starcie drugiego dnia pojawiła się tele-
wizja WTK - patron medialny spływu - kręcąc 
materiał z rozgrzewki, wodowania, a także 
krótkie wywiady z uczestnikami i Komandorem 
Spływu.

Na tym etapie spływu Głuszynka meandruje 
wśród łąk, by następnie wpaść do Kopla. Odtąd 
nurt przyspiesza i pokonanie przeszkód - zwa-
lonych drzew, czy nisko zwisających gałęzi 
- wymaga od kajakarzy większego skupienia 
i uwagi.

Podczas krótkiego biwaku przy miejscowo-
ści Głuszyna Komandor Spływu poinstruował 
uczestników, jak należy zachowywać się pod-
czas ostatniego, 12-kilometrowego odcinka 

rzeką Wartą i wszyscy wyruszyli już prosto do 
Poznania.

Komandor Spływu nie mógł nie skorzystać z 
kilku (kilkunastu) okazji do zrobienia wspólnych 
zdjęć, dlatego teraz uczestnicy mogą pochwalić 
się zdjęciami robionymi m. in. z mostu kolejo-
wego przy stacji Starołęka lub przy Katedrze 
Poznańskiej.

Meta spływu zlokalizowana została przy 
Parku Szelągowskim w Poznaniu, gdzie kaka-
jarzy przywitała Rada Osiedla Stare Winogrady 
i mieszkańcy Starych Winograd.

Trasa spływu liczyła 36 km. W imprezie 
udział wzięło 31 kajaków i ponad 60 osób. 
Najmłodszym kajakarzem został pięciolatek.

W tym miejscu FX events pragną serdecz-
nie podziękować Urzędowi Miasta Kórnik za 
wsparcie i zaangażowanie podczas prac przy 
oczyszczaniu i udrożnieniu szlaku kajakowego. 
Podziękowania kierowane są także do Rady 
Osiedla Stare Winogrady oraz do patronów me-
dialnych spływu - Kórniczanina, Radia Merkury, 
Telewizji WTK i portalu epoznan.pl.

Przede wszystkim jednak dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za dwa dni wspaniałej, 
bezpiecznej zabawy podczas III Kórnickiego 
Spływu Kajakowego z FX-em i zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych edycjach imprezy.

Organizatorzy

organizacja imprezy: 
FX events wyższy Poziom integracji
Patronat: Burmistrz gminy kórnik 

Pan jerzy lechnerowski
Patronat medialny: kórniczanin, 
Radio merkury, telewizja wTk, 

portal epoznan.pl

iii kórnicki spŁyw kajakowy z FX-em już za nami!kolarstwo
gRUPA kolARSkA limARo

 Się RoZkRęcA
Co raz lepiej radzą sobie zawodniczki i 

zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik w 
rozpoczętym na początku kwietnia sezonie 
2014. Tuz przed świętami Wielkanocnymi 
na Pruszkowskim welodromie, odbył się Pu-
char Polski dla juniorów i młodzieżowców. 
Najlepiej wypadła drużyna sprinterów UKS 
Jedynka Patryk Rajkowski, Patryk Matu-
szak i Dominik Marciniak, zwyciężając w 
sprincie olimpijskim.   Pozostałe konkuren-
cje indywidualne, najlepszy Polski junior, 18 
letni Rajkowski startował w konkurencjach 
dla seniorów, celem podniesienia poziomu, 
w których udział brała cała kadra narodowa. 
„Rajek” zajmował w nich miejsca od 4 do 7, 
co jest bardzo optymistycznym prognosty-
kiem na nadchodzące tygodnie. W Sprincie 
juniorów natomiast 3 miejsce zajął inny 
nasz zawodnik Patryk Matuszak. Nie gorzej 

od swoich kolegów zaprezentowały się Kór-
nickie dziewczyny. W wyścigu drużynowym 
na dochodzenie juniorek dwie zawodniczki 
Limaro Nikol Płosaj i Natalia Nowotarska 
startowały pierwszym zespole kadry naro-
dowej prowadzonej przez trenera Roberta 
Taciaka. Pierwszy zespół kadry wygrał zde-
cydowanie, a do pobicia rekordu Polski za-
brakło jedynie 0,6sek. Drugie miejsce zajął 
zespół kadry z nr dwa, w którym startowała 
kolejna „Kórniczanka” Weronika Humelt. 
W zawodach nie startowała kontuzjowana 
Natalia Radzicka. Na trzecim miejscu wy-
ścigu drużynowego uplasował się zespół 
Młodzieżowców (do lat 23) Kórnickiego 
Limaro w składzie Alicja Ratajczak, Natalia 
Morytko, Viktoria Żegleń i Paula Fronczak. 
W konkurencjach indywidualnych zawod-
niczki Limaro również zajmowały czołowe 
miejsca. W omnium olimpijskim (wielobój 
6 konkurencji) na drugim stopniu podium 
stanęła Nikol Płosaj, a na szóstym, druga na 
półmetku, Weronika Humelt. Wspomniana 

dwójka uplasowała się również na drugim 
miejscu w sprincie olimpijskim, natomiast 
w tej samej konkurencji, Alicja Ratajczak 
i Natalia Morytko zajęły trzecie miejsce w 
klasyfikacji seniorek. W wyścigu na 500m 
wśród juniorek zwyciężyła Nikol Płosaj a 
Weronika Humelt była piąta, w klasyfikacji 
seniorek Alicja Ratajczak i Natalia Morytko 
uplasowały się na miejscach 3 i 5. W wy-
ścigu Punktowym juniorek Humelt zajęła 
szóste miejsce, w australijskim Weronika 
Humelt i Natalia Nowotarska zajęły miejsca 
3 i 4, a w wyścigu na 2 km na dochodzenie 
na najniższym stopniu podium stanęła Nikol 
Płosaj.  Kolejny start w Pucharze Polski to II 
edycja szosowego PP w Grudziądzu. Pod-
czas  jazdy indywidualnej na czas juniorek, 
trzecie miejsce zajęła Natalia Nowotarska, 
natomiast w  wyścigu ze startu wspólnego 
na trzecim miejscu linię mety minęła Nikol 
Płosaj, a  piąte Nowotarska.   

         Paweł Marciniak

domiNAcjA kolARZY limARo  Pod-
cZAS wYścigU mTB w kóRNikU
         W dość nietypowym terminie odbył 

się tegoroczny wyścig MTB i 42 Wielki Festyn 
Rowerowy dla Dzieci z okazji Spotkań z Białą 
Damą. Tegoroczne zawody z powodu wielu 
przyczyn technicznych, odbyły się już 4 maja a 
nie jak w latach poprzednich w ostatni majowy 
weekend. Jednym z powodów było to, iż we 
wcześniej zaplanowanym terminie odbędą się 
mistrzostwa Polski juniorów i młodzieżowców 
na torze kolarskim w Pruszkowie, gdzie startuje 
15-osobową ekipą z Kórnika. W tegorocznych 
zawodach była dość spora frekwencja, choć 
do rekordu liczby uczestników sporo zabrakło. 
Ogółem udział wzięło 133 młodych kolarzy i 
dzieci. Najmłodszą uczestniczką była Małgosia 
Starczyńska z Gowarzewa, która w sierpniu br. 
skończy dopiero 3 latka. Wyścigi zawodników 
licencjonowanych zdominowali w dużej mierze 
zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik. Wśród 
juniorek młodszych dwie nasze reprezentantki 
stanęły na podium, a wśród juniorów młodszych 
młodzi Kórniczanie nie oddali żadnej nagrody 
rywalom, zajmując pierwsze sześć miejsc w 
swoim wyścigu!

 oto wyniki dzieci do lat 4
1. Filip Trawnik – Osłuchów
2. Wojciech Latanowicz – Borowiec
3. Gabriel Przybyłek – Kórnik
4. Nikodem Zięta – Kórnik
5. Artur Malesa – Zaniemyśl

6. Amanda Humelt - Sierzchów
dzieci do lat 6

1. Michalina Oleszak – Zaniemyśl
2. Małgorzata Rybacka – Szczytniki
3. Rafał Kopański – Poznań
4. Kinga Dukarska – Środa Wlkp.
5. Mikołaj Pawlicki – Borowiec
6. Ignacy Ogierna - Dziecmierowo

dzieci do lat 8
1. Krzysztof Biadała – Kórnik
2. Aleksandra Kuligowska – Kórnik
3. Marta Michalak – Borowiec
4. Jakub Fluder – Robakowo
5. Aleksandra Gnyś – Kórnik
6. Mateusz Latanowicz - Borówiec

dzieci do lat 10 
1. Bartosz Golec – Jarocin
2. Adrian Gromski – Krotoszyn
3. Oliwia Trawnik – Osłuchów
4. Ida Kaczmarek – Swarzędz
5. Oliwier Zakrzewski – Błażejewko
6. Marcin Kalina - Zaniemyśl

wyniki kategorii żak (11-12 lat)
1. Zuzanna Olejniczak – Gostyń 
2. Nikola Golińska -  Antonin
3. Patryk Gromski – Biadki
4. Wojciech Mroczkowski – Zielona Góra
5. Gracjan Kusza – Środa Wlkp
6. Maksymilian Rybacki - Szczytniki

wyniki kategorii młodzik (13-14 lat)
1. Hubert Drobek – Trasa Zielona Góra
2. Piotr Mierzyński – Trasa Zielona Góra

3. Michał Kaźmierczak – 64-100 Leszno 
11. Krystian Płosaj – UKS Jedynka Limaro 
Kórnik

wyniki kategorii młodziczka (13-14 lat)
1. Weronika Rozwoda – Szperek Antonin
2. Wiktoria Golińska – Szperek Antonin
3. Natalia Szymczak – UKS Jedynka Limaro 
Kórnik
4. Gracjana Radzicka – UKS Jedynka Limaro 
Kórnik 
5. Kornelia Stawicka - Szperek Antonin 
6. Dominika Dukarska – Superior MTB Środa 
Wlkp

wyniki kategorii juniorka młodsza
 (15-16 lat)

1. Karolina Przybylak - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik
2..Joanna Golec - UKS Jedynka Limaro Kórnik 
3. Natalia Mierzyńska – Trasa Zielona Góra
4. Sandra Ryszewska - UKS Jedynka Limaro 
Kórnik
5. Weronika Fluder - Szperek Antonin
6. Honorata Swiderska - Szperek Antonin
wyniki kategorii junior młodszy (15-16 lat)
1. Jan Łamaszewski 
2..Sebastian Szymaniak 
3. Wojciech Bystrzycki  
4. Mikołaj Ratajczak  
5. Wojciech Kaczmarek 
6. Dawid Ostrowicki  - Wszyscy UKS Jedynka 
Limaro Kórnik 

Paweł Marciniak
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*Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, Kórnmik-Bnin. Tel. 607 479 522
*Sprzedam nowy damski rower. Typ Holenderka. Kolor beż z brązem. Tel. 724247256
*Poszukuje dodatkowej pracy w każdą sobotę. Tel.600978857
*Wynajmę pokój z kuchnią 20m2 centrum Kórnika. Tel. 782 116 110
*Europa Trading Meble Sp. z o.o. Sp.k. poszukuje osób do pracy na stanowiskach: tapicer,pomocnik tapicera, kontroler jakości. Tel. 695 933 604.
*Sprzedam matę edukacyjną Fisher-Price, cena 150zł. Tel. 793012668
*Sprzedam 2 opony(letnie),Dunlop 205/50R15 bieynik 6-7mm, rp 2008  oraz 1 szt. (zimowa)195/50R15 bieżnik 8-9mm (może być na zapas). Tel. 506490723
 *Sprzedam rower młodzieżowy, cena 150 zł. Tel. 501 734 412
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9 , marcin.jarzyna@wp.pl
*Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep samochodowych, tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Kupię stare meble, antyki. Tel. 603 165 255
*Kupię sosnę , topolę , olsz. Tel. 603 165 255
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg, dojeżdżamy na miejsce. Tel. 503 622 212
*Sprzedam okazyjnie piękną działkę budowlaną, Mościenica oś. Brzozowe 145/57, narożnikowa, 1044m², cena 130tyś.zł. Pilne. Tel.504257998
*Przyjmę ucznia na staż w zawodzie stolarz , lub z doświadczeniem. Tel. 602 152790
*Domy z drewna całoroczne z bali  - dom z duszą - budowa w trzy miesiące. Kórnik. Tel. 602 152790
*Praca w Robakowie na stanowisku Pakowacz.  Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tel.  791-120-639
*Bruk dębowy drewniany. Tel.692-241-023
*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*Najmę ludzi do pracy w szklarni, Dachowa 1, Gadki. Tel. 61 8190 463 lub 501 52 44 76
*Zaśpiewam profesjonalnie na ślubie, jubileuszu i innych imprezach m. in. „Ave Maria” różnych kompozytorów. Tel. 881 632 964
*W dniu 13 kwietnia 2014r. znaleziono dwa komplety kluczy. Tel. 731-328-532.
*W listopadzie 2013r. znaleziono okulary w czarnym etui. Tel. 731-328-532.
*Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym , może być pani na emeryturze. 509458206.
*Sprzedam drewno kominkowe i opałowe: dąb, brzoza, buk, grab, akacja, jesion, olcha, sosna. Tel. 723-830-116.
*Pizzeria w Borówcu przyjmie do pracy z umiejętnościami kręcenia pizzy. Tel. 503168226. 
*Informatyk, operator/programista CNC  (laser, plazma, piła, prog. graficzne) utalentowany literacko szuka pracy. 603517404. rulx@wp.pl
*Do wynajęcia dwu pokojowe mieszkanie ul. Staszica. Kom. 604-462-330.
*Bezpłatne protezy na NFZ, ul. Jana Pawła II 26 Poznań. Tel.721-772-607.
* Okna również nietypowe. Eloplast - producent okien i drzwi z PCV. Tel. 728 932 344
* Przyjmę ucznia w zawodzie stolarz. Tel. 662 152 487
 *Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
 *Sprzedam korzeń selera. Tel. 781 459 563
 *Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam konia na biegunach, matę edukacujną, nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 4 szt., aparat fotograficzny
*Zenit ET, taśmy do magnetofonu szpulowego Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723

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 23 maja 2014 r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 16 maja 2014 r.

pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

pogotowie gazowe 992 

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

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

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

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

Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 503-067-690

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

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

BARdZo wAżNE TElEFoNY

klASA iii A 
wychowawca Anna Rysk-jagodzinska 
Górska Daria,  Grabowski Patryk,  Kajdan Martyna,  Kułton Natalia,  Lipiejko Magdalena,  Olejnik Oskar,  Płóciennik Weronika,  

Skotarczak Oliwia,  Smoczyk Magdalena,  Smolińska Agnieszka, Szabelska Jagoda,  Szymczak Luiza,  Woźniak Amanda,  Zawal 
Aleksandra,  Zawal Honorata

klASA iii B 
wychowawca Ewa Zwierzyńska 
Brylewski Łukasz, Buszkiewicz Marcin, Delestowicz Angelika, Frąckowiak Marianna, Gulczyński Jan, Hołderna Patrycja, Karpińska 

Marta, Łuczyszyn Marek, Matysiak Zuzanna, Pawlak Leszek, Pluta Chrystian, Poprawski Krzysztof, Potocki Dominik, Przybył Marta, 
Ptak Agnieszka, Ptak Wiktor, Słabolepszy Wojciech, Starosta Krzysztof, Szeffner Dorota, Szyc Mateusz, Taciak Mateusz, Wojciechowski 
Jakub, Woźniak Wanda, Wójcik Julia, Zięta Zuzanna

tegoroczni aBsolwenci 
liceum ogólnoksztaŁcącego 

im. jadwigi zamoyskiej w kórniku




