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Głosuj!

w w w. k o r n i k . p l / b o g k

z okazji
15lecia Spółki

KOMBUS
27 czerwca 2015 r.
godz. 10:00-14:00
Rynek w Kórniku
(Plac Niepodległości)

W programie m.in.:
- rozstrzygnięcie konkursów:
plastycznego i fotograficznego
- wystawy okolicznościowe
- sierżant Pyrek
- miasteczko ruchu drogowego
- znakowanie rowerów
- pokaz psów policyjnych
- alko-test
- pokaz sprzętu OSP
- pokaz pierwszej pomocy
- prezentacja karty PEKA (możliwość wyrobienia)
- gry, zabawy, upominki dla najmłodszych
- poczęstunek

PROSTO Z RATUSZA
Wybrano sołtysa w Koninku
20 maja w Koninku odbyły się po raz
kolejny w tym roku wybory sołtysa. Mieszkańcy wybrali na to stanowisko pana Jacka
Schmidta.
Komisja Małych Miast
21 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski
wziął udział w zorganizowanych w Kleczewie i Ślesinie obradach Komisji Małych
Miast Związku Miast Polskich. Obradom
przewodniczył kierujący komisją burmistrz
Dolska Henryk Litka. Ustalono program
działania do roku 2018. Obrady komisji w
maju przyszłego roku odbędą się w Kórniku.
Błażejewko już działa
Również 21 maja wiceburmistrz Antoni
Kalisz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym udostępnienia terenów rekreacyjnych
Agencji Nieruchomości Rolnych nad
jeziorem w Błażejewku. Uzgodniono, że
podobnie jak w ubiegłym roku, gmina Kórnik
zajmie się organizacją i zleci nadzór nad
plażą. Obecnie, po ustaleniu warunków
współpracy gmina ponownie podpisała
w tym zakresie umowę ze spółką „Błażejewko”. Kąpielisko i tereny rekreacyjne są
już dostępne i mają być udostępniane do
końca września.
Wspólnie po energię
22 maja podpoznańskie gminy, w tym
Kórnik, podpisały porozumienie w sprawie grupowego zaopatrzenia w energię
elektryczną. Dzięki temu przygotowany
zostanie wspólny przetarg na dostarczanie
energii do obiektów użyteczności publicznej
oraz oświetlenia drogowego dla Poznania i
podpoznańskich gmin.
W ubiegłym roku wspólny zakup energii
przyniósł gminie Kórnik oszczędność około
300 tys. zł.
Opóźniona promenada
26 maja odbyło się spotkanie burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego, wiceburmistrza
Antoniego Kalisza i kierownika wydziału
Inwestycji Bronisława Dominiaka z przedstawicielami firmy Navimor, wykonawcy II
etapu promenady. Wykonawca tłumaczył
powody opóźnień. Kilka dni później, po
przeanalizowaniu wyników ekspertyz związanych z zapadającym się wspornikiem
pomostu przy zamku zadecydowano o
działaniach naprawczych w tym zakresie.
Promenada ma być udostępniona do końca
czerwca, oprócz odcinka pomostu przy
zamku, którego ukończenie przewidziane
jest na koniec lipca.

12 czerwca 2015 r.

Otwarcie Term
w Tarnowie Podgórnym
29 maja w Tarnowie Podgórnym otwarto
Tarnowskie Termy. W uroczystościach uczestniczyli burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
kierownik ORiS „Oaza” Wojciech Kiełbasiewicz.
Obiekt w Tarnowie jest piątym (po Suchym
Lesie, Czerwonaku, Swarzędzu i Kórniku)
obiektem tego typu w Powiecie Poznańskim.
Rozmowy
ze Śremskimi Wodociągami
2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Kórniku
gościli: burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz prezes Śremskich Wodociągów
Włodzimierz Pepeta. Podczas spotkania z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i wiceburmistrzem Antonim Kaliszem dyskutowano na
temat współpracy w zakresie wodociągowania i
kanalizowania południowej części gminy.
Śremskie Wodociągi są zainteresowane
zarządzaniem infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w Radzewie, Czmoniu, Czmońcu i
Trzykolnych Młynach. Gmina Kórnik rozważa
przekazanie istniejących instalacji śremskiemu
partnerowi. Dzięki temu mogą zostać obniżone
koszty dostarczania mieszkańcom wody, gdyż
obecnie kórnicki samorząd dopłaca do zakupu
wody ze Śremu.
W najbliższym czasie mają zostać oszacowane koszty eksploatacji infrastruktury oraz
nakłady niezbędne do ewentualnej budowy
systemu kanalizacji sanitarnej w tym terenie.
Rozmowy będą kontynuowane.

Kombus z zyskiem
10 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki KOMBUS. Spółka zakończyła rok
budżetowy z zyskiem w wysokości 106.248,91
zł. Udzielono absolutorium zarządowi spółki
i jej radzie nadzorczej. Wybrano także nowy
skład rady nadzorczej, w której skład wchodzą:
Józefa Cieślak (przewodnicząca), Lech Gasiński oraz Kazimierz Kamiński (przedstawiciel
załogi).
Opr. ŁG

Z RATUSZA

Wielki Festyn

Nad dachami
Kórnika
W ostatnim czasie nad dachami Kórnika
coraz częściej pojawiają się specyficzne obiekty
latające. Nie chodzi tu o hałaśliwe F-16, czy
rejsowe samoloty pasażerskie, lecz o drony.
Dzięki małym, wyposażonym w śmigła,
zdalnie sterowanym nosicielom kamer „z lotu
ptaka” dokumentowane są wydarzenia, fotografowane są panoramy, pokazuje się „inny
punkt widzenia”.
Takimi podniebnymi kamerami dysponują
także mieszkańcy Kórnika. Na stronach projektów FotoPluma i Igen Aerials (m. in. na profilach
https://www.facebook.com/fotopluma i https://
www.facebook.com/igen.aerials) prezentowane są niesamowite widoki i zaskakujące ujęcia.
Na okładce tego numeru fotografia Tomka
Siudy (FotoPluma).
ŁG

Nowe władze Mikroregionu WPN
3 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, podczas którego po przedstawieniu
sprawozdań z działalności udzielono absolutorium dotychczasowemu zarządowi. Wybrano
także nowe władze. Przewodniczącym zarządu
został wiceburmistrz Mosiny Przemysław Mieloch, a w skład zarządu weszli także: Andrzej
Balcerek burmistrz Puszczykowa i Jan Broda
wójt Komornik. Burmistrz Jerzy Lechnerowski
będzie kierował komisją rewizyjną.
W rocznicę śmierci generała
6 czerwca Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej zorganizowało wyjazd do Winnej Góry. Dokładnie w 197
rocznicę śmierci Jana Henryka Dąbrowskiego
złożono kwiaty na grobie tego zasłużonego wojskowego, patrioty, bohatera, twórcy Legionów
Polskich we Włoszech. W delegacji uczestniczyli także burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
sekretarz Leszek Książek.

Aquanet SA informuje,
że od dnia 22 maja 2015 r. jest już możliwy zrzut ścieków do nowo wybudowanej
kanalizacji sanitarnej w Kamionkach, dla
posesji objętych inwestycją „Aglomeracja
Kórnik: budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Kamionki
(gm. Kórnik)”. W związku z powyższym
prosimy mieszkańców o pisemne powiadomienie Spółki o podłączeniu instalacji
wewnętrznej na nieruchomości z nowo
wybudowaną siecią kanalizacyjną Spółki
(zgodnie z zapisami zawartymi w umowie
o odprowadzenie ścieków). W zgłoszeniu
prosimy o podanie stanu wodomierza na
dzień podłączenia nieruchomości.
Opłaty za korzystanie z usług w zakresie
odbioru ścieków Spółka będzie naliczać
Odbiorcy dopiero od dnia podłączenia do
kanalizacji sanitarnej, zgodnie ze złożonym
przez niego pisemnym oświadczeniem o
zrzucie ścieków.
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Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz 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.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Kórniku uchwały nr IX/95/2015
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3
i 149/5, obręb Skrzynki.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie
nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego
ww. uchwałą.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko ww. projektu zmiany studium.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać
wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w terminie
do dnia 6 lipca 2015 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obręb geodezyjny Bnin i Błażejewko – rejon ul. Lipowej i Śremskiej – etap V.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199)
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.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Kórniku – obręb Bnin i Błażejewko – rejon ul. Lipowej i Śremskiej – etap
V, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 czerwca
2015 r. do 9 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00 (I
piętro, sala 106 – przy sekretariacie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego
może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2015 r.
na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Sesja w rocznicę wyborów samorządowych 1990

Pierwsza część majowej sesji Rady Miejskiej w Kórniku poświęcona została jubileuszowi 25 lat samorządności w Polsce. To właśnie w
1990 roku odbyły się pierwsze we współczesnej
Polsce wybory do rad gmin.
Na kolejnej stronie publikujemy okolicznościowe przemówienie burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego. Jednym z punktów sesji był
także wykład prof. Jacka Oleksyna pt. Miasto
na podsłuchu- Kórnik w schyłkowym PRL-u”.
Wspomnienia profesora Oleksyna można znaleźć na łamach Kórniczanina (Kórniczanin nr
1/2012 str. 8-10 „Grudzień 1981 r. - wspomnienia prof. Jacka Oleksyna”). Na zakończenie
części rocznicowej osobom, które przyczyniły
się do rozwoju samorządności przed 25 laty
wręczono podziękowania i upominki. Sesji
towarzyszyła wystawa autorstwa Roberta
Jankowskiego i Łukasza Grzegorowskiego,
obrazująca kolejne wybory samorządowe od
roku 1990.
Podczas drugiej, roboczej części sesji radni
podjęli następujące decyzje:
-zwiększono wydatki budżetowe o 300.000

zł na zadanie inwestycyjne: ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Kamionki (ul. Mostowa),
Szczytniki (ul. Jeziorna), Koninko (ul. Lazurowa)
- zwiększono wydatki budżetowe o 333.710
zł z przeznaczeniem na pomoc finansową
dla Województwa Wielkopolskiego na wykup
gruntów niezbędnych do rozpoczęcia budowy
drogi w Żernikach
-zwiększono wydatki budżetowe o 30.000
zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii
Gminy Kórnik oraz planów odnowy miejscowości Czmoń i Prusinowo
-zwiększono wydatki budżetowe o 48.000
zł z przeznaczeniem na zadanie: zagospodarowanie terenu przy Placu Browarowym w
Kórniku (projekt)
- uchwalono miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi:
Konarskie, Radzewo,
Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części
wsi Czmoń – część C
-dokonano zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

nr ewid.: 105/9 i 105/10,
- dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56,
120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41,
- przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik, dla działek o
numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb
Skrzynki
- rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (radni uznali za
słuszną skargę jednego z mieszkańców, który
nazbyt długo oczekiwał na załatwienie jego
sprawy)
Po serii interpelacji, pytań i wolnych głosów sesje zakończono. Kolejna Odbędzie
się tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca - 24
czerwca 2015r.
Szczegóły majowej sesji na stronie http://
http://esesja.pl/2905
Opr. ŁG

Druga turaz dnia
Wyborów
Prezydenckich 2015
24 maja 2015 roku - wyniki z terenu gminy Kórnik
Głosowało (w tym
Numer obwodu
Głosów
uprawnieni korespondencyjnie)
(miejsce głosowania)
ważnych
1 (ZS Kórnik)
2 (SP nr1)
3 (ZS Kórnik)
4 (SP nr 2)

5 (SP Radzewo)
6 (SP 2)
7 (Borówiec)

8 (SP Szczodrzykowo)
9 (SP Sczodrzykowo)
10 (Gim. Robakowo)
11 (Gim Robakowo)
12 (Borówiec)
13 (Kamionki)
14 (Szczytniki)
RAZEM
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nr 11/2015

12 czerwca 2015 r.

803
1669
1340
2010
1451
1253
440
953
748
1729
633
1680
1923
1086
17718

524 (65%)
1138 (68%)
811 (61%)
1231 (61%)
843 (58%)
698 (56%)
294 (67%)
437 (46%)
378 (51%)
1012 (59%)
273 (43%)
1211 (72%)
1365 (71%)
732 (67%)
10947 (62%)

516
1123
793
1215
825
686
291
432
374
994
268
1194
1338
727
10776

Głosy oddane na poszczególnych
kandydatów
Andrzej Sebastian
Bronisław Maria
Duda
Komorowski
214
302
392
731
325
468
449
766
411
414
278
408
102
189
192
240
144
230
365
629
102
166
245
949
330
1008
188
539
3737
7039
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Przemówienie buermistrza Jerzego
Lechnerowskiego wygłoszone podczas
uroczystej Sesji Rady Miejskiej 27 maja
2015 r.
P a n i e P r z e w o d n i c z ą c y, W y s o ka Rado, Szanowni zaproszeni Goście,
Szanowni Państwo !
„Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce
społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona
taka, jaką one same potrafią stworzyć”
To są słowa Tadeusza Mazowieckiego
w przeddzień wyborów samorządowych
w 1990 r.
Ćwierć wieku temu, 27 maja 1990 r.
odbyły się pierwsze, w pełni wolne w powojennej Polsce, wybory samorządowe.
Wybory te zmieniły wizerunek Polski w
Europie i świecie.
Wówczas, 25 lat temu Polacy mogli
sami zadecydować o tym, kto będzie ich
reprezentować na najniższym szczeblu
samorządu, w środowisku lokalnym. Tak
zaczęła się odradzać w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić
w pełni demokratyczną Polskę, a reforma
samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych minionego ćwierćwiecza.
Przypomnę, że twórcami reformy
samorządowej byli prof. Michał Kulesza,
prof. Jerzy Regulski i prof. Jerzy Stępień.
Pierwsze wybory samorządowe były
następstwem ustawy o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 r., która wyposażyła gminy w majątek, przypisała gminom szereg zadań, za którymi szły środki
finansowe. Gminy uzyskały osobowość
prawną. Nastąpiła decentralizacja władzy
i decentralizacja finansów publicznych.
Miało to fundamentalne znaczenie dla
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Oznaczało to, że gminy same mogły
decydować, na co pieniądze przeznaczyć.
Racjonalniej i skuteczniej były one wydawane;
podlegały lokalnej kontroli społecznej.
Wracając do tamtych przemian, do tamtych wydarzeń, nie sposób pominąć nieco
wcześniejszy okres walki o samorządność, o
demokrację. Wszystko zaczęło się od „Solidarności”. Mówiąc o wielkiej polityce, o przemianach w Polsce wspominamy często Gdańsk,
Warszawę, Kraków, wspominamy przywódców
„Solidarności”: Lecha Wałęsę, Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia i innych.
Te wielkie przemiany nie działyby się bez
udziału innych miast i miasteczek. W Poznaniu
działał Komitet Obywatelski, w którym ważne
role odgrywali: Janusz Pałubicki, Maciej Musiał,
prof. Ryszard Ganowicz, Leonard Szymański,
Zdzisław Rozwalak, Marek Lenartowski, Hanna
Suchocka, Janusz Ziółkowski, Marek Jurek, Michał Wojtczak, Andrzej Porawski i wielu innych.
W Kórniku działały dwie grupy inicjatywne
związane z „Solidarnością”: Komitet Obywatelski Ziemi Kórnickiej i Solidarność Rolników
Indywidualnych. Wiele osób z tamtych grup jest
dziś z nami (cieszę się, że przyjęliście Państwo
nasze zaproszenie), ale wielu już odeszło. Byli
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wśród nich m.in.: prof. Zbigniew Stecki, Tadeusz
Chomicz, Stanisław Pohl, Kazimierz Roszak,
Jerzy Taciak, Kazimierz Romankiewicz, Lubomir Michalak, Andrzej Idek, Remigiusz Jaskuła.
(Na grobie prof. Zb.Steckiego – pierwszego
przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku
złożono dziś kwiaty.)
Wymienione osoby, a także Państwo,
którzy są dziś z nami jako zaproszeni goście
mieli decydujący wpływ na kształt pierwszego
samorządu w naszej gminie.
27 maja 1990 r. w Kórniku wybrano 23 osobową Radę Miasta i Gminy. Skład tej pierwszej
Rady jest przedstawiony na wystawie. Są tam
przedstawione również składy wszystkich kolejnych Rad MiG, od I do VII kadencji. Władzą wy-

konawczą były w trzech pierwszych kadencjach
7-osobowe Zarządy, które wybierane były przez
Radę Gminy. Od 2002 r. władzę wykonawczą
w gminach sprawują wójtowie, burmistrzowie
wybierani w wyborach bezpośrednich.
Szanowni Państwo!
25 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej skłania do
refleksji. Bez wątpienia rozwój samorządu
terytorialnego jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do demokratyzacji
systemu politycznego w Polsce. Po reformie
administracyjnej w 1990 r., kolejnym krokiem
reform samorządowych było utworzenie 1
stycznia 1999 r. samorządów: powiatowego
i wojewódzkiego. Oznaczało to przekazanie
kolejnych zadań i kompetencji „w dół”. Reformy
samorządowe przyczyniły się do wielkiego rozwoju gmin, zwłaszcza w zakresie infrastruktury
technicznej. Inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, oświetleniowe, a także rozwój bazy
oświatowej, zmieniły Polskę.
W gminie Kórnik w ciągu 25 lat wykonano
prawie 1000 inwestycji, które wpłynęły na
poprawę życia mieszkańców. Są wśród nich

inwestycje duże, wielomilionowe, jak i mniejsze,
czasem za kilka tysięcy zł. Wszystkie one służą
mieszkańcom. Dla Kórnika, gminy turystycznej,
ale z dużym potencjałem aktywizacji gospodarczej, kluczowymi inwestycjami były budowy
dróg S11 i obwodnicy Kórnika w kierunku
Śremu (inwestycje krajowe i wojewódzkie),
które spowodowały niespotykany wzrost zainteresowania inwestorów naszymi terenami w północnej części gminy. Tereny między Kórnikiem
i Poznaniem stały się atrakcyjne zwłaszcza dla
firm w branży magazynowo-logistycznej. Nowe
firmy, to nowe miejsca pracy. Dynamiczny
rozwój gminy spowodował, że bezrobocie u
nas wynosi obecnie 1,3 %, co jest jednym z
najniższych wskaźników w kraju. Tu również
zainwestowały Międzynarodowe Targi
Poznańskie, wykupując grunty od Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Te
wielkie powierzchnie magazynowe przynoszą gminie duże dochody w postaci
podatku od nieruchomości.
W ciągu 25 lat ilość mieszkańców
naszej gminy zwiększyła się o ponad
10 tys. Jest nas obecnie ponad 23,5 tys.
Ilość mieszkańców świadczy również
o potencjale gminy, ponieważ udział w
podatku dochodowym od osób prawnych i
fizycznych stanowi znaczący dochód gminy. Na przestrzeni 25 lat, co roku budżet
gminy zwiększał się o kilka, a czasem o
kilkanaście milionów złotych. W 2014 r.
dochody gminy przekroczyły kwotę 100
mln zł., co oznacza, że dochód „per capita”
wynosi 4,2 tys.zł.
Nie jest moim celem wymienianie
wszystkich sukcesów gminy, ale o jednym
chcę powiedzieć: Gmina Kórnik została
drugą gminą 10-lecia w Polsce wśród
gmin miejskich i miejsko-wiejskich w
prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej”,
oceniającym dynamikę rozwoju gmin.
Jest to sukces kolejnych samorządów
naszej gminy, jest to sukces mieszkańców
naszej gminy.
Dziś jest odpowiedni moment, aby
podziękować radnym wszystkich kadencji
i mieszkańcom za współudział w rozwoju
naszej gminy. W ciągu 25 lat samorządu, w
gminie Kórnik radnymi było 79 osób, ale tylko
dwóch radnych sprawowało swoje funkcje
przez 5 kadencji: to Bogdan Wesołek i Maciej
Marciniak. Dzisiaj, szczególne podziękowania
dla Państwa, którzy 25 lat temu tworzyli w
naszej gminie samorządność. Zaprosilismy dzisiaj: Barbarę Miarę, Bogusławę Michałowską-Kowalską, Marię Przychodzką, Hannę Straus,
Jerzego Cepkę, Ireneusza Ciszaka, Mariana
Dominiaka, Romana Dzilińskiego, Piotra Guzika, Romana Kominka, Macieja Małeckiego,
Tomasza Małeckiego, Grzegorza Marciniaka,
Lechosława Marciniaka, Macieja Marciniaka,
Mariana Mielocha, Macieja Nowaka, Wieńczysława Nowackiego, Adama Obiegałkę,
prof. Jacka Oleksyna,Wojciecha Pawlaka,
Piotra Plewkę, Adama Podolaka, Rajmunda
Rakoniewskiego, Lechosława Robińskiego,
Stanisława Schillaka, Stanisława Wojkewicza
i Lecha Ziętę.
Szanowni Państwo !
Żyjemy teraz w wolnej i demokratycznej
Polsce. Uszanujmy tę wolność i demokrację!
Jerzy Lechnerowski

nr 11/2015

Zostań Partnerem Programu

„Kórnicka
Rodzina
Trzy Plus”
Zwracam się do Państwa z propozycją
przyłączenia się do Programu „Kórnicka
Rodzina Trzy Plus” przyjętego Uchwałą
Rady Miejskiej w Kórniku. Celem Programu
jest promocja modelu rodzin wielodzietnych, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie dostępności do
oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
a także innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.
Szanowni Państwo, chcę zwrócić Państwa uwagę na ten Program i zaprosić do
jego wspólnej realizacji. Przystąpienie do
Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”
pozwoli Państwu zyskać nowych klientów,
a także wykreować pozytywny wizerunek
firmy. Chcę prosić Państwa o zaproponowanie rodzinom wielodzietnym stałych
ulg i zniżek na oferowane przez Państwa
produkty i usługi.
Program „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”
funkcjonuje od 1 września 2014 roku. Jest
elementem polityki społecznej realizowanej
przez gminę, wpisującej się w program
prorodzinny państwa. Jego podstawą jest
odwołanie do wartości, jaką jest rodzina
oraz uznanie pozytywnego wpływu, jaki
wnoszą rodziny wielodzietne w rozwój
gospodarczy i społeczny gminy.
Gmina Kórnik wspierając rodziny trzy
plus wprowadziła dla nich 50% ulgę:
• w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych
przez gminę publicznych przedszkolach w
czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki,
• w opłatach za korzystanie z Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
• w opłatach za korzystanie z Kórnickiego Ośrodka Kultury, a także wprowadzając
75% ulgę przy zakupie biletu miesięcznego
w Kórnickim Przedsiębiorstwie Autobusowym KOMBUS.
Aby stać się partnerem Programu
„Kórnicka Rodzina Trzy Plus” wystarczy
wypełnić formularz zgłoszenia podmiotu
jako partnera Programu i złożyć go w
Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie
Miejskim w Kórniku, Plac Niepodległości
1. W formularzu tym, określają Państwo
m.in. wielkość proponowanych zniżek
oraz zakres towarów i usług, które będą
nimi objęte. Następnie zostanie podpisane
porozumienie o współpracy. Każdy partner
otrzyma również materiały z logo Programu, do oznakowania miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej. Informacja o
Państwa udziale w Programie zostanie
umieszczona na stronie www.kornik.pl oraz
w dwutygodniku „Kórniczanin”.
Burmistrz Miasta i Gminy
Jerzy Lechnerowski

12 czerwca 2015 r.

Nieobozowa Akcja Letnia 2015 w Kórniku

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

25 lat
Samorządności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku informuje, że przeprowadzi NAL 2015
na terenie Ośrodka w dni robocze w terminie od 01 lipca do 21 sierpnia 2015 r.
w godzinach od 9:00 do 13:00.
Uczestnikami NAL 2015 mogą być dzieci, które ukończyły 7 lat i młodzież do 16 lat.
Karty kwalifikacyjne będą wydawane w biurze OSiR, które należy zdać do
28.06.2015. Na karcie należy zaznaczyć planowany czas pobytu (poszczególne tygodnie), sposób dojazdu (możliwy dowóz samodzielny).
Dzieci będą dowożone autobusami Kombusu. Wyjazd z Kórnika o 9:00- przystanek
przy Gimnazjum w Kórniku, o 9:10- Rynek Bnin, 9:20 OSiR ul. Leśna 6.
Wyjazd dzieci z OSiR Kórnik o 13:00.
W planie są trzy wycieczki (terminy zostaną podane później) oraz cztery wyjścia
na pływalnię OAZA w Kórniku 14 i 21 lipca, 5 i 12 sierpnia.
Miejsce przeznaczone do kąpieli przy OSiR będzie czynne od 1.07 do 31.08.2015
pod opieką ratownika.
OSiR

POROZMAWIAJMY
O KÓRNIKU,
POROZMAWIAJMY
O NASZEJ GMINIE
Dnia 29.05.2015 roku w sadybie ZHP
w Kórniku zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami naszej Gminy, uczestniczyło w nim
12 osób.
Na początku zaprezentowałem wizualizację
budżetu na rok 2015, wyjaśniłem z czego składa się budżet i dzięki czemu Gmina uzyskuje
największe
przychody.
Przedstawiłem wykres
pokazujący wzrost
dochodów
w ostatnich latach.
Omówiłem
wydatki jakie
Gmina planuje ponieść
w bieżącym
roku. Szczególne zainteresowanie wzbudziły
zaplanowane na ten rok inwestycje, które
starałem się szczegółowo omówić. Mieszkanki
ulicy Poprzecznej uczestniczące w spotkaniu
były szczególnie zainteresowane jej remontem
i budową kanalizacji deszczowej. Realizacja tej
inwestycji zaplanowana jest na koniec września
bieżącego roku.
Zapoznałem zebranych z propozycją jaką
przedstawiłem Burmistrzowi na ostatniej sesji
Rady Miasta i Gminy w związku z budową
drugiej części promenady. Zaproponowałem,
by Burmistrz porozmawiał z wykonawcą na
temat możliwości udostępnienia mieszkańcom i turystom ukończonej już naziemnej
części promenady, gdyż całkowite zakoń-

czenie inwestycji jest opóźnione z przyczyn
technicznych.
Kolejny punkt spotkania dotyczył Budżetu
Obywatelskiego, burzliwą dyskusję wywołało
poruszenie kwestii ścieżki pieszo-rowerowej
przy ulicy Mostowej w Kamionkach. Inwestycja
ta nie została rozpoczęta z powodu przedłużających się uzgodnień z właścicielem drogi
– Powiatem Poznańskim oraz z właścicielami
gruntów, przez które ma przebiegać ścieżka.
Następnie przedstawiłem wizualizację
propozycji zagospodarowania Placu Browarowego, gdzie proponowany jest między innymi
bezpieczny plac zabaw dla dzieci, siłownia na
powietrzu, skate park oraz miejsca piknikowe.
W trakcie
prezentowania tej
koncepcji
Radzie przez
projektanta,
zaproponowałem,
by zamiast
przystani do
wodowania sprzętu
wodnego
zrobić w tym
miejscu wypożyczalnie rowerów wodnych
i kajaków. Radni po przedyskutowaniu mojej
propozycji uznali ją za lepsze rozwiązanie,
poparli ją również uczestnicy spotkania.
Serdecznie dziękuję przybyłym na spotkanie osobom za miłą atmosferę i podjętą
dyskusję. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie,
na którym chciałbym omówić bieżące sprawy
Gminy wzbudzi większe zainteresowanie wśród
mieszkańców. O jego terminie poinformuję
Państwa na łamach Kórniczanina.
Zapraszam także do udziału w sesjach
Rady Miasta i Gminy Kórnik.
radny
Andrzej Regulski

Zarząd Miejsko Gminny PSL w Kórniku
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Kórnik
do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny
która odbędzie się w dniu 27 czerwca o godz. 11:00
w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha w Bninie.
Zbiórka Pocztów Sztandarowych na Rynku w Bninie o godz. 10:40
gdzie w asyście Orkiestry Dętej ZHP z Kórnika
zostaną wprowadzone do kościoła.
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LIKWIDACJI
WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST
Urząd Miejski w Kórniku rozpoczął procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków
na utylizację wyrobów zawierających azbest.
Z dofinansowania korzystać mogą właściciele
i użytkownicy wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych oraz
stowarzyszenia ogrodowe.
Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok
2015 (do pobrania w tut. Urzędzie II piętro
pok. nr 201 lub na stronie internetowej www.
kornik.pl) do Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (Biuro
Obsługi Mieszkańca). Dofinansowanie wynosi
100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

,,PRZYJEMNE Z
POŻYTECZNYM”

CZYLI ZAJĘCIA TERENOWE
W KÓRNIKU!’’
Kórnik jest malowniczą miejscowością
leżącą niespełna 20 km od Poznania, co sprawia że staje się on „sypialnią” miasta Poznań.
Warto wspomnieć, że miasto Kórnik oplata
gęsta sieć komunikacyjna (autostrada A2,
droga krajowa S11, oraz drogi wojewódzkie
nr 431 i 434) co ułatwia dojazd do danej gminy. Ziemia Kórnicka otoczona jest bujnymi
lasami, co stanowi zdecydowany walor przyrodniczy, a znajdujące się w pobliżu jeziora
tworzą doskonałe warunki turystyczno- rekreacyjne. Na uwagę zasługuje również XVIwieczny Zamek Kórnicki otoczony parkiem
dendrologicznym. Głównym powodem dla
którego studenci Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Przyrodniczego pod kierunkiem
dra inż. Adama Zydronia odbyli trzydniowe
praktyki (03- 06.05.2015 r.) na terenie gminy Kórnik, jest to, że gmina ta jest jedną z
najdynamiczniej rozwijających się gmin w
Polsce. Zauważone jest to nie tylko przez
poznaniaków, ale także rankingi oceniające
rozwój jednostek samorządowych. W samym
2010 roku gmina zajęła 1-sze miejsce w rankingu samorządów gazety „Rzeczpospolita”,
3-cie miejsce w Polsce według wskaźników
zrównoważonego rozwoju, a także laureatem
konkursu „Teraz Polska”.
Ponad 60-osobową grupę studentów
wraz z wykładowcami powitał wiceburmistrz
Antoni Kalisz wraz ze współpracownikami
Urzędu Gminy w sali konferencyjnej hotelu
„Daglezja”, którzy zaprezentowali gminę
Kórnik oraz przedstawili osiągnięcia, a także
plany rozwojowe na przyszłość gminy. Po

8

Powyższe wnioski będą przyjmowane do
wyczerpania limitu określonego w zasadach
likwidacji wyrobów zawierających azbest na
terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na
dzień 15 września 2015 r. Złożone wnioski będą
rozpatrywane według kolejności ich wpłynięcia
do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Jednocześnie informujemy, że składanie
wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym,
ewentualnie przekazania (zmagazynowanych
wcześniej) wyrobów azbestowych.
Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot.
demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych przynajmniej na 30 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg
ustalonych wzorów.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na
wykonawcę prac związanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano AM Trans Progres Sp.
z o.o. z Poznania, ul. Sarmacka 7, nr tel. 61
656 97 37
Wykonawca prowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:
części teoretycznej odbyła się sesja terenowa. Studenci, dzięki pomocy Straży Miejskiej
oraz Policji działającej w Kórniku, dokonywali
pomiarów, za pomocą specjalistycznego
sprzętu, w poszczególnych miejscowościach
należących do gminy Kórnik. Dzięki temu
poznali problemy związane z hałasem ulicznym- uciążliwym dla mieszkańców.
W drugim dniu studenci Gospodarki
Przestrzennej sporządzali ankietę (o próbie
761) wśród mieszkańców związaną z funkcjonowaniem gminy. Ankieta ta składała się
z dwóch części. Pierwsza z nich zbudowana
była z siedmiu sekcji: zagospodarowanie
rynku w Kórniku; edukacja, kultura i rekreacja; przestrzeń publiczna; infrastruktura
techniczna; gospodarka i rynek pracy; sfera
społeczna; turystyka, które oceniane były
wg 5-stopniowej skali (1- źle, 5- bardzo
dobrze). Druga część stanowiła natomiast
analizę SWOT. Ankietowane osoby musiały
wskazać mocne i słabe strony gminy Kórnik
oraz szanse rozwojowe i zagrożenia dla tej
samej gminy. Ankiety sporządzone zostały w
celu polepszenia jakości życia mieszkańców
gminy Kórnik. Studenci ankietujący tutejszych mieszkańców, dowiedzieli się dużo na
temat konkretnych potrzeb społeczeństwa.
Rozmowa z mieszkańcami dała studentom
Gospodarki Przestrzennej nowe spojrzenia
na temat ciekawych możliwości planowania
przestrzennego.
Trzeciego- ostatniego- dnia studenci
dokonali analizy sporządzonych wcześniej
ankiet, a wyniki przedstawili w formie prezentacji multimedialnej wiceburmistrzowi
gminy Kórnik.
Opracowała:
Emilia Zimna III rok
kierunku Gospodarka przestrzenna
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

• 0,10 zł brutto/kg – demontaż, transport
i unieszkodliwienie
• 0,68 zł brutto/kg – odbiór, transport
i unieszkodliwienie
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości, na której
znajdują się wyroby zawierające azbest (do
wglądu),
2) w przypadku posiadania innego tytułu
prawnego niż własność lub użytkowanie
wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela
nieruchomości,
3) w przypadku nieruchomości będących
przedmiotem współwłasności należy załączyć
zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu
i wyrobów zawierających azbest oraz upoważnienie dla wnioskodawcy, współwłaściciela do
występowania o dofinansowanie w sytuacji, gdy
jest ich pełnomocnikiem,
4) w przypadku wniosku dotyczącego
usunięcia azbestu z terenu działki należącej
do rodzinnych ogrodów działkowych – decyzja
o przydziale działki.
Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi 17 kg.
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UM w Kórniku

Akcja edukacyjna zakończona

W dniu 30 maja odbyło się ostatnie
spotkanie z mieszkańcami naszej gminy w
ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem
wiadomości z zakresu zasad segregacji
odpadów. Spotkania odbywały się w okresie
od 24 kwietnia do 30 maja 2015 bieżącego
roku. Z zaproszenia do wzięcia udziału w
kampanii skorzystało 15 z 26 sołectw, tj.:
Skrzynki, Czołowo, Biernatki, Gądki, Robakowo – osiedle, Robakowo – wieś, Runowo,
Kromolice i Pierzchno, Czmoniec, Szczodrzykowo, Radzewo, Konarskie, Dachowa,
Żerniki, Prusinowo, Dębiec, Błażejewko.
Terenowe spotkania z mieszkańcami
organizowane przez Środowisko-Online
Patrick Kędzierski z Poznania przy współudziale pracowników Urzędu Miejskiego
w Kórniku, z jednej strony pozwoliły na
propagację selektywnej zbiórki odpadów z
uwzględnieniem poprawności jej prowadzenia przez mieszkańców Gminy, z drugiej na
poznanie problemów mieszkańców związanych z wywozem odpadów komunalnych.
Ciekawa problematyka spotkań oraz, co
warto podkreślić duże zaangażowanie
sołtysów w ich przygotowanie, przełożyło
się na znaczną, choć nie stuprocentową
frekwencję. W kilku sołectwach: Skrzynki,

Dachowa czy Błażejewko spotkanie było
częścią pikników rodzinnych, którym przyświecała złota zasada „uczyć bawiąc”.
Każdy z uczestników otrzymał materiały informacyjne oraz drobny upominek.
Dodatkowo dzieci biorące udział w przygotowanych przez prelegentów konkursach
nagrodzone zostały grami o charakterze
edukacyjnym oraz innymi drobnymi upominkami.
W ramach kampanii sołectwa zostały
zaproszone do wzięcia udziału w międzyso-
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łeckim konkursie plastycznym związanym
z tematyką spotkań. Nagrodą za najlepszą
pracę z wykorzystaniem otrzymanych
materiałów będzie wycieczka do zakładu
przetwarzania tworzyw sztucznych.
Wszystkim sołtysom oraz mieszkańcom
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i
zaangażowanie zwłaszcza w praktycznej
części spotkań, która obejmowała segregację przygotowanych odpadów.
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UM w Kórniku

Zaproszenie
na debatę
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z póź. zm.) – ZMIANY USTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2015 R.

Wzorem lat ubiegłych
od początku maja działa
„Pogotowie Rojowe”
Koła Pszczelarzy
w Kórniku,
które aktywne
pozostanie
do końca sierpnia.
Jeśli więc zauważymy
rojące się pszczoły,
możemy zgłosić to
do dyżurującej osoby
w Kole Pszczelarzy
w Kórniku.
Kontakt telefoniczny:
(61) 81 71 758;
(61) 89 809 89
Komórka :
604 068 299
lub 662 596
nr 11/2015

Urząd Miejski w Kórniku informuje, że nowelizacja
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
określiła nowe wymagania oraz założenia w zakresie
systemu gospodarki odpadami.
Jedne z ważniejszych obejmują:
- Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi spoczywa na właścicielu nieruchomości. Wyjątek stanowi sytuacja w
której drogą zawartej pisemnie umowy zostanie wskazany podmiot, w obowiązkach
którego będzie przejęcie odpowiedzialności za złożenie ww. deklaracji.
- W przypadku budynków zabudowy wielolokalowej lub budynków, w których
ustanowiono odrębną własność lokalową obowiązki właściciela nieruchomości przypisane są osobą sprawującym zarząd nad nieruchomością wspólną. Dla spółdzielni
mieszkaniowych - zarząd spółdzielni. Obowiązkiem ww. zarządców jest składanie
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach
sprawowanego zarządu.
- Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania obejmującego inną gminę uiszcza się w miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana w dotychczasowym miejscu zamieszkania, a kolejno w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
- Złożenie korekty deklaracji lub nowej deklaracji, która zmniejszy wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostaje
stwierdzona nadpłata w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów
komunalnych była świadczona.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
www.kornik.pl/odpady
lub telefonicznie od pracowników UM w Kórniku
tel. 61 8170 411 wew. 590, wew. 697.

12 czerwca 2015 r.

Szanowni państwo, a w szczególności
mieszkańcy południowej części gminy
Kórnik, jako radny rady powiatu w Poznaniu
otrzymuję od państwa sygnały w sprawie
zasadności budowy ronda na obwodnicy
Kórnika a dokładnie na przejeździe do
miejscowości Konarskie, Radzewo. Będąc
jednocześnie członkiem Gminnej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która
działa jako organ opiniotwórczy dotyczący
rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszej gminy ,od dłuższego czasu podejmuje
działania związane z poprawą bezpieczeństwa w opisywanym miejscu. Z informacji
uzyskanych od pracowników Wydziału
Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Kórniku
Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w tym
miejscu budowę sygnalizacji świetlnej, co w
opinii państwa nie spełni swojej roli. Zwracam się więc z apelem o wsparcie moich
działań w tym zakresie i wzięcie udziału w
planowanej na 23 czerwca o godz. 12:00
Debacie Bezpieczeństwa z udziałem
Wojewody Wielkopolskiego, Komendanta
Wojewódzkiego Policji, Starosty Poznańskiego, Komendanta Miejskiego Policji,
Burmistrzów Gmin Kórnika i Mosiny oraz
Wójta Gminy Kleszczewo, która odbędzie
się w Strażnicy OSP w Kórniku.
Zbigniew Tomaszewski
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Ten skrócony do maksimum biogram był
dla nas przyczynkiem do stworzenia wystawy,
którą podzieliliśmy na cztery główne bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył życia rodzinnego
Klaudyny. Prezentowaliśmy tu między innymi
metryki chrztu, aktu ślubu, ale również jedyny
zachowany wizerunek zamku zbudowanego
na wyspie na jeziorze góreckim. Zamek został
zaprojektowany przez brata naszej Bohaterki–
Tytusa Działyńskiego, architekta przecież z
wykształcenia i był prezentem ślubnym dla niej i
jej wybranka. Chcieliśmy też pokazać Klaudynę
jako osobę o wielu pasjach. Zachowały się
malowane przez nią obrazy i próby tłumaczeń
literatury francuskiej i angielskiej na język polski.
Kolejne zagadnienie dotyczyło aktywności
zarówno tej muzy poetów, jak i jej męża Bernarda w powstaniu listopadowym. W zamku
kórnickim w zakątku pamiątek rodzinnych
znajduje się drewniany krzyżyk z Olszynki
Grochowskiej. To właśnie w tym miejscu dnia
25 lutego odbyła się najkrwawsza bitwa powstania listopadowego. W drugą rocznicę tych
wydarzeń, przebywając już w Saksonii Bernard
ofiarował swej żonie krzyżyk wykonany z drewna zebranego właśnie w Olszynce.
Kolejna część wystawy to okres emigracji.
Po raz pierwszy zaprezentowane zostały
spoczywające zwykle w kórnickim skarbcu
listy Adama Mickiewicza do Klaudyny, medal
z jej podobizną wykonany przez francuskiego
artystę Dawida z Angers – o którym w liście do
Klaudyny pisał właśnie nasz wieszcz narodowy.
Pamiętać przecież należy, że nie znalibyśmy
dziś twórczości Stefana Garczyńskiego – gdyby nie Adam Mickiewicz i jego Muza, którzy
wspólnie opłacili koszty wydania jego dzieł.
Największą jednak ciekawość wśród turystów
odwiedzających wystawę wywoływała wykonana ze szczerego złota bransoleta ofiarowana
bohaterce wystawy przez towarzyszy niedoli ze
wspaniałą dedykacją „Gorliwey Polce wdzięczni ziomkowie w Dreźnie”, oraz bransoleta z
włosów podarowana przez Klaudynę swej
chrześniaczce.
Jak pisałem już wcześniej, Klaudyna umiera
w Genewie w 1836 roku. Pośmiertnym losom
poświęcona była ostatnia część ekspozycji. W
1879 roku cmentarz, na którym jest pochowna,
zostaje zlikwidowany, a rodzina – konkretnie
Władysław Zamoyski i Izabela Działyńska,
żona Jana – podejmują decyzję o ekshumacji i
przenosinach zwłok. Docelowo miały one trafić
do Kórnika, jednak od 1879 roku spoczywają w
grobowcu generała Władysława Zamoyskiego,
na podparyskim cmentarzu Les Champeaux w
Montmorency -zwanym również Pantheonem
polskiej emigracji. Spoczywa pośrod przyjaciół
i towarzyszy tułaczego losu.
Ekspozycji pamiątek i dokumentów towarzyszyła również aranżacja wnętrz. Część
sali wystawowej zamieniła się w dziewiętnastowieczny wieczny salonik Pani Potockiej,
umeblowany zgodnie z opisami jej mieszkania
przy Altmarkt 519 w Dreźnie. Zwiedzający wystawę zasiadający przy sekretarzyku, na którym
rozłożone były listy Adama Mickiewicza i gęsie
pióro poczuć się mogli niczym nasz narodowy
wieszcz kreślący korespondencję do swej
przyjaciółki, ewentualnie niczym Pani Klaudyna
czytająca listy od swych bliskich.

Niezmiernie ciekawym dodatkiem do wystawy był spektakl Klaudyna Potocka – Opiekunka
i muza poetów wykonany dwukrotnie przez artystów ze Stowarzyszenia Teatralnego Legion,
który każdorazowo gromadził pełną widownię.
Mikołaj Basiński, Axel Besser-Reguła oraz
Tomasz Kilarski pod czujnym okiem reżyser
Katarzyny Nowaczyk, przy wsparciu Anny
Łazugi-Witek i Marii Gierczyńskiej wcielili się w
role przyjaciół Klaudyny. Anna Woźnicka – jako
duch, uosabiała Wielką Nieobecną, bohaterkę
ciepłych przyjacielskich wspomnień.
Wystawa miała miejsce w dwa weekendowe dni, jednak to nie koniec czczenia pamięci
tej Wielkiej Patriotki, Opiekunki i Muzy Poetów.
Już 19 czerwca 2015 roku o godzinie 20
Biblioteka Kórnicka PAN zaprasza na wykład
poświęcony Klaudynie Potockiej, który będę
miał zaszczyt głosić. Będzie mu towarzyszyć
prezentacja dokumentów i pamiątek związanych z bohaterką.
I tym razem nie zabraknie naszych przyjaciół z teatru Legion, którzy przechadzając się
wieczorową porą po kórnickim zamku, będą
towarzyszyć gościom, którzy w tym dniu nas
odwiedzą, by wspominać postać Klaudyny.
Trwają również prace nad nową biografią ,
uwzględniającą zarówno materiały zgromadzone w Kórniku jak i Paryżu.
Grzegorz Kubacki.

PAN Biblioteka Kórnicka
zaprasza na spotkanie z serii
– dzieje kobiet kórnickiego Zamku
„Muza romantyków”
Wyjątkowy wieczór
z Klaudyną
z Działyńskich Potocką
(19.06.2015)
W programie:
- 20:00 „O Klaudynie w Klaudynówce”
– prelekcja mgr. Grzegorza Kubackiego
(oficyna Klaudynówka)
- 21:00 - Wystawa poświęcona Klaudynie Potockiej połączona z przedstawieniem w wykonaniu grupy teatralnej
Legion (Zamek)
- 22:00 - Nocne zwiedzanie Zamku –
tropami jego właścicielek

nr 11/2015

PROJEKT KÓRNIK – IDZIE NOWE?
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP
i centralnego biura PAN na konferencji o przyszłości miasta

W niedzielę 7 czerwca odbyła się na
Zamku konferencja poświęcona perspektywom rozwoju Kórnika jako miasta historycznego. Prócz kierownictwa Biblioteki
Kórnickiej PAN oraz siedmiu rajców Rady
Miejskiej w Kórniku obecni byli m.in. goście
z Warszawy – pani Barbara Raczyńska z
Kancelarii Prezydenta RP, pani Grażyna Paruszewska, dyrektor Biura Gospodarowania
Nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk
oraz pan Wiesław Biegański, konserwator
powiatowy. Niestety zabrakło przedstawicieli władz wykonawczych miasta.
Cztery kolejne referaty – prof. Jana Skuratowicza, dr Ilony Potockiej, inż. Andrzeja Billerta
i prof. Rafała Eysymontta – ukazały konkretną
diagnozę sytuacji obecnej oraz możliwy program przyszłych zmian, proponowany przez
Komitet do Spraw Rewitalizacji Zabytkowych
Obszarów Wielkopolski.
Na wstępie prof. Skuratowicz ukazał nieznane dotąd walory narożnego budynku przy Placu
Niepodległości 50, który prawdopodobnie miał
kiedyś piękne podcienia, a stare kominki i stropy
czynią zeń unikatowy zabytek budownictwa
mieszczańskiego w skali Wielkopolski.
Dr Potocka i inż. Billert nakreślili diagnozę
obecnego stanu Kórnika pod względem turystycznym. Okazuje się, że według najnowszych
badań teren naszej gminy obfituje w sąsiadujące ze sobą obszary wywołujące w turystach
emocje skrajnie pozytywne – zachwytu, podziwu – jak i skrajnie negatywne – gniewu, złości,
niezadowolenia itp. Przyczyną tej sytuacji jest
współistnienie terenów dobrze zrewitalizowanych i zagospodarowanych, bądź naturalnie
pięknych, z terenami o krajobrazie zepsutym,
które niestety wciąż się poszerzają. Złe emocje
budzi też tłok komunikacyjny na terenie miasta.
Niewłaściwie zabudowany wielkogabarytowymi
pawilonami handlowymi północny brzeg jeziora
Kórnickiego, kontrowersyjne nadbrzeże nowej
promenady, które zastąpiło naturalny brzeg,
czy zasypywane podmokłe tereny wokół jezior
Kórnickiego, Bnińskiego i Arboretum – oto
problemy, które szczegółowo naświetliła dr
Ilona Potocka, przestrzegając przed możliwymi
konsekwencjami tego stanu rzeczy dla wód

gruntowych i obu jezior. Wskazano też na
dziwną niezgodność uchwał zmierzających do
ochrony dziedzictwa kulturowego, podejmowanych przez Radę Miasta, z praktyką budowlaną
na terenie gminy. Pojawił się też temat niewłaściwie zagospodarowanego dziedzińca Zamku
Kórnickiego, który od czasów powojennych
jest zdominowany przez ruch samochodowy,
obecnie zaś także przez parking. W osobnym
referacie prof. Eysymontt przedstawił zagadnienie ukształtowania miejskich nadbrzeży
dyskutowane w różnych ośrodkach Europy.
Inż. Andrzej Billert zaznaczył, że bez rozwiązania podstawowych problemów komunikacyjnych nie będzie możliwy turystyczny rozwój
Kórnika, co więcej, może on nawet stracić
swoją uprzywilejowaną pozycję. Zaproponował
zatem reorganizację systemu dróg poprzez
zmniejszenie ruchu samochodowego na ulicy
Poznańskiej i Zamkowej oraz utworzenie obwodnicy na Zaniemyśl ze zjazdu Kórnik-Północ.
Strefy parkowania dla turystów proponował
rozmieścić przy północnym wjeździe do Kórnika, na Prowencie, na Rynku i przy Piaskach.
Towarzyszyłyby im dwa lub trzy nowe wejścia
na teren Arboretum: z Placu Niepodległości,
z Prowentu i ewentualnie właśnie z Piasków.
Decyzje w tym względzie należą oczywiście
do miasta i PAN.
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Nie tylko siostra starszego brata - Klaudyna Potocka

Organizowane corocznie przez Bibliotekę
Kórnicką PAN weekendy majowe są okazją
do prezentacji szerszemu gronu odbiorców
naszych zbiorów. Co tydzień na podzamczu
odbywają się wystawy poświęcone innej tematyce. Jeden z tegorocznych weekendów
- odbywający się w dniach 16-17 maja, poświęcony był osobie Klaudyny Potockiej, z domu
Działyńskiej. Bezpośrednią inspiracją dla mnie
i Adama Fludry, autorów wystawy był fakt, że ta
niezwykle zasłużona Wielka Patriotka jest obecnie prawie całkowicie zapomniana. Nie licząc
dwóch wydanych w latach siedemdziesiątych
pozycji, z których jedna jest powieścią bez aspiracji naukowych, nikt się tą osobą nie zajmował
bliżej. Pozycje te wydane w latach PRL-u nie
uwzględniają jednak materiałów poświęconych
tej Wielkiej Patriotce zachowanych w Bibliotece
Polskiej w Paryżu. Ekspozycja uwzględniała
również te źródła, do których dzięki życzliwości
Pani Ewy Rutkowsky z paryskiej biblioteki udało
mi się w trakcie kwerend śladami Klaudyny
dotrzeć. „Nie tylko siostra starszego brata” od
ponad czterdziestu lat tkwiła w głębokim, ale
jak się za chwilkę przekonamy, niesłusznym
zapomnieniu.
Kobieta wybitna, jak nazywał ją w wydanej
po śmierci, drezdeński przyjaciel i lekarz –
Augustus Hedenius, rodzi się w odzyskanym
przez ojca Ksawerego w 1801 roku Kórniku.
Szołdrscy zarządzający zamkiem przez kilkanaście lat po śmierci Teofili z Działyńskiej,
(legendarnej Białej Damy) szybko doprowadzili posiadłość do ruiny. Nasza bohaterka
urodzona w oficynie przyzamkowej, otrzymuje
pierwsze imię na część zasłużonej dla Kórnika
prapraprzodkini. Ma to podkreślić i uwypuklić
powiązania rodziny z Kórnikiem. Kolejne lata
życia Klaudyny to okres nauki, licznych podróży z rodzicami, dorastania. W wieku 24 lat
poślubia Bernarda Potockiego – którego przez
całe życie kocha całym swym sercem. Niestety
awanturnicze geny i natura trampa wagabundy
w rodzinie Potockich okazują się silniejsze niż
miłość do Klaudyny. Małżeństwo trwa głównie
dzięki zaangażowaniu i staraniom Klaudyny.
Bernardowi zamiast miłości, w głowie kolejne
podróże, przygody – pod tym względem był
idealną kopią swego ojca – autora Pamiętnika
znalezionego w Saragossie – Jana Potockiego. W 1830 roku po zawiązaniu spisku
podchorążych przez Piotra Wysockiego –
Tytus z Bernardem angażują się w powstanie
listopadowe w oddziałach Pułku Jazdy Poznańskiej. Klaudyna dzielnie ich wspiera, sama
angażując się w prace w lazarecie, w którym,
wraz z przyjaciółką Emilią Szczaniecką, służy
pomocą medyczną rannym powstańcom. Po
powstaniu zostaje zmuszona opuścić kraj –
przebywa w Dreźnie, gdzie mieszka w jednej
kamienicy z Adamem Mickiewiczem, a jej
gośćmi są również Juliusz Słowacki, Wincenty
Pol, Fryderyk Chopin, Stefan Garczyński. Kolejne lata to wieczna tułaczka – Drezno, Paryż,
Genewa. W tym ostatnim mieście, w wieku 34
lat, będąc w zaawansowanej ciąży umiera.
Oficjalnym powodem śmierci jest osłabienie
organizmu spowodowane chorobami płuc
i serca. Zapewne jednak dały się we znaki
miesiące opieki nad chorującym na gruźlicę
Stefanem Garczyńskim.

W drugim punkcie swej wypowiedzi inż.
Billert zaproponował urządzenie buforowej
strefy pomiędzy handlowym terenem przy
zjeździe Kórnik-Północ, z osobnym parkingiem na końcu ulicy Poznańskiej, która przy
spowolnionym i ograniczonym ruchu mogłaby
stać się swego rodzaju „Bramą Kórnika”, reprezentacyjną arterią handlową i turystyczną. Aby
to osiągnąć, konieczna byłaby pomoc miasta
w ograniczeniu zewnętrznej konkurencji wobec
miejscowego małego biznesu oraz większe
niż do tej pory zrozumienie dla historycznego
charakteru zabudowy i infrastruktury miejskiej.
Decyzje podejmowane względem tego terenu
w znacznym stopniu powinny zależeć od inicjatywy obywatelskiej.
W burzliwej momentami dyskusji wzięli
udział m.in. arch. Stefan Wojciechowski (który
obszernie relacjonował swoje autorskie idee
urbanistycznych na temat Kórnika), prof. Skuratowicz, dr Kazimierz Krawiarz, radny Andrzej
Regulski, pani dyrektor Grażyna Paruszewska i
pan Wojciech Lis z Koszut. Podniesiono postulat szybkiego porozumienia miasta i Biblioteki
Kórnickiej co do reorganizacji otoczenia zamku.
Wskazywano też na konieczność uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta.
Jacek Kowalski

Nagroda Rady Fundacji kultury Polskiej

Jak poinformował Redakcję Przemysław Kieliszewski w dniu 20 maja br., o g. 16:00 w
Gabinecie Rektora UAM i pod jego przewodnictwem, odbyło się Spotkanie Rady Fundacji
Kultury Polskiej. Gośćmi spotkania byli pan Przemysław Trawa, prezes Międzynarodowych
Targów Poznańskich, oraz pan Kazimierz Grzesiak, prezes Fundacji Zakłady Kórnickie.
Rada podjęła uchwałę o przyznaniu: Nagrody Rady Fundacji Kultury Polskiej Filii w
Poznaniu i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM drowi hab. Jackowi Kowalskiemu,
historykowi sztuki, popularyzatorowi kultury staropolskiej, autorowi wielu prac naukowych
i popularnonaukowych oraz bardowi i współczesnemu Sarmacie. W tym roku dla laureata
została ufundowana nagroda w wysokości 10 tys. zł przez Fundację Zakłady Kórnickie.
Nagroda przyznawana jest za: „BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY”
Jednocześnie na podstawie Regulaminu Nagrody, ze wskazania Laureata, „Małą
Nagrodę” Rady Fundacji w wysokości 5 tys. zł przyznano pani Agnieszce Kuciak, poetce
i tłumaczce, autorce m.in. znakomitego przekładu „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri.
Fundatorem Nagrody są Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A.
Gratulujemy!
Redakcja
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Miesiąc maj był bardzo bogaty w wydarzenia w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Od ponad miesiąca, w każdą środę,
Seniorzy poznają nowe tajniki komputera
oraz Internetu. A radzą sobie coraz lepiej!
W dniach 22 i 23 maja odbyły się
Warsztaty Fotografii dla dorosłych. W piątek
uczestnicy poznali teoretyczne tajniki fotografowania, a dnia następnego wykonywali
zdjęcia w plenerze.

Dla najmłodszych czytelników przygotowano wiele atrakcji.
Przez cały tydzień, od 25 do 29 maja
trwał Kubusiowy konkurs plastyczny oraz
wiedzy o Kubusiu Puchatku. Na wszystkich
uczestników czekały nagrody.
W dniu 28 maja uczniowie klasy IIIC
uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym książek - sposobu wypożyczania, traktowania,
ich tajemnic i magii.
Panie bibliotekarki aktorsko przygotowały wierszyki; „Biedronka” i „Samochwała”.
Gimnazjaliści z Robakowa odwiedzili w
maju naszą placówkę wiele razy, zapoznali
się z jej działami i obejrzeli prezentację pt.:

„Nowe technologie w Bibliotece”. W lekcji
bibliotecznej wzięli też udział licealiści klasy
I z Kórnika.
Dzięki prezentacji zobaczyli jak na
przestrzeni lat zmieniał się sposób gromadzenia, opracowywania, zapisywania
książek. Jak dzięki rozwojowi informatyzacji
usprawniono pracę bibliotek, aby ułatwić
życie czytelników.
Wszystkim instytucjom i placówkom
serdecznie dziękujemy za współpracę. Naszych czytelników zapraszamy do udziału
w organizowanych kursach, konkursach i
warsztatach. Więcej informacji na stronie
www.biblioteka.kornik.pl.
Katarzyna Pudliszak

Dzień dziecka w Robakowie

W sobotę 6 czerwca odbył się dzień dziecka zorganizowany
przez rady sołeckie wsi Dachowa, Gądki, Robakowo osiedle i Robakowo wieś. Festyn tradycyjnie odbył się na boisku przy Gimnazjum
w Robakowie. Organizatorzy zapewnili dzieciom wiele atrakcji
między innymi: dmuchany zamek, ścianę wspinaczkową oraz gry
planszowe. W trakcie festynu na miejsce przyjechała Ochotnicza
Straż Pożarna z Kórnika zapewniając dzieciom dodatkową atrakcje
w postaci polowania woda w upalny dzień. Dzieci były częstowane
watą cukrową, lodami oraz napojami. Ze wszystkich atrakcji dzieci
mogły korzystać za darmo. Rodzice w trakcie oczekiwania na
swoje pociechy mogli przyjrzeć się z bliska wystawie samochodów
między innymi: Trabant, Wartburg, Fiat F125p czy Fiat F126p.
Dziękujemy właścicielom sklepu spożywczego w Dachowie (ul.
Kręta) za ufundowanie lodów dla dzieci.
Organizatorzy

Pamięć i tradycja

Dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
pamięć i krzewienie tradycji patriotycznych to
ważny aspekt wychowawczy. Uczniowie, nauczyciele, a także rodzice biorą udział w wielu
uroczystościach patriotycznych organizowa-
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nych na terenie gminy i nie tylko. Odwiedzamy
miejsca znaczone bohaterstwem naszych
przodków. W maju tego roku uczniowie złożyli
wiązanki kwiatów pod tablicą umieszczoną
na dwudziestotonowym głazie poświęconej
wydawcom i kolporterom tajnej gazetki „Dla
Ciebie Polsko” w Trzebisławkach. Brali udział
w uroczystych obchodach 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej , które odbyły się
8 maja 2015r. w Kórniku. Nie zapominamy o
patronie naszej szkoły Janie Wójkiewiczu, który
w kampanii wrześniowej walczył w Bitwie nad
Bzurą, w walkach pod Kockiem, Kraśnikiem i
w Lasach Janowskich. 12 października dostał
się do niewoli niemieckiej. Podjął udaną próbę
ucieczki. Ukrywał się początkowo w Radzewie,
gdzie mieszkali jego rodzice. Jan Wójkiewicz
pod pseudonimem „Jacek Pogoda” zjednoczył
podziemne grupy oporu doprowadzając do
powstania X Okręgu Batalionów Chłopskich
, na czele którego stanął jako komendant.
Reprezentował ruch ludowy w Komitecie

XXII Kórnickie Spotkania z Białą Damą

Maj każdego roku w Kórniku obfituje w
różnorakie wydarzenia. Także i w tym roku
kulminacją majowych imprez były „Kórnickie Spotkania z Białą Damą” - coroczna
impreza plenerowa organizowana przez
Kórnicki Ośrodek Kultury. Na czas święta
władzę w gminie symbolicznie objęła nowa
Biała Dama Aleksandra Maćkowiak. Przy tej
okazji świętowaliśmy także dziesięciolecie
współpracy z Königstein.

Gwiazdą tegorocznej „Białej Damy” była Ewelina Lisowska z zespołem - laureatka
jednego z tzw. „talent shows”,
znana z kilku popowych przebojów, a ostatnio z charakterystycznej reklamy jednej z sieci
sklepów elektro-agd. Koncert
gwiazdy 23 maja zgromadził na kórnickim rynku liczne
grono fanów. Gdy artystka
zakończyła bisy na niebie rozbłysnęły sztuczne ognie.
Wcześniej pierwszego dnia
imprezy organizatorzy zadbali o szereg atrakcji. Były pokazy rzeźby, malarstwa i rzemiosła
artystycznego, turniej gier konsolowych,
parady motocykli i samochodów, wirtualny
spacer po Kórniku. Wystąpili także -jak co
roku- goście z gminy Bukowina Tatrzańska zespół Ciardasie z Czarnej Góry. Swoje pokazy zaprezentowali tancerze z Zespołu Pieśni

i Tańca Ziemi Kórnickiej i z formacji WDance.
Atmosferę podgrzał występ zespołu Izotop.
Po sztucznych ogniach do zabawy tanecznej
zaprosili DJ Posthouse i DJ Retrorapido.
Drugi dzień Kórnickich Spotkań z Białą
Damą rozpoczął się atrakcjami dla najmłodszych. Po spektaklu teatralnym zaprezentowały się przedszkolaki i uczniowie z lokalnych
przedszkoli i szkół. Podopieczni KSPOzNIiR

Turniej Szachów „Biała Dama”, „Bieg z Białą
Damą”, zawody wędkarskie, turniej tenisa
ziemnego w Rodanie, Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,
kórnickie ligi tenisa stołowego, strzelecka i
rzutu lotką.

KULTURA

KULTURA

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI

Nowością tegorocznej imprezy było
umiejscowienie większości imprez kulturalnych na Placu Niepodległości
w Kórniku. Na nowym rynku
usytuowano główną scenę,
plac zabaw, stoiska gastronomiczne i handlowe. Z Placu
Browarowego wystrzeliwano
sztuczne ognie.
Czy eksperyment z takim
usytuowaniem terenu imprezy udał się? Z tym pytaniem
zwracamy się do naszych
Czytelników. Jakie są Państwa opinie na ten temat?
Prosimy je przesyłać na
Foto. Tomasz Siuda
adres: Redakcja „Kórniczanina”, Plac Niepodległości
„Klaudynka” przygotowali zabawne przed- 41, 62-035 Kórnik, lub na adres mailowy:
stawienie pokazujące służbę zdrowia z korniczanin@kornik.pl
przymrużeniem oka. Po pokazach Krav Maga
Na rozkładówce po środku tego numeru
zaprezentował się jeszcze w niedzielne po- prezentujemy zbiór fotografii z tegorocznych
południe zespół Propabanda Est Collective.
Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Więcej
Imprezom kulturalnym towarzyszyły także znajdziecie Państwo między innymi na strosportowe: otwarte turnieje szachowy oraz nie: https://www.facebook.com/Korniczanin.
warcabowy, V Ogólnopolski Błyskawiczny
ŁG

Jubileusz 10-lecia współpracy Kórnika i Königstein

Porozumiewawczym Stronnictw Politycznych
przy Delegaturze Rządu dla Ziem Wcielonych
do Rzeszy z siedzibą w Poznaniu. 9 września
1941 został aresztowany przez Gestapo i
osadzony w Forcie VII. Podczas brutalnych
przesłuchań i tortur nie zdradził nikogo. Zmarł
18 stycznia 1942 r.
Jego bohaterstwo pozostanie na zawsze
w naszej pamięci. W czasie szkolnych uroczystości z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny
światowej przedstawiciele Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kórniku, po uroczystym
apelu poległych, złożyli wiązankę kwiatów pod
popiersiem patrona znajdującym się w holu, a
uczniowie pojechali do Szreniawy, gdzie uczcili
jego czyny składając kwiaty pod pomnikiem
znajdującym się w parku.
Zbigniew Herbert powiedział :„Naród, który
traci pamięć, traci sumienie.”, dlatego też pamiętajmy o naszych bohaterach i zaszczepmy tę
pamięć w następnych pokoleniach.
Społeczność SP Radzewo
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Tegoroczne „Kórnickie spotkania z Białą
Damą” zbiegły się z jubileuszem 10-lecia
podpisania umowy partnerskiej z niemiecką
gminą Königstein im Taunus. Z tej okazji do
Kórnika przyjechała 30-osobowa delegacja
z Königstein, reprezentowana przez: burmistrza Leonharda Helma, członków stowarzyszenia Königstein-Kórnik z przewodniczącym
Klausem Schwope, księżniczkę Biankę
i mieszkańców Königstein. Do Kórnika z
Königstein przyjechała również tegoroczna „Biała Dama” Aleksandra Maćkowiak.
Aleksandra jest kórniczanką, ale od roku
mieszka w Königstein, gdzie uczy się języka
niemieckiego i pracuje.
W pierwszym dniu swojego pobytu, delegacja z Königstein gościła w Robakowie,
gdzie w nowo wybudowanej świetlicy naszych gości podejmował gospodarz obiektu
pan Andrzej Surdyk wraz z radnymi Rady
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Miejskiej w Kórniku.
W sobotę nasi goście udali się do Czmońca, gdzie przy pięknej pogodzie przespacerowali się ścieżką edukacyjno-przyrodniczą
„Bobrowy szlak” i podziwiali okolicę z wieży
widokową. Następnie udali się do wigwamu
w Czmońcu, gdzie naszych gości powitali
członkowie Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego na czele z prezesem Markiem
Baranowskim, któremu pan Klaus Schwope
wręczył pamiątkową tarczę strzelecką z wizerunkiem ruin zamku w Königstein.
Po południu nasi niemieccy goście
uczestniczyli w otwarciu „Kórnickich Spotkań
z Biała Damą”, podczas których burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękowała burmistrzowi
Leonhardowi Helmowi i zarządowi stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” za 10-letnią
współpracę i wręczył pamiątkowe statuetki
„Białej Damy”.

W niedzielę delegacja z Königstein
gościła na ogródkach działkowych w Mościenicy, gdzie naszych gości podejmowali
członkowie stowarzyszenia „Ogończyk”,
którzy oprócz smacznego poczęstunku
i wspólnego śpiewu przygotowali dla
naszych przyjaciół z Niemiec specjalne
gadżety pamiątkowe z logo stowarzyszenia.
Dla naszych gości z Königstein udział
w tegorocznym święcie naszego miasta był
nie zapomnianym przeżyciem, nie tylko ze
względu na obchodzony jubileusz 10-lecia
współpracy partnerskiej, ale jak podkreślali
wszyscy członkowie delegacji, ze względu
na wielką życzliwość i gościnność, z jaką
spotkali się ze strony mieszkańców naszej
gminy.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Koło Gospodyń Wiejskich w Bninie
założono w 1965 roku. W dniu 18 marca
tamtego roku jego pierwszą przewodniczącą została inicjatorka powstania organizacji
Janina Wójkiewicz. W skład zarządu weszły
także Maria Grząślewicz, Zofia Pieczyńska
i Władysława Gabryelewicz. Kolejnymi
przewodniczącymi były Maria Grząślewicz,
Władysława Gabryelewicz, Maria Paszkiewicz oraz Lucyna Słoma. Po reaktywacji
KGW w 1998 roku, po czteroletniej przerwie
w działalności, funkcję przewodniczącej
objęła Sabina Hinc, która do dziś kieruje
organizacją.
Złoty jubileusz KGW 30 maja br. rozpoczęto mszą świętą w bnińskim kościele,
którą odprawił ks. dziekan Franciszek Sikora. Po doznaniach duchowych gospodynie
i goście zgromadzili się w Restauracji nad
Dunajem by wspólnie świętować. Imprezę
rozpoczęła wspólnie odśpiewana pieśń

na melodię utworu „Zwycięży Orzeł Biały”
z oryginalnym, napisanym specjalnie na
jubileusz tekstem rozpoczynającym się od
słów „Jak długo w naszym Bninie Wojciecha
dźwięczy dzwon”. Był czas na życzenia
od władz miejskich, które reprezentował
burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz, od zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń o podobnym profilu (KGW
Szczytniki, KGW Konarskie i Aktywnych
Radzewianek), od przedstawicieli Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, SKR Kórnik, przedsiębiorców i innych gości.
Były też dyplomy i prezenty dla zasłużonych członkiń i przyjaciół KGW.
Gospodynie zadbały o wystrój wnętrz,
na który złożyły się piękne prace członkiń
oraz stare fotografie związane z Bninem.
Oczywiście nie zabrakło smakołyków i
doskonałej atmosfery.
ŁG

Na sukces tego pięknego Jubileuszu jakim jest 50-lecie powstania Koła
Gospodyń Wiejskich w Bninie pracowały dwa pokolenia. Nasze członkinie
zawsze były pełne pomysłów, otwarte
na nowe wyzwania i pracowite. Jesteśmy dobrym, zgranym zespołem pracującym na rzecz regionalnej kultury i
promującym naszą gminę.
Z okazji Jubileuszu jakiego doczekało się Koło Gospodyń w Bninie
pragniemy podziękować wszystkim,
którzy przez lata wspomagali naszą
działalność i tym, którzy uczestniczyli
w naszym świętowaniu.
Wszystkim serdecznie dziękujemy
Koło Gospodyń Wiejskich w Bnine
i jego przewodnicząca
Sabina Hinc.

V WŚciekła majówka

Klub motocyklistów Mad Dogs Kórnik
ma już 20 lat. Jubileusz ten świętowano
szczególnie podczas V „Wściekłej Majówki”,
która odbyła się w dniach 30-31 maja 2015
roku na terenie dawnej jednostki rakietowej
w Czołowie.
W imprezie udział wzięło około 700
osób, w tym przedstawiciele 20 zaprzyjaźnionych klubów, i - jak na profil imprezy
przystało - około 400 motocykli. 60 maszyn
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uczestniczyło w paradzie ulicami Kórnika,
która rozpoczęła się pod Hotelem Rodan,
następnie na Placu Niepodległości wykonano pamiątkowe zdjęcie, po czym, przez
Bnin, motocykliści wrócili na teren imprezy.
W leśnych rewirach dawnej jednostki
zagrały kapele: Infinite Dreams, Rock in
Small Town, M.o.s.s.a.D, Outsider, Ciabatta,
Eleanor Gray, oraz gwiazda wieczoru HOPE.
W miłej atmosferze prezentowano wspa-

niałe pojazdy, słuchano muzyki, utrwalano
przyjaźnie i poznawano nowych ludzi o
podobnych pasjach.
Organizatorzy „Wściekłej Majówki”
składają podziękowania dla wszystkich,
którzy pomogli w organizacji imprezy
w tym dla Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, Wydziału Promocji Gminy i
Hotelu Rodan.
Opr. ŁG
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70-lecie Liceum Ogólnokształcącego

(Nie)zapomniane lata sześćdziesiąte.
Wspomnienia licealisty cz. 2

Ważną postacią w ówczesnym gronie
pedagogicznym była p. mgr Maria Weychan.
Jej pedagogiczny debiut nastąpił za naszych
czasów. Moja klasa nie miała z nią zajęć .
Przejęła obowiązki nauczyciela języka polskiego w równoległej , przedpołudniowej klasie IX
”a” i w młodszych. Pani Maria , jak mało który
z nauczycieli, mocno zaakcentowała swoją
obecność w środowisku. Znała po nazwisku
wielu uczniów z klasy , w której nie uczyła .
Więcej - znała nasze problemy i kłopoty. Miałem
przyjemność spotykać się z Panią Profesor na
kolejnych zjazdach i okolicznościowych spotkaniach. Rozmawialiśmy jak dobrzy , starzy
znajomi.To , że 1986 roku przejęła obowiązki
dyrektora Szkoły było dla nas naturalnym procesem pokoleniowym.
Nasza „ VIII B „ / i dalej / była w miarę zgranym kolektywem niczym specjalnie się nie wyróżniającym od innych szkolnych zbiorowości.
Mogliśmy na siebie liczyć w trudnych chwilach
. Jeśli ktoś się wyróżniał , to lepszymi ocenami
lub dobrymi wynikami sportowymi. Nic w tym
zresztą dziwnego. Byliśmy wszyscy wychowani
w Poznańskiem : nasi rodzice i dziadkowie
jeszcze pamiętali co znaczy dzielenie ludzi ze
względu na rodowód , warunki materialne czy
dostęp do dóbr luksusowych. I to procentowało
w naszych wzajemnych stosunkach. […]
Okazją do wzajemnego poznawania się
były zbiorowe wyjazdy. Miały one dwojaki
charakter : na spotkania z poznańska kulturą
albo na zawody sportowe. Te pierwsze nie
były zbyt częste , bo co najwyżej 2-3 w roku
ruszaliśmy do teatru , operetki czy na występ
estradowy. Dobrze pamiętam wyjazd na koncert
zespołu „ Tarpany” wchodzącego wówczas na
polski rynek fonograficzny. Formacja z solistą
Edwardem Hulewiczem , ale jeszcze bez Haliny
Żytkowiak i Haliny Frąckowiak, dorównywała w
Wielkopolsce popularnością polskim zespołom
„ kolorowym”. Nie tyle muzyka co zachowanie
publiczności było dla nas pierwszorzędną
lekcją. Zapamiętałem ryk ludzi , machanie
marynarkami , koszulami i innymi osobistymi
przedmiotami według indywidualnych możliwości. Dla nas uczniów popołudniówki wyjazdy
był o tyle kłopotliwy , że wprawdzie zwalniano
nas godzinę przed wyruszeniem autobusu,
ale trzeba było w tym czasie dobiec do domu,
przeprasować spodnie i założyć odświętną
koszulę [… ].
Wyjazdy na zawody sportowe były sprawniej organizowane i częstsze . Tyle , że trzeba
było najpierw „ załapać się na reprezentanta
„. Towarzystwo było koedukacyjne i wywodziło
się ze wszystkich klas. Zapamiętałem wyjazdy
m.in. do Śremu , Jarocina , Środy , Miejskiej
Górki, Wągrowca , Poznania… Zapamiętałem, że za poprawienie rekordu Szkoły prof.
Rauk wynagradzał czekoladą. Niestety nigdy
się nie załapałem […] Jeździliśmy nie tylko na
zawody lekkoatletyczne , ale również na mecze
koszykówki , piłki ręcznej a nawet piłki nożnej
(choć ta ostatnia konkurencja odbywała się
bardzo sporadycznie). W grach zespołowych
dostawaliśmy baty , bo przy braku sali sportowej
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z prawdziwego zdarzenia i pełnowymiarowych
boisk, nie mieliśmy szans na skuteczną rywalizację . Ale byliśmy tak jak olimpijczycy – nie
miejsce , ale udział !
Życie szkolne to nie tylko nauka , ale okres
zabaw i prywatek. Nie było wtedy dyskotek ani
innych miejsc , gdzie można było się wyszaleć.
Dyrekcja Szkoły organizowała nam raz w roku
zabawę szkolną. Z tego co zapamiętałem z
tych zabaw to wielkie zaangażowanie Dyrektora, mnóstwo pracy przy dekoracji sal i tańce.
Wszystko pod czujnym okiem Profesury […]
Na szkolnych zabawach dominowały
tańce klasyczne a kawałki big-bitowe z trudem
znajdowały zrozumienie wśród grona nauczycielskiego. Zresztą i wielu rodziców traktowało
np. Czesława Niemena i formacje do niego
zbliżone jak podejrzanych sekciarzy. Żadne
specjalne wspomnienia nie wiążą się z zabawami szkolnymi , chociaż chyba nie do końca.
W Szkole działały różne organizacje .
Oprócz wspomnianego SKS-u widoczne było
szkolne koło ZMS. Jak wielu kolegów wstąpiłem
do ZMS-u w IX klasie, dziewczęta jakoś się
nie garnęły do „ polityki”. Niewiele pamiętam
z tego okresu , a więc nic wielkiego dziać się
nie mogło […].
Kiedy byliśmy w klasie maturalnej to
mgr Jerzy Noskowiak zorganizował drużynę
harcerską. Zaproszenie było skierowane
przede wszystkim dla młodszych koleżanek i
kolegów. Pierwszym programowym punktem
działalności była organizacja kuligu. Rzecz
była atrakcyjna , więc z kilkoma kolegami również zgłosiliśmy akces do ZHP. Wiedzieliśmy
,że skład drużyny jest głównie damski. Kulig
udał się doskonale nie tyle z racji śnieżnych
warunków i ciekawej trasy , lecz dzięki stercie
słomy , w której buszowała grupa harcerek i
harcerzy oczekujących na przyjazd ciągnika.
Nawet nie pamiętam czy się doczekaliśmy ,
bo tak naprawdę było to już rzeczą wtórną.
Tak samo jak i dalsza praca w organizacji. Na
szczęście drużyna harcerska bez naszego
wsparcia miała się dobrze i w kolejnych latach
mocno zaznaczała swoją obecność w życiu
społecznym szkoły [...]
Najlepszą i sprawdzoną formą kontaktów
męsko-damskich były prywatki. Tyle ,że to już
trochę późniejszy okres – końcówka X klasy i
klasa XI. Trudno dziś , po latach odtwarzać dokładnie zdarzenia , powiedzmy towarzyskie. W
pamięci utkwiły mi tylko niektóre momenty . Ale
to bez znaczenia bo wszystkie były podobne:
skromne menu , coś z win, muzyka z adapteru
, towarzystwo sprawdzone w poprzednich
zmaganiach . Bywało , ze udało się Starszych
gdzieś wyekspediować , ale nadzwyczaj rzadko
, bo i gdzie w Kórniku mogli się podziać ? Okazje były takie jak i dziś , czyli głównie imieniny i
urodziny . Prywatki sylwestrowe były staranniej
przygotowywane , zwłaszcza stół był bogatszy
w jedzenie i napoje.
Egzamin maturalny w przypadku naszego
rocznika wywołał mniej emocji niż się można
było spodziewać . Tematy pisemne nie były
zaskoczeniem a zachowanie Profesorów życz-

liwe i mało stresujące. Pomiędzy egzaminami
pisemnym i ogłoszeniem wyników a rozpoczęciem ustnych było ok. 10 dni przerwy. Specjalnie
nikt w tym czasie nie przykładał się do nauki , bo
z grubsza orientowaliśmy się w swoich mocnych i słabych stronach . Dodatkowo mieliśmy
specjalne atrakcje ,które zagłuszały potrzebę
uzupełniania wiedzy. Króciutki opis „ tych atrakcji
„ świadczy o tym , że końcówka czteroletniej
nauki oprócz wzmożonego wysiłku na ostatniej
prostej, wymagała też odreagowania i dystansu
do własnych poczynań. Na campingu na Błoniach zamieszkały dziewczyny z Technikum
Rolniczego z Radomia , które odbywały dziesięciodniowe praktyki w miejscowym kombinacie
rolnym. Były to nasze rówieśniczki , jako że
technikum trwało rok dłużej niż ogólniak. Zaczęły się wieczorno-nocne harce , podchody ,
nierzadko westchnienia…
Podsumowaniem czteroletniej pracy i
swoistą rekompensatą za wysiłek naukowy był
Bal Maturalny. Nie wiem dlaczego ten piękny i
pouczający obyczaj z czasem zanikł, i obecnie
wspólne hulanki pod patronatem szkoły kończą
się na studniówce .W latach sześćdziesiątych
ostatnie, spotkanie profesorów , uczniów i
rodziców było ważnym wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym. Ambicją wszystkich podmiotów
w nim uczestniczących była organizacja
zabawy na wysokim poziomie. Nasz Bal Maturalny odbył się na początku lipca w Kasynie
Wojskowym w Śremie . / maturę kończył z nami
Zbyszek Klisowski , którego ojciec był szefem
pułku łączności i zarazem dowódcą śremskiego
Garnizonu /. Jak wspomniałem uczestniczyli
absolwenci , grono profesorskie , rodzice i
zaproszeni goście. Goście reprezentowali
miejscowe władze . Wybór partnerów zależał
wyłącznie od nas[...].
Okres szkoły średniej tak na dobrą sprawę
zakończył się w ostatnich dniach września 1966
roku. Od października rozpoczęliśmy kolejny
etap życiowej edukacji . Nie ma znaczenia czy
na uniwersytetach , szkołach policealnych czy
też po prostu na stanowiskach pracy. Potem
jeszcze przez rok , półtora towarzystwo szkolne
spotykało się na wspólnych zabawach np. sylwestrowych , ale powolutku więzi koleżeńskie
się rozluźniały i pozostały tylko te, ponadczasowe przyjaźnie .
Przygody ostatnich szkolnych wakacji przerwane były egzaminami wstępnymi do uczelni
i szkół , stąd lipiec każdy zagospodarował na
swoje potrzeby. Wrzesień był czasem rozstań
i pożegnań. Czuliśmy, że się coś kończy. Nieformalnym pożegnaniem i zarazem rozstaniem
było w ostatnich dniach września spotkanie
plenerowe w Kórnickim Arboretum . Nie było
zbyt dużo osób , może z osiem , dziewięć […]
Spędziliśmy kilka godzin w plenerze , trochę
wspominając , trochę utrwalając na kliszy te
wspólne chwile , ale i kreśląc nieśmiałe plany
na przyszłość. Życie jednak szybko weryfikuje
takie rozważania. W takim gronie nie spotkaliśmy się i nie spotkamy już nigdy.
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50 lat koła gospodyń wiejskich w Bninie

Andrzej Szmyt
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie, 30 maja br. odbył się Dzień
Rodziny. Był to bardzo szczególny dzień w życiu
naszej społeczności. Dla uczniów i ich rodzin
przygotowano szereg atrakcji, a boisko szkolne
stało się miejscem serdecznych, rodzinnych
spotkań i wesołej zabawy. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły p. Małgorzata Siekierska,
która po zapoznaniu z planem dnia, zaprosiła
wszystkich do aktywnego udziału w imprezach.
Klasy pierwsze i drugie miały prezentacje
swoich umiejętności artystycznych, przygotowane pod kierunkiem wychowawców. Rodzice
wysłuchali pięknych wierszy oraz bajkowych
piosenek przeplatanych rytmicznymi tańcami.
Klasy trzecie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach przedmiotowych: polonistycznych, matematycznych,
przyrodniczych oraz językowych, które poprowadzili nauczyciele klas IV – VI.
Po krótkiej przerwie, przewidzianej na słodki
poczęstunek przygotowany przy współpracy z
rodzicami, dzieci i ich rodziny wzięły udział w
konkurencjach sportowych na szkolnym boisku.
Uczniowie klas I – III mogli doskonalić szybkość,
zwinność, zręczność, wytrzymałość oraz inne
I Gminny Konkurs Recytatorski

„Somewhere over
the rainbow…”
W Szkole Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku odbył się konkurs recytatorski „Somewhere over the rainbow…”
w kategorii klas I-III.
Pierwszym etapem konkursu były
eliminacje wewnątrzszkolne, w których
wyłoniono trzech przedstawicieli każdej
szkoły. W konkursie wzięli udział uczniowie:
Aleksandra Gierszewska, Amelia Karaszewska i Bartosz Marcinkowski ze szkoły
w Bninie; Aleksandra Kozłowska i Kornelia
Kozłowska ze szkoły w Szczodrzykowie

Uczniowie ze SP nr 1
we wrocławskim ZOO
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku, a konkretnie Panie
Emilia Urbaniak i Elwira Dominiak, po
raz pierwszy, ale miejmy nadzieję, że nie
ostatni wyszły z inicjatywą i samodzielnie
zorganizowały wycieczkę uczniów z klas
I-VI do wrocławskiego ZOO.
Wyruszyliśmy w piątek 15 maja 2015

cechy psychomotoryczne. Potyczki sportowe
uzupełniały rozgrywki w „Dwa ognie” dla dzieci
i rodziców prowadzone przez Akademię Reissa.
W trakcie dnia działała w szkole „Kawiarenka”, w której można było regenerować siły
wspaniałymi wypiekami przygotowanymi przez
rodziców. Kawiarenkę wspierał „Wernisaż prac
plastycznych”, połączony z multimedialną
prezentacją prac uczniów naszej szkoły, gdzie
dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności
plastyczne. Uzupełnieniem wydarzeń artystycz-

nych były warsztaty „W koralikowej krainie”, w
których dzieci i rodzice tworzyli własne mozaiki
z koralików.
Szkolny Klub Wolontariatu zaprosił wszystkich chętnych do „Loterii fantowej – wygraj pluszaka dla zwierzaka”, aby w ten sposób pomóc
zwierzętom ze schroniska p. Michała Bednarka.
Wszystkie wydarzenia dnia wspierał wielobarwny kiermasz pod hasłem „Wietrzenie szaf”,
czyli dla każdego – coś miłego do kupienia
(np. puzzle, książki, apaszki, broszki, paski,
torebki i inne), przygotowany przez naszą Radę
Rodziców.
Zabawa była niezwykle udana, bardzo
cieszymy się, że przy współpracy z rodzicami,
nauczycielami klas I – III oraz IV – VI , dyrekcją,
szkolnym wolontariatem, Radą Rodziców, Akademią Reissa udało się stworzyć tak rodzinne
święto integrujące szkołę i środowisko lokalne.
Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie DNIA RODZINY sponsorom, uczniom,
nauczycielom, pracownikom szkoły i wspomagających podczas uroczystości rodzicom
serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy

oraz Oliwia Zgarda, Natalia Grzębowska
i Olga Szymczak ze szkoły w Kórniku, którzy przybyli wraz ze swoimi nauczycielami
przedmiotu, mgr Pauliną Lubińską i mgr
Darią Pyłą.
Zadaniem uczestników konkursu było
wyrecytowanie wybranego fragmentu
prozy oraz wiersza w języku angielskim.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwała komisja w składzie: pani dyrektor
SP 1 w Kórniku mgr Ewa Szybiak-Lewandowska, mgr Łukasz Remszel oraz mgr
Małgorzata Tabaczka.
Konkursowi towarzyszyła przesympatyczna atmosfera. Po recytacji był czas na
odrobinę relaksu przy herbacie i ciastku, na
miłe rozmowy i wspólną zabawę.
Po burzliwych obradach jury nastąpi-

ło podsumowanie, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród. I miejsce w konkursie
zajęła Kornelia Kozłowska z SP w Szczodrzykowie, II miejsce ex aequo: Aleksandra Gierszewska z SP w Bninie i Natalia
Grzębowska z SP w Kórniku, III miejsce
ex aequo dla Amelii Karaszewskiej z SP
w Bninie i Aleksandry Kozłowskiej z SP
w Szczodrzykowie.
Wszystkim uczestnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów w zmaganiach
z językiem angielskim. Dziękuję również
za miłą atmosferę a koleżankom po fachu
za trud włożony w przygotowanie uczniów.
Mam nadzieję na kolejne spotkanie w przyszłym roku. Do zobaczenia.
Organizator
Małgorzata Tabaczka

roku dwoma autokarami. Niewątpliwie największą atrakcją było Afrykarium, gdzie w
jednym dużym obiekcie zgromadzone jest
bogactwo fauny afrykańskiej. Dzieci miały
okazję zobaczyć tam zwierzęta sawanny,
lasów deszczowych, jezior, rzek i oceanów.
Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale także atrakcyjną i
pouczającą lekcją przyrody o zagrożonych
wyginięciem gatunkach, skazanych przez
działalność człowieka na zagładę. Często
taka wizyta w ZOO jest także jedynym spo-

sobem, aby zobaczyć jak w rzeczywistości
wyglądają zwierzęta zamieszkujące inne
kontynenty.
Warto dodać , że dużą atrakcją dla
dzieci okazało się także zwiedzanie wrocławskiej Starówki i poszukiwania krasnali.
Wycieczka została zorganizowana i
dofinansowana przez Radę Rodziców - w
imieniu dzieci SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)
Agata Dopierała

DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU
31 maja zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku brały udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. Zabawy
prowadziła firma „Fikołajki” z Bnina.
Na początku dzieci wykonały amulety z koralików, makaronu, piórek itp., przygotowały opaski do zbierania piór i otrzymały indiańskie
imiona. W ten sposób wszyscy przenieśli się do świata Indian w którym czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci z radością uczestniczyły w
zabawach: pokonywały tor przeszkód, którym była sieć zawieszona na palikach, polowały na bizony (zabawa z rzucaniem do celu),
poszukiwały złota (wyszukiwały w piasku pozłacanych kamyków), odganiały grzechotniki (zbijanie balonów)…..Dodatkową atrakcją był
dmuchany zamek ze zjeżdżalnią na którym dzieci z przyjemnością wyładowały trochę swojej energii.
Dzieci i wychowawcy klas „0” serdecznie dziękują Radzie Rodziców za pokrycie połowy kosztów z wiązanych z festynem.
						
Wychowawcy klas „0”
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Podsumowanie projektu

„Naucz się
pierwszej pomocy
przedmedycznej”
w SP im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie.

18 i 19.05.2015 r. odbyły się w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie zajęcia warsztatowe dotyczące
udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej”, który został przeprowadzony
i zrealizowany w wyniku konkursu grantowego na organizację zajęć pozalekcyjnych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Kórnik w roku 2015.
Podstawy pierwszej pomocy nazywamy
podstawami nie ze względu na to, że są najłatwiejsze, ale ze względu na to, że są najważniejsze. Te czynności trzeba wykonywać
zawsze przy poszkodowanych ponieważ ma
to bezpośredni wpływ na to czy przeżyją czy
nie. Zakres programu zajęć warsztatowych
z pierwszej pomocy obejmował zagadnienia praktyczne: bezpieczeństwo własne i
poszkodowanego, sprawdzenie przytomności czyli próba nawiązania kontaktu z
poszkodowanym, wezwanie pogotowia
do osoby nieprzytomnej, sprawdzenie
oddechu czyli udrożnienie górnych dróg
oddechowych rękoczynem czoło-żuchwa,
ułożenie w pozycji bocznej ustalonej czyli
pozycji bezpiecznej osoby z zachowanym
oddechem dla utrzymania drożnych dróg
oddechowych, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej inaczej resuscytacja
krążeniowo-oddechowa czyli podtrzymywanie czynności życiowych osoby nieoddychającej do czasu przyjazdu pogotowia oraz
tzw. łańcuch przeżycia. Warto wiedzieć, że
u osób dorosłych najczęściej wskazywanymi przyczynami obawy przed udzieleniem
pierwszej pomocy są: przekonanie o braku
umiejętności oraz przekonanie o możliwości zaszkodzenia osobie poszkodowanej.
Tym bardziej postanowiłem, że warsztaty
z pierwszej pomocy dla moich uczniów
powinny być uproszczone i sprowadzać się
do kluczowych elementów wpływających
na przeżywalność, tak aby z biegiem lat
umocnić w nich pewność, że wykonanie
tych właśnie czynności przyczyni się do
ratowania zdrowia i życia poszkodowanych.
Uczniowie chętnie i bardzo sprawnie wykonywali wszystkie zadania jakie zostały przed
nimi postawione a ćwiczenia praktyczne z
pierwszej pomocy przedmedycznej dały im
wiele satysfakcji i poczucia wiary we własne
siły i umiejętności, że są w stanie reagować
w sytuacjach kryzysowych.
Chciałbym podziękować wszystkim tym,
którzy pomogli mi zorganizować i przeprowadzić projekt dotyczący ratownictwa
przedmedycznego.
dziękuje
organizator i prowadzący zajęcia
Robert Steinitz

3 kwietnia 2015 r.

MAREK NOWICKI, XXVIII. KRÓLEM KURKOWYM
W Kórniku-Bninie tradycyjnie od 1749 r.
święto Zesłania Ducha Św. (Zielone Świątki)
to dzień turniejów bractwa kurkowego o tytuł
króla kurkowego. W przeszłości król kurkowy
korzystał z licznych przywilejów w tym również
fiskalnych. Obecnie, król kurkowy „panuje”
przez rok w bractwie kurkowym i w społeczności brackiej. Król kurkowy staje się postacią
historyczną tak jak ponad dwustu pięćdziesięciu
jego poprzedników.
W sobotę 23 maja 2015 r., bracia kurkowi z
Kórnika-Bnina i zaproszeni goście, spotkali się
w Kolegiacie Kórnickiej pw. Wszystkich Świętych, gdzie ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak
odprawił uroczystą Mszę Św. i poświecił tarczę
królewską ufundowaną przez Zdzisława Jakubowskiego, ubiegłorocznego króla kurkowego.
Umiejętność celnego strzelania zdobywa
się podczas treningów. Członkowie bractwa w
każdy piątek spotykają się na strzelnicy i zimą
ćwiczą strzelanie z broni pneumatycznej, a
latem strzelają z kbks. Zwycięzcą zimowych
(2014/2015) turniejów strzeleckich KBBK został
Miłosz Kolwicz, który otrzymał pamiątkowy
puchar. Miłosz Kolwicz nie jest jeszcze członkiem bractwa ale razem z ojcem Robertem
Kolwiczem uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach strzeleckich. Królewski XXVII. Turniej
na strzelnicy brackiej w Skrzynkach zakończył
się sukcesem Marka Nowickiego z Biernatek.
Marek Nowicki urodził się 29 grudnia 1955
r. w Poznaniu. Jego ojciec Stefan był rzemieślnikiem mistrzem tapicerem. Po ukończeniu
Technikum Łączności w Poznaniu w 1975
r. podjął studia na Politechnice Poznańskiej
na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów.
W 1980 r. podjął pracę w Kombinacie PGR
w Łęknie. W 1985 r. podjął własną handlową
działalność gospodarczą trwającą z sukcesami
do dzisiaj. W październiku 1990 r. zamieszkał z
rodziną w Biernatkach. Z rodzinnych przekazów
wynika, że pięć pokoleń wcześniej, czyli ponad
100 lat temu, jego przodek Ignacy Grządzielewski mieszkał w Biernatkach i był miejscowym
dudziarzem, znanym i cenionym przez właścicieli Kórnika. Członkiem Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego Marek Nowicki został już
w 1987 r. jest więc wierny ideom bractwa kurkowego od chwili odnowienia. W 1992 r. zwyciężył
w turnieju zielonoświątkowym i został królem
kurkowym 1992/1993. Jemu zawdzięczamy
nawiązanie kontaktu z Bractwem Kurkowym
Hannover-Centrum oraz ufundowanie klejnotu
królewskiego wykonanego przez złotnika poznańskiego Jerzego Włodawca. W działaniach
społecznych wspiera go żona Bogusława oraz
trzy córki: Katarzyna, Anna i Maria. Jest dumnym i szczęśliwym dziadkiem wnuczka Jakuba
i wnuczki Zofii. Jak sam stwierdził, jego wielkim
sukcesem jest wprowadzenie swojego zięcia
Szymona Nowackiego do Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego. Obaj należą do aktywnych
i zasłużonych dla Bractwa Kurkowego. Marek
Nowicki pełni funkcję Marszałka i Gospodarza
Strzelnicy
Tytuł I rycerza zdobył Wojciech Antczak,
II rycerzem został Marek Baranowski. Najlepszym strzelcem w punktacji został Adam
Szyszka. Ustępujący król Zdzisław Jakubowski
przekazał insygnia królewskie: cenny ryngraf
z wizerunkiem kura wykonany w pracowni
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Dzień Rodziny w szkole w Szczodrzykowie

złotniczej mistrza Jerzego Włodawca w Poznaniu, ufundowanego przed laty przez Marka
Nowickiego. Król Kurkowy otrzymał również
pamiątkowy medal i tarczę. Robert Kolwicz
udekorował go srebrnym medalem 270-lecia
Bractwa Kurkowego w Kórniku-Bninie. Uroczysta intronizacja królewska odbędzie się
przed Zamkiem w Kórniku. Rycerze otrzymali
pamiątkowe medale.
Turniejowi królewskiemu towarzyszyły
otwarte zawody strzeleckie z udziałem gości.
W strzelaniu zielonoświątkowym o tarczę ufundowaną przez właścicieli Hotelu „Aleksandra”,
Aleksandrę i Jacka Maciejewskich w Pobiedziskach I miejsce zajął Maciej Łabno z Czmońca,
II miejsce Szymon Nowacki z Biernatek, III
miejsce Mariola Tomaszewska z Czmońca. W
turnieju o tarczę „Dom Gościnny HEDAN”, ufundowaną przez Danutę i Henryka Wlazły trofea
zdobyli: Zbigniew Tomaszewski z Czmońca
(I miejsce), Marek Baranowski z Poznania (II
miejsce) i Maciej Łabno z Czmońca (III miejsce).
Tarczę ufundowaną przez Firmę Grześkowiak
„Surówki” zdobył Zdzisław Jakubowski, Szymon Nowacki (II miejsce) i Robert Siejak (III
miejsce). W strzelaniu do Kura, celnym ostatnim
strzałem strącił go Marian Błaszak z Kórnika,
przed Jackiem Maciejewskim z Pobiedzisk i
Zdzisławem Jakubowskim z Poznania. Kura
stracono po oddaniu około 120 strzałów.
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego z udziałem króla kurkowego Marka
Nowickiego, w dniach 26-29 sierpnia, weźmie
udział w Zjeździe Europejskim EGS w Peine
w Niemczech. gdzie walczyć będzie o tytuł
króla europejskiego. Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe współpracuje z tamtejszym bractwem
od 1989 r.
Marek Nowicki, będzie reprezentował Kórnik na licznych imprezach kurkowych w kraju i
za granicą. Życzmy mu szczęśliwego „królowania” w imię brackiego hasła: „Ćwicz oko i dłonie
w Ojczyzny obronie” oraz dalszych sukcesów
w życiu osobistym i społecznym. 		
					
		
Kazimierz Krawiarz
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Są na świecie miejsca obdarzone
cechą, która je szczególnie wyróżnia. Nie
musi to być uroda, czy znaczenie obiektu,
ale związana z nim historia, wewnętrzny klimat, otoczenie, a niekiedy, jak w kórnickiej
domenie zamkowej, wszystkie te pozytywy
razem. Tajemnica, wspomnienia przyjemne czy owiane grozą, a czasami związki
osobiste niosą za sobą echo minionych
lat, stają się bliskie, przywiązujemy się do
nich trwale, stają się naszym wewnętrznym
bogactwem. Miejsca takie w odróżnieniu od
standardowych, wypłukanych z indywidualności wyróżniają się pewnym swoistym
posiadaniem. Mówimy, że mają duszę.
Duch miejsca – genius loci – to cenna
właściwość, która miejsce czy obiekt nobilituje i każe traktować je ze szczególną
atencją.
Ducha miejsca przypisujemy zwykle
zabytkom, albo budowlom, których oddziaływanie kulturowe promieniuje szeroko, np.
Wawel w Krakowie, czy Plac św. Marka w
Wenecji. Ale i zwykłe, niepozorne na oko
domy mają przypisaną historię, posiadają
specyficzny klimat, odmienność – są obdarzone wyróżnikiem bogów i ludzi – posiadaniem duszy.
W takich domach mieszka dobro lub zło,
a czasem i dobro i zło razem. Ówdzie ktoś
znaczący się urodził, mieszkał, pracował,
umarł, a może ktoś nieprzyjemnie się zachował, a może „obwiesił” na strychu – bo
bohaterami zdarzeń są ludzie, którzy owo
miejsce znaczyli bogactwem swego losu.
W domu gdzie się urodziłem i spędziłem życie, każde pomieszczenie, każdy kąt,
mebel, czy kamień na podwórku niesie w
sobie wspomnienie minionych lat.
Na parterze po jednej stronie sieni
mieszkał dziadek Walenty ze swoją familią, a pozostałe pomieszczenia; pokoje
na parterze, czy pokoiki na piętrze, były
wynajmowane. W każdym pomieszczeniu
mieszkała jedna rodzina.
Wszystkich, którzy narzekają na dzisiejsze czasy (bezrobocie, niskie emerytury,
warunki socjalne, opieka zdrowotna) należy
odesłać do lat przedwojennych, gdzie bieda
była stanem trwałym, bezrobocie regułą,
świadczenia zdrowotne czy emerytury mieli
wybrańcy, a pojęcie warunków socjalnych
w ogóle nie istniało. Rodziny niekiedy

kilkunastoosobowe tłoczyły się w jednym
pomieszczeniu bez wody, prądu, gazu czy
kanalizacji, nierzadko w wilgotnych suterenach, albo na poddaszach bez izolacji,
gdzie zimą mróz ścinał krew w żyłach, a
latem gorąco nie pozwalało oddychać.
Ale i tak ludzie ci byli szczęśliwcami w
odróżnieniu od bezdomnych, którzy żyli z
dorywczej pracy, zbieractwa, z żebractwa,
czasem z kradzieży i włóczyli się po świecie w poszukiwaniu chleba. Brak maszyn
sprawiał, że latem znajdowali pracę w polu
i posłanie w stodole gospodarza, ale zimą
umierali z głodu, zimna, chorób czy z tego
wszystkiego razem. Hrabia Działyński wybudował Babiniec, bo zimą i latem, w dzień i
w nocy przed wejściem do zamku warowała
biedota w oczekiwaniu na wsparcie. Ale na
koniec należy dodać, że Wielkopolska była
najbogatszym regionem kraju. Pytanie jak
było gdzie indziej?
*Przed wojną, w naszym domu, w
pokoiku ze skrytką mieszkał lokator nazwiskiem Kaźmierczak z żoną i dorosłą
córką. Człowiek najmował się do doraźnej
pracy w miejscowych warsztatach, w polu
czy lesie. Żona nie pracowała i jak było
w zwyczaju zajmowała się domem. Za to
dniami i wieczorami szyła, haftowała oraz
dziergała na drutach swetry, skarpety,
szaliki i czapki. Córka Dorotka pomagała
matce w domowych i zarobkowych zajęciach. W dobrze funkcjonującej rodzinie
było nadzwyczaj skromnie, ale dotkliwej
biedy nie było. Dorotka, była bardzo ładną
dziewczyną z kręconymi loczkami, czyściusieńką, ładnie ubraną, może była trochę za
szczupła i trochę za blada, jak na pannę na
wydaniu, za to była obdarzona przymilnym
uśmiechem. I co było najważniejsze w tych
czasach - cieszyła się nienaganną opinią.
Kaźmierczaków, a właściwie Dorotkę
odwiedzał Kazimierz – kawaler, w dobrych
zamiarach. Para dobrze rokowała, bo Kazimierz miał wyuczony zawód i stałą pracę
w stolarni. Dorota była zachwycona swoim
narzeczonym, dobry ożenek dla każdej
dziewczyny był spełnieniem marzeń i snów,
w końcu to mężczyzna był odpowiedzialny
za status przyszłej rodziny. Poza tym, ślub
w białej sukni, kwiaty, przystojny pan młody, potem wesele, muzyka – to wszystko
miało się urzeczywistnić. W domu przygotowywano wyprawę dla Dorotki, Kazimierz
rozglądał się za mieszkaniem, dla którego

Serdeczne podziękowania Zakładowi
Pogrzebowemu Monika Orlewicz-Kulas
za organizację pogrzebu

śp. Romana Wójkiewicza
oraz krewnym, znajomym, kolegom
z SKR Runowo, Radzie Sołeckiej wsi Runowo
za udział w uroczystości pogrzebowej składa
Agnieszka Wojtuś z rodziną
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meble zamierzał wykonać własnymi rękami.
Młodzi byli szczęśliwi, rodzice sprzyjali
zamiarom, wszystko szło dobrze, gdyby nie
pewna przeciwność losu – Dorotka kaszlała. Z początku był to niewinny dyskomfort
przy porannej toalecie w wyziębionym przez
noc pokoju. Ale później kaszel pojawiał częściej, co już nie było dobrą oznaką.
Niemniej kaszel ignorowano, był zjawiskiem powszechnym – kaszleli rodzice,
kaszlało wiele ludzi. Jeszcze za moich
powojennych czasów w kórnickim kościele
podczas nabożeństwa kaszel odzywał się
nieustannie – miasto zbudowane na bagnach nie miało zdrowego klimatu.
Z powodu choroby przesunięto ustaloną
datę ślubu. Wydawało się, że lepsze jedzenie, rosołek z gołąbków, spacery na świeżym powietrzu, przy tym inhalacja, napary
z ziół i inne domowe sposoby przyniosą
polepszenie. Niestety choroba wracała i
to pod coraz gorszą postacią. Dorotka zaczęła spędzać dni w łóżku, ale kiedy prócz
napadów duszącego kaszlu, febry i silnej
gorączki pojawiła się krew na chusteczce
wezwano lekarza, który dyskretnie postawił
straszliwą diagnozę – suchoty. Galopujące.
Gruźlica przed wojną stała na szczycie
tabeli zgonów i gdyby doktor Robert Koch
(Wielkopolanin z Wolsztyna, Niemiec) nie
wyizolował zarazków gruźlicy, nazwanych
prątkami Kocha i gdyby później nie wynaleziono penicyliny – straszliwa choroba
panowałaby do dzisiaj.
W rodzinie zapanowała trwoga. Dorotka
była jedynaczką, kochanym dzieckiem,
oczkiem w głowie ojca i matki.
Ale Dorotka prawdy nie znała. Wszyscy
ją pocieszali, że lekarstwo, które zapisał
doktor Tłok pomoże ją uzdrowić, że już
lepiej wygląda i jak tylko zima ustąpi, to
słonko i wiosenne powietrze na pewno jej
pomogą. Dorotka wierzyła, że jest poprawa,
chciała wierzyć. Trzymając Kazimierza za
rękę słuchała jego zapewnień o miłości i
przyszłym wspólnym, szczęśliwym życiu.
Raz nawet wstała by przymierzyć ślubną
suknię, którą uszyła mama i białe buciki,
które wykonał sąsiad Grzegorowski. Wyprawa dla Dorotki była gotowa, w nowiutkiej
skrzyni poukładano pościele, poduszki,
ręczniki, haftowane obrusy, porcelanę,
naczynia kuchenne i komplet sztućców.
Ale choroba nieubłaganie postępowała
dalej. Słaba, wycieńczona kaszlem Dorotka

Państwu Irenie i Franciszkowi Rozmiarkom
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

syna Wojciecha
składają:
Zarząd i Członkowie
Koła Kombatantów w Kórniku
nr 11/2015

X Maraton
Lednicki
Ponad 100 biegaczy z różnych zakątków
Polski przemierzyło 6 czerwca br. dystans
prawie 46 kilometrów spod Poznańskich
Krzyży na Pola Lednickie. Wyjątkowy maraton poświęcony pamięci św. Jana Pawła
II po raz dziesiąty towarzyszył Lednickim
Spotkaniom Młodzieży.
Ideą lednickiego maratonu nie jest rywalizacja, ściganie, walka z czasem. Uczestnicy
biegną w równym tempie i zatrzymują się

wspólnie w punktach, gdzie przygotowano
posiłki i napoje. Na czele niesiony jest lampion
z ogniem spod Krzyży (tym razem odpalony
przez starostę Jana Grabkowskiego i gościa
specjalnego Przemysława Babiarza) i relikwie patrona biegu. W tym roku w maratonie
uczestniczyły też trzy dziewczyny na wózkach
inwalidzkich: Marta, Zuzia i Paulina. W grupie
biegła także zakonnica w habicie i dwóch księży
(kto chciał mógł się „w biegu” wyspowiadać).
W organizację postojów aktywnie włączają
się parafie, przez które przebiegają maratończycy, czyli z: Kicina, Wierzenicy i Wronczyna.
Finisz następuje pod Bramą Rybą. Biegacze witani przez tysiące uczestników przynoszą
tu oprócz ognia, flag swoich miejscowości,

kwiatów i medali swoje intencje i prośby. W tym
roku biegaczy witali także, obok ojca Jana Góry,
Prymas Polski Wojciech Polak oraz Metropolita
Poznański Stanisław Gądecki.
Maraton Lednicki ze względu na głównego
organizatora, czyli Stowarzyszenie Biegowe
Brylant Kórnik i wiele firm, i osób wspierających
jest bardzo związany z Kórnikiem. Można wręcz
powiedzieć że jest to bardzo kórnicki maraton
na Lednicę. Tegoroczny bieg był jubileuszowy,
bo dziesiąty. Za rok jubileuszowe, bo dwudzieste Spotka Lednickie. Już dziś zapraszamy do
udziału oraz do pomocy w organizacji kolejnych
maratonów.
ŁG
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Organizatorzy X Maratonu Lednickiego
im. św. Jana Pawła II dziękują:
Starostwu Powiatowemu w Poznaniu,
NSZZ Solidarność Region Wielkopolska,
Urzędowi Miejskiemu w Kórniku,
Firmie „Surówki Grześkowiak”,
Firmie Yasumi,
KCRiS „Oaza”,
Proboszczom i Parafiom z:
Wierzenicy, Wronczyna i Kicina,
ks. proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi za ufundowanie różańców i ikony,
OSP Kórnik, Policji,
Kwiaciarni „Płomyk”,
Spółce „Kombus”,
oraz wszystkim osobom
zaangażowanym
w organizacje imprezy

nie wstawała z łóżka, płakała, błędnymi
oczyma wodziła za mamą „Mamo, ja
umrę?”. „Nie dziecko, wiosna już idzie,
słoneczko jest wysoko” odpowiadała mama
ukradkiem wycierając łzy.
Strapiona kobieta modliła się przed
obrazem z czerwoną lampką, zamawiała
msze za zdrowie córki, wezwano nawet
uzdrowiciela, ale i ten, mimo swych tajemnych zabiegów nic nie zdziałał.
Druga data ślubu zbliżała się, a z
dziewczyną było coraz gorzej. Po spazmatycznych napadach kaszlu, chora
traciła przytomność, by się obudzić… do
następnego ataku.
Zrozpaczona matka poszła do księdza
i z płaczem opowiedziała o całej tragedii.
Pytała, czy dla dobra córki nie byłoby
dobrze udzielić wymarzonego ślubu… w
mieszkaniu. Proboszcz Matuszek bardzo
się wzruszył i zgodził się na ślub w domu
chorej.
Dorotkę ubrano w białą suknię, białe
pończochy i białe buciki. Kazimierz przyszedł w czarnym ubraniu z kwiatami i
obrączkami.
Odbył się ślub – panna młoda w ślubnym stroju leżała na łóżku, w czach miała
radość spełnienia życiowych marzeń i równocześnie ogromne łzy. Kiedy Pan Młody
zakładał obrączkę, z trudem, dusząc się,
szeptała ślubną obietnicę „I nie opuszczę
cię, aż do śmierci”, po czym zapadła w
sen… by już się nie obudzić. Dorotka zmarła tej samej nocy i tak ją pochowano - w
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białej, ślubnej sukni z bukietem kwiatów.
Prezentem ślubnym od pana młodego
zamiast fornirowanych mebli była sosnowa
trumna.
Historię tą piszę w pokoju, gdzie miłość i ból i radość i śmierć wystąpiły w tym
samym czasie. Kiedy tu skrzypi podłoga,
lub puka okiennica, myślę, że nie jest to
wada konstrukcji, ale Dorotka Kaźmierczak
przypomina o swojej tragedii.
Wiekowe domy kryją wiele tajemnic i
niosą wiele zdarzeń. Należałoby wspomnieć o Heniu Słomińskim, muzyku-amatorze obdarzonym urokliwym głosem, który
jako chłopiec nie odstępował od skrzypek.
Spał z nimi w łóżku a nawet chodził z nimi
do wygódki i tam grał. Albo o braciach
mamy Antku i Staśku Ratajczakach przesłuchiwanych na Grollmanie przez Gestapo i
okrutnie bitych, potem skazanych za „zdradę stanu” i więzionych w Rawiczu i innych
lagrach. Albo o dziadku Walentym i babci
Jadwisi, o moim ojcu, mamie i wszystkich,
którzy tu mieszkali, rodzili się i umierali.
Każda z tych osób ma swoją historię
wpisaną w ściany, w meble, obrazy i fotografie, również w kamienie na podwórku,
które układał wuja Ignac – brukarz, potem
dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa. Na
ceramicznym medalionie nad wejściem do
domu Dorotka Kaźmierczak trzyma gołąbka. Jest to właśnie symbol tego miejsca
- genius loci.
Stefan W.

Wizyta
ratowników

medycznych w „Bajkowym Dworze”
Przedszkole gościło ratowników medycznych z poznańskiego szpitala. Podczas
spotkania dzieci zdobyły wiele przydatnych
informacji, a także utrwaliły wiadomości na
temat bezpieczeństwa i udzielania pierwszej
pomocy. Przedszkolaki uczyły się w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie
pogotowie ratunkowe. Dowiedzieli się, jak
należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, oraz w jaki sposób wzywać
pomoc. Ratownicy medyczni zapoznali maluchy z numerami telefonów ratunkowych.
Szczególne zainteresowanie u dzieci
wzbudziło wyposażenie apteczki pierwszej
pomocy, w której znalazły się m.in. rękawiczki jednorazowe, bandaże, maska tlenowa.
Maluchy obserwowały w jaki sposób
wykonuje się sztuczne oddychanie, zakłada
opatrunki. Dzieci mogły zadawać pytania
ratownikom medycznym m.in. na temat
poparzeń, skaleczeń. Na zakończenie
przedszkolaki mogli zobaczyć z bliska karetkę pogotowia.
Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się
wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości
być może przyczynią się do uratowania
komuś życia.
BD
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Rodzinny Rajd Rowerowy wpisał się już
w tradycję w Szczytnikach. To już 3 edycja
tej fantastycznej zabawy dla starszych i młodszych, która tym razem odbyła się 23 maja pod
hasłem „Rowerem po zdrowie”. Organizatorom
tej imprezy – Stowarzyszeniu Grupa Rowerowa
Szczytniki-Koninko, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczytnik oraz Kołu Gospodyń Wiejskich
zależało na ważnych ideach towarzyszących tej
imprezie, a mianowicie promocji zdrowia, a także krzewienia zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Rajd zakładał popularyzację turystyki rowerowej oraz zachęcenie do zdrowego
i aktywnego wypoczynku przy jednoczesnym
poznawaniu przepięknych okolic.
O integracji społeczności lokalnej nie trzeba wspominać, na każdym kroku było widać
pomocnych sobie ludzi - przy przygotowaniu
rajdu, organizacji, przygotowaniu terenu do
festynu, sprzątaniu, a przede wszystkim w
aktywnym udziale w samym rajdzie.
Przed wyruszeniem w trasę uczestnicy
mogli oznakować swoje rowery dzięki Policji
z Kórnika. Po błogosławieństwie Kapelana
Grupy Rowerowej, Proboszcza Jakuba Lechniaka i rozgrzewce przeprowadzonej przez
Marcina Szpakowskiego z Głuszyny, ponad
350 uczestników Rajdu punktualnie o godzinie
10.30 wyruszyło w drogę. W słoneczną pogodę,
grupami po 15 osób, wypuszczanymi na trasę
co kilka minut. Trasa wiodła przez Szczytniki,

Kamionki aż do Leśnictwa Mieczewo, powrót
odbył się przez te same miejscowości. Niektórzy z uczestników po raz pierwszy zobaczyli
niesamowicie malownicze tereny Nadleśnictwa
Babki. Na trasie były punkty kontrolne, przy których uczestnicy zatrzymywali się i rozwiązywali
zadania. W połowie trasy dzięki zaangażowaniu
pracowników Nadleśnictwa Babki: Włodzimierza Wrzeszcza, Jana Zięty oraz Dawida
Wójkiewicza rowerzyści mogli uczestniczyć w
prelekcji, nauczyć się rozpoznawania tropów
zwierząt, zapoznać się szerzej z problematyką leśną, zadawać pytania i otrzymywać
wyczerpujące odpowiedzi. Na polanie leśnej był
czas na odpoczynek i podziwianie krajobrazu i
popijanie orzeźwiającej oranżady wydawanej z
zabytkowego Citroena dzięki uprzejmości Pawła Gumuły z Koninka. Nad bezpieczeństwem
rowerzystów na trasie czuwała Ochotnicza
Straż Pożarna ze Szczytnik oraz Straż Miejska
z Kórnika. Trasa rajdu oznakowana została
taśmą z logo SHIMANO, jednego ze sponsorów naszych nagród , co znacznie ułatwiło
uczestnikom przejazd.
Po szczęśliwym i bezpiecznym ukończeniu
trasy, na wszystkich czekał festyn przy nowo
powstałej Przystani Rowerowej w Szczytnikach.
Jak się okazuje na festynie bawili się nie tylko
okoliczni mieszkańcy. Karty konkursowe wypełnili mieszkańcy Bnina, Borówca, Bożydaru,
Dachowy, Dąbrówki, Gądek, Głuszyny, Gogółkowa, Kamionek, Kórnika, Minikowa, Poznania,
Puszczykowa, Skrzynek, Szczepankowa oraz
oczywiście Szczytnik i Koninka. Można było
zjeść pyszną grochówkę ugotowaną przez
zespół Andrzeja i Hirka i smakowitą pajdę

chleba ze smalcem przygotowaną przez Koło
Gospodyń Wiejskich. Podczas festynu każdy
miał możliwość wykonania profilaktycznego
badania dzięki Fundacji Bez Barier, ja również
wykonania bieżącej regulacji rowerów dzięki
obecności firmy EURO BIKE , również jednego
ze sponsorów. W tle przygrywał uczestnikom
dj Jacek Schmidt. Jedną z atrakcji był również
koncert zespołu młodzieżowego PURPLE
SKY.
Było mnóstwo konkursów, gier i zabaw dla
najmłodszych uczestników rajdu, przygotowanych przez KS Szczytniki, MIR-BUD oraz
Patrycję Szalczyk z Koninka, był pokaz ćwiczeń
na stepie zorganizowany przez Olę Rochnę z
Daszewic, a na koniec imprezy rozlosowano
wiele ciekawych nagród, w tym nagrody główne rower oraz kosiarkę. Sponsorzy dopisali,
nagród rzeczowych było około 100. Chcielibyśmy przypomnieć, że w zeszłym roku Wiktoria
wygrała lot nad Szczytnikami ale ze względu
na stan zdrowia musiała z niego zrezygnować. Firma Durczak Aero, sponsor nagrody,
stanęła na wysokości zadania i zamieniła lot na
rehabilitację konną dla dziewczynki. Podczas
tegorocznego rajdu Wiktoria podziękowała za
to sponsorowi oraz Grupie Rowerowej.
Na koniec festynu jak na zorganizowaną
społeczność przystało, po posprzątaniu terenu,
zorganizowano ognisko, przy którym wszyscy
podzieliliśmy się wrażeniami z 3 już Rajdu
Rowerowego.
Justyna Skrzypczak-Jaśkowiak
Grupa Rowerowa
Szczytniki - Koninko

Z okazji DNI KÓRNIKA udziałem 336
biegaczy odbył się Bieg z „Białą Damą”. To
rekord chętnych do biegania i uczczenia
uroczystości w Kórniku. W biegach szkolnych startowało 164 dziewcząt i chłopców
a w biegu głównym 170 biegaczy , w tym
kilka amatorek Nordic Walking. Nagrodzono po trzech najlepszych uczestników w 10
kategoriach biegowych a wśród wszystkich
uczestników rozlosowano drobne upominki
pocieszenia. Także nagrodzono najstarszych i najmłodszych biegaczy z gminy
Kórnik. Dla szkół były to także jednocześnie
eliminacje do zawodów powiatowych
DZIEWCZĘTA-rocznik 2004 i młodsze
1. Agnieszka Szekiełda- Kórnik
2. Daria Wolberczak- Szczodrzykowo
3. Emilia Godziana-Kórnik
4. Agata Twardowska-Szczodrzykowo
5. Jakrzewska Antonina- Kórnik
6. Maria Pyrzowska - Kórnik
CHŁOPCY -rocznik 2004 i młodsi
1. Jakub Madejczyk –Kórnik
2. Maksymilian Pogonowski-Bnin
3. Miłosz Szczupakowski-Szczodrzykowo
4. Marcel Kujawa-Szczodrzykowo

SPORT SZKOLNY

O PUCHAR BIAŁEJ DAMY W KÓRNIKU

MISTRZOSTWA POWIATU
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ-26.05.2015
Doskonale zaprezentowali się uczniowie
Zespołu Szkół w Kórniku, którzy startowali w
Mosinie w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce
plażowej. Wojciech Kapusta i Marcin Wujek
wywalczyli mistrzostwo powiatu, puchar dla
szkoły i złote medale. Relacja p. Andrzeja Palucha- nauczyciela mistrzów powiatu:
„Zawody rozgrywane były systemem brazylijskim a w nim wystartowało 6 zespołów.
Nasi siatkarze awansowali do finału wygrywając
wszystkie mecze i spotkali się w nim z parą z
Zespołu Szkół z Puszczykowa. Wojtek i Marcin
popełniali bardzo mało błędów, kończyli akcje
pewnie po dobrym przyjęciu oraz wystawie.
Wygrali zasłużenie 21:17 i zdobyli złoty medal,
dający awans na zawody rejonowe. Grały
również dziewczęta, tym razem zajęły piąte
miejsce.

W dniu 23.05 odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Białej Damy
udział brały 63 osoby z różnych kół powiatu poznańskiego .rywalizację
zaczęto o godzinie 8.00 do 12.00 na jeziorze Kórnickim w Prowencie.
Pogoda dopisała ,wyniki były różne.Rywalizacji przyglądali się Burmistrz
Pan Jerzy Lechnerowski i vice Burmistrz Antoni Kalisz który wręczał
puchary i upominki po zawodach Zwycięzcami okazali się zawodnicy
z koła PZW Kórnik.
Kategoria kobiet:
Sulejewska Aleksandra koło Kórnik
Kategoria juniorów:
1. Gubański Michał koło Kórnik, 2. Sulejewska Aleksandra koło
Kórnik, 3. Wesołek Łukasz koło Kórnik
Kategoria seniorów:
1. Wójkiewich Marek koło Kórnik, 2. Kałan Roman koło Mosina
Chobby, 3. Laube Przemysław koło Puszczykowo
Wszyscy wędkarze zostali obdarowani upominkami z funduszy
Gminy Kórnik.
Organizatorzy

22

REKORDOWY
XXI Bieg z
„Białą Damą”

nr 11/2015

12 czerwca 2015 r.

5. Jakub Loga- Bnin
6. Miłosz Markiewicz - Szczodrzykowo
DZIEWCZĘTA- rocznik 2003
1.Emilia Jaskuła –Szczodrzykowo
2.Barbara Wartecka - Kórnik
3.Natalia Woźniak -Bnin
4.Zofia Wartecka - Kórnik
5. Karolina Kapitan- Kórnik
6. Sandra Lejman - Kórnik
CHŁOPCY- rocznik 2003
1.Krzysztof Maślanka- Bnin
2. Mikołaj Dyrała - Szczodrzykowo
3. Szymon Stelmaszyk-Szczodrzykowo
4.Paweł Wojtysiak –Szczodrzykowo
5. Dominik Czuchra Szczodrzykowo
5. Dawid Szmajdor - Kórnik
DZIEWCZĘTA – roczniki 2002-2001
1.Jagoda Tomczak- G.Kórnik
2.Agata Radziejewska- SP Radzewo
3. Klaudia Olejniczak- SP Radzewo
4. Oliwia Tórz - G. Robakowo
5. Agata Lambrecht - SP Bnin
6. Aleksandra Smoczyk -SP 1 Kórnik
CHŁOPCY – roczniki 2002-2001
1. Tomasz Siejak-Puszczykowo
2. Wiktor Kościelski -G. Kornik
3. Tymoteusz Gabski -SP 1 Kórnik
4. Aleksander Polcyn -SP Szczodrzykowo
5. Filip Młynarczyk -SP 1 Kórnik
6. Sławomir Zapolny -SP Szczodrzykowo
7. Michał Najewski -SP Radzewo
KOBIETY- roczniki 2000 i starsze
1. Daria Rataj-G. Kórnik
2. Zuzanna Szpak- ZS Kórnik

BYLI O KROK OD FINAŁU
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
W zawodach rejonowych siatkówki
plażowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujący ZS Kórnik uczniowie
klas pierwszych klasy logistycznej Marcin
Wujek i Rafał Jaskuła zajęli bardzo dobre , bo czwarte miejsce. W zawodach,
które odbyły się w Zbąszyniu startowało
11zespołów.Turniej rozegrano systemem
brazylijskim. Kórnicka para odniosła łatwe
zwycięstwo w pierwszym meczu z zespołem ZS Międzychód (21:10). W kolejnym
meczu przy wyrównanej swoich rywali z
mistrzostw powiatu z ZS Puszczykowa
21:19.W trzecim spotkaniu spotkali się z
doświadczoną parą z ZS Pniewy ulegając
18:21.W kolejnej rundzie ponownie spotkali
się z parą z Puszczykowa i wygrali mecz
21:14. W meczu półfinałowym było jednak
zbyt trudno, na taki poziom jaki zaprezentowali zawodnicy z Zespołu Szkół z

3. Patrycja Niemczal –ZS Kórnik
4. Maria Klimas -ZS Kórnik
5. Paulina Arkit - G. Kórnik
6. Marta Rymelska- G. Robakowo
7. Julia Kurczoba -G. Kórnik
8. Ewa Szymaniak- ZS Kórnik
9. Aleksandra Mendel -G. Kórnik
10. Małgorzata Noskowiak- G. Kórnik
11. Katarzyna Musiał -G. Kórnik
MĘŻCZYŹNI – roczniki 2000 i starsi
1. Piotr Stachyra- Krotoszyn
2. Jacek Norkiewicz - G. Robakowo
3. Paweł Wałkiewicz - Leszno
4. Piotr Majewski - Kórnik
5. Paweł Toboła- G. Kórnik
6. Mateusz Żyto - G . Kórnik
7. Jakub Ciszewski - G. Robakowo
8. Szymon Paterski- G. Robakowo
9. Jakub Sułkowski - G. Kórnik
10. Jakub Łuczak - G. Kórnik
NORDIC WALKING
1.Halina Stachowiak-Bnin
2. Aniela Lis - Kórnik
3. Danuta Kaczmarek - Błażejewko
4.Maria Łasińska - Kórnik
Najstarsi uczestnicy to p. Aniela Lis ( lat
79 ) i Paweł Walkiewicz ( lat 62) z Kórnika
Najmłodsi to Marta Majewska ( lat 4 ) z
Kórnika i Leon Mazurkiewicz ( lat 5) Bnin .
Zawody przeprowadzili działacze SZS
a pomagały niezawodne wolontariuszki z
Gimnazjum i Zespołu Szkół w Kórniku.
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3 Rodzinny
Rajd Rowerowy

ARA

Grodziska Wielkopolskiego. Przegrali mecz
11:25 ,ale nauczyciel naszych siatkarzy
p. Andrzej Paluch twierdzi, że Marcin z
Rafałem powinni być przygotowani za rok
do pokonania rywali. W meczu o 3 miejsce
ponownie nasi siatkarze zagrali z uczniami
ZS Pniewy. Rewanż za przegraną z fazy
eliminacyjnej zaczął się od skutecznej
gry i prowadzili 15:11. Od tego momentu
powoli zaczęli odrabiać straty przeciwnicy i
doprowadzili w końcówce do remisu 19:19.
Jednak to Marcin z Rafałem, mieli pierwsi 3
razy piłkę meczową, jednak nie udało się jej
skończyć. Po zaciętym pojedynku ponownie zespół z Pniew cieszył się w wygranej
(27:25).Ostatecznie kórniczanie zajęli jak
na debiutantów bardzo dobre czwarte
miejsce. Brakło niewiele aby ten sukces
był pełen, by znaleźć się w trójce par, które
awansowały do mistrzostw województwa.
GRATULUJEMY!
ARA
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90 lat KSS Kotwica
– Superawanse (1926-2016)
Przypadający na rok 2016 jubileusz 90-lecia
KSS KOTWICA KÓRNIK uświetniony jest dwoma awansami. Od sezonu 2015-2016 w drugiej
lidze państwowej występować będą zawodniczki KSS KOTWICA. Dziewczyny w pięknym stylu
wywalczyły tak długo oczekiwany awans. Po 14
latach do IV ligi wywalczyli awans z pierwszego
miejsca piłkarze KSS KOTWICA, mimo że do
końca rozgrywek zostały 3 mecze, to już nikt nie
odbierze nam tego awansu. Zespół wygrywał
mecz za meczem, wyniki 3,5,6 czy 8:1, to była
normalka. Wygrywano na Błoniach w Kórniku
i podobne wyniki przywożono z meczy wyjazdowych. Apogeum KSS KOTWICA osiągnęła
w meczu z VICTOVIĄ WITKOWO, która próbowała z nami ścigać się o awans. Sromotna
porażka 8:1 odebrała chęci i nadzieję na sukces
VICTOVII. Zespół bardzo dobrze przygotowany
pod względem kondycyjnym i taktycznym,
prowadzony przez trenera Tomasza Dłużyka,
nie dał szansy przeciwnikom.
Kadra zespołu to 21 zawodników, w tym 7

młodzieżowców i kilku rutyniarzy z drugoligową
przeszłością. Właśnie ci zawodnicy konsolidują
zespół: Daniel Marcin 10 bramek w rundzie
wiosennej, Tomasz Nawrot kapitan zespołu,
Mieszko Pytlak, Patryk Zieliński młodzieżowiec,
4 bramki, Michał Nowak młodzieżowiec 2 bramki, Rafał Kuza niesamowita energia, 2 bramki,
Dariusz Chandze spokój i opanowanie na
boisku, wyśmienity obrońca Dawid Kowalewski,
bardzo dobra gra głową, 2 bramki, Bartłomiej
Olejniczak 3 bramki. Nasi bramkarze Tomasz
Haze, Kamil Lesiński oraz ich trener Damian
Kęcel, to zapory nie do przejścia. Po 22 kolejkach KSS KOTWICA ma 58 punktów i stosunek
bramkowy 79:16!
Świetni pomocnicy, skrzydłowi i obrońcy;
Bartosz Bartkowiak, Dawid Borkowski – najdroższy zawodnik w drużynie – inżynier, Mateusz Korcz „mały” młodzieżowiec, 4 bramki,
niesamowita siła, Piotr Krenz siła napędowa i
pracowitość – młodzieżowiec, Paweł Łączny,
zawodnik bez nerwów, spokojny i opanowany,
Adam Ryszard Rogowski kocha piłkę i podróże,
szczególnie Egipt, Mateusz Skrzypczak młodzieżowiec, as w talii trenera, Michał Wawrzynowicz 100 proc. Udziału w zawodach, forma

znakomita, ksywka „dziadek” choć ma dopiero
23 lata, Paweł Wolkiewicz – energia, jako
jedyny w Kotwicy miał szansę grac w masce
na twarzy, zawsze gra na Maksa, 1 bramka.
Tak wygląda krótka charakterystyka zespołu z
przymrużeniem oka. Do końca sezonu zostały
zawody w Konarzewie 30.06, w Kórniku z Wełną Rogoźno 06.06 godz. 16.00, wyjazd 13.06
do Komornik i 20.06 godz. 17 z Kłosem Zaniemyśl w Kórniku. Warto również wspomnieć, że
Kotwica zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji
fair play, która prowadzi Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej oraz Kolegium Sędziów. Podczas
zawodów nad zdrowiem zawodników czuwa
Dawid Haenel oraz pani Danuta Jaworska, a
boisko i sprzęt przygotowuje Piotr Wyrzykowski,
nasz niezawodny gospodarz klubu.
Sympatyków sportu, piłki nożnej, KSS
KOTWICY KÓRNIK wraz z prezesem klubu
Andrzejem Giczelą zapraszamy na Kórnickie
Błonia 6.06 godz. 16 i 20.06 godz. 17. Emocji
nie zabraknie, warto z na,mi świętować awans.
Wiktor Stempowski
Kierownik Drużyny

KOLARSTWO

KOLEJNY TYTUŁY MISTRZOWSKIE
KOLARZY JEDYNKI KÓRNIK
W ostatnim tygodniu maja, na torze kolarskim w Pruszkowie odbyły się Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym w
konkurencjach olimpijskich. Doskonałą formę
zaprezentowali zawodnicy Mróz Jedynki Kórnik. Patryk Rajkowski po raz czwarty z rzędu
został „królem sprintu”, zwyciężając w finale
po pięknych bojach aktualnego wicemistrza
Europy młodzieżowców Mateusza Lipę ze Stali
Grudziądz w stosunku 2:0. Patryk (19 lat) zdobył jeszcze jeden
medal, brązowy w konkurencji
keirin. Warto dodać, że naszemu
mistrzowi Europy w chwili obecnej jest dużo trudniej o sukcesy,
gdyż jego rywale to zawodnicy
do lat 23, więc tym bardziej zwycięstwo w sprincie ma ogromną
wartość. Świetnie wypadły podczas pruszkowskich mistrzostw
zawodniczki Jedynki Kórnik,
które w wyścigu drużynowym na
4 km były bardzo bliskie pobicia
po raz kolejny rekordu Polski. Do
pełni szczęścia zabrakło 1,5 sek.
Czas Mistrzyń Polski to 4min
44 sek. Kórniczanki w eliminacjach jechały w
składzie Nikol Płosaj, Natalia Radzicka, Alicja
Ratajczak i Natalia Morytko. Trener Taciak do
wyścigu finałowego wystawił wracająca po
chorobie Viktorię Zegleń i Natalię Nowotarską,
a odpocząć dał faworytce do omnium olimpijskiego Nikol Płosaj i zmęczonej Natalii Morytko.
Niestety w biegu finałowym nasz zespół nie
mógł w pełni rozwinąć skrzydeł, gdyż po 1/3
dystansu doścignął rywalki drużynę BCM

Nowatex Ziemia Darłowska. W takiej sytuacji
wyścig zostaje przerwany, a zwycięzcą zostaje
drużyna doganiająca. Warto dodać, że zawodniczki z Kórnika od pięciu lat są niepokonane
na wszelkich mistrzostwach kraju, począwszy
od juniorek aż po mistrzostwa Elity. Drugiego
dnia mistrzostw odbyła się pierwsza część do
wieloboju Omnium Olimpijskiego. Wystartowało
w niej aż sześć zawodniczek jedynki Kórnik
wśród kobiet do lat 23 i jedna Weronika Humelt
wśród juniorek. Weronika w tym roku ma inne
cele, związane z występami na szosie, ale we
wszystkich konkurencjach omnium zajmowała
miejsca od 4 do 5. Troszkę słabiej powiodło jej

szą konkurencję scretch wygrała kórniczanka
Natalia Radzicka zostając pierwszą liderką tej
konkurencji. Drugą wyścig na 3km zwyciężyła
Agata Drozdek z Darłowa, ale miejsca 2,3 i 4
zajęły kórniczanki, Nikol Płosaj, Natalia Radzicka i Alicja Ratajczak. Ostatnią konkurencją
pierwszego dnia wygrała Nikol Płosaj, a miejsca
3, 4 i 5 m zajęły kolejne zawodniczki Jedynki
Kórnik, Natalie Radzicka i Nowotarska, oraz
Alicja Ratajczak. Liderką na półmetku była
Natalia Radzicka przed Nikol Płosaj. Drugi
dzień zmagań zaczął się od konkurencji 500m
za startu zatrzymanego, którą zdecydowanie
wygrała Nikol. Piąta konkurencja 250m ze startu
lotnego to również zwycięstwo
Płasaj, a Radzicka i Ratajczak
zajęły miejsca 3 i 4. Ostatnią
konkurencję, wyścig punktowy
wygrała Natalia Morytko (Jedynka Kórnik), wykorzystując to, że
główne faworytki tj kórniczanki,
zawodniczki Nowatexu Darłowo
i Łucja Pietrzak z Atom Dzierżoniów się pilnowały. Przez całe
dwudniowe zmagania m0żna
było zaobserwować, że wszystkie rywalki miały jeden cel. Pokonać Kórnik. Na niewiele to się
jednak zdało, gdyż ostatecznie
Złota drużyna na podium klasyfikację generalną Omnium
zdominowały zawodniczki UKS
się w ostatniej konkurencji w wyścigu punkto- Mróz Jedynka Kórnik. Zwyciężyła Nikol Płowym i ostatecznie spadła w klasyfikacji general- saj, przed Pietrzak, Radzicką i Ratajczak. W
nej na 6 miejsce. Weronika zgłoszona została pierwszej dziesiątce uplasowały się pozostałe
przez trenera Taciaka również do sprintu, celem kórniczanki. Natalia Morytko, Natalia Nowopotrenowania ze specjalistkami tej konkurencji, tarska i Viktoria Żegleń zajmując miejsca 6, 8
najszybszymi zawodniczkami w kraju. Nieocze- i 9. Ogółem Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
kiwanie Humelticzka pokonała kilka z nich i można uznać za niezwykle udane. W sumie
ostatecznie zajęła w tej trudnej konkurencji 5 kolarze z Kórnika zdobyli 5 medali (3 złote i 2
miejsce. Natomiast niezwykle ciekawe rzeczy brązowe).
działy się w omnium dziewcząt do lat 23. PierwPaweł Marciniak
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SPORT

KTO TAK PIĘKNIE GRA? KSS KOTWICA KÓRNIK!

Błyskawiczny turniej

Z ŁUCZNICZYCH AREN
Sezon łuczniczy trwa już w pełni.
Zawodnicy mają co robić, starty w zawodach są niemal co tydzień. Rywalizacja
na wielkopolskich torach łuczniczych pod
gołym niebem rozpoczęła się 19 kwietnia
w Poznaniu, na obiektach KS Surma. W
kategorii juniora młodszego na odległościach 70, 60, 50 i 30 metrów zadebiutował Mikołaj Ratajczak. Tydzień później
do akcji wkroczyli młodzicy. Podczas
Wiosennego Turnieju o Puchar Prezesa KS
Leśnik najlepiej zaprezentowali się: Monika
Stempniak – druga wśród dziewcząt, Agata
Radziejewska – czwarta oraz Bartosz Radziejewski – czwarty wśród chłopców. 10
maja odbył się Turniej o Puchar Prezesa
WZŁucz. Zwycięstwa w swoich kategoriach
odnieśli: Agata Radziejewska i Bartosz
Radziejewski. Drugie miejsca zajęli: Moni-
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ka Stempniak i Michał Najewski, a trzecie
Kamil Stempniak. 16 maja drużyna udała
się do Bukowca, gdzie w końcu mogła
wystartować kategoria dzieci. Niestety nie
wszyscy nasi zawodnicy wzięli udział w tych
zawodach, gdyż część z nich rywalizowała
w Gorzycach Wielkich w finale wojewódzkim szkolnych rozgrywek w unihokeju.
Skromna, 5-osobowa reprezentacja klubu
wróciła jednak z Bukowca z 4 pucharami.
Najlepszymi okazali się weterani: Agata
Radziejewska i Bartosz Radziejewski, a
także Zuzanna Banecka i debiutujący w
zawodach Kacper Jakubiak. 24 maja odbył
się X Wiosenny Otwarty Międzyszkolny
Turniej Łuczniczy. Zwycięstwa w swoich
kategoriach odnieśli: Bartosz Radziejewski,
Kinga Banecka i Wojciech Radziejewski. Na
drugich miejscach zawody ukończyli: Michał Najewski, Zuzanna Banecka i Tomasz
Frąckowiak. Trzecie miejsce wystrzelali:
Monika Stempniak, Kamil Stempniak i Woj-

ciech Osajda. W punktacji zespołowej zwyciężył zespół SP Radzewo, a tuż za podium
znalazła się drużyna SP 1 Kórnik. 30 maja
zawodnicy sekcji łuczniczej uczyli wszystkich żółtodziobów strzelania z łuku podczas
XV Festynu Szkolnego w Radzewie. Każdy
mógł się przekonać, że to wcale nie takie
proste i że tylko trening czyni mistrza. Dzień
później wystartowaliśmy w turnieju z okazji
Dnia Dziecka w Poznaniu. Tryumf odnieśli:
Agata Radziejewska, Michał Najewski,
Zuzanna Banecka, Kinga Banecka, Wojciech Radziejewski i Tomasz Frąckowiak.
Na drugich miejscach znaleźli się: Monika
Stempniak i Kamil Stempniak. Brązowe
medale wywalczyli: Bartosz Radziejewski i
Dominika Frąckowiak. Strzelania specjalne
(do baloników) wygrali: Kinga Banecka i
Michał Najewski.
Karol Niemier

nr 11/2015

V Ogólnopolski Błyskawiczny Turniej
Szachowy "Biała Dama" został rozegrany
w lokalu Zespołu Szkół w Kórniku. Otwarcia
turnieju dokonał Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik Pan Jerzy Lechnerowski. Puchary
otrzymali: Prezesa PZSzach-Kamil Plichta,
Prezesa WZSzach-Agata Smarsz, Burmistrza Gminy Kórnik-Wojciech Przybylski.
Najlepsi otrzymali zgodne z regulaminem
nagrody finansowe z środków Gminy Kórnik. Sponsorem książek o Kórniku była
Biblioteka Kórnicka PAN. Zawody sędziował Pan Paweł Staniszewski. Dyplomy dla
wszystkich zgłoszonych (54) w programie
Chess Arbiter zostały przygotowane przez
organizatoraRyszarda Bartkowiaka
Miejsce Nazwisko
Fed.
1
Plichta, Kamil
POL
2
Przybylski, Wojciech POL
3
Kazakov, Mikhail UKR
4
Przybylski, Bartosz POL
5
Niekraś, Dawid
POL
6
Smarsz, Agata
POL
7
Nawrocki, Paweł POL
8
Nawrocki, Marek POL
9
Kuś, Aleksander POL
10
Kozłowski, Tomasz POL

12 czerwca 2015 r.

FIDE
2392
2519
2390
2108
2167
2137
2003
1740
1411
1962

Club
Total
Gostmat 83 Gostynin
10,0
Akad. Szach. Gliwice
10,0
Lwów
9,5
Wieża Kórnicka Kórnik
7,0
UKS KSM Tęcza Kościan
6,5
KSz LECH-WSUS P-ń
6,5
LKS Chrobry Gniezno
6,5
LKS Chrobry Gniezno
6,5
KS Lech WSUS Poznań
6,0
LKS Piast Śrem
6,0

MBch.
58,00
58,00
58,50
62,50
63,00
59,50
52,00
51,50
55,50
50,00

Bch.
72,50
72,50
74,00
77,50
78,00
74,00
64,50
63,00
70,00
64,00

Wins
9
9
8
6
5
6
6
6
6
5

Prog.
Uwagi
59,5		
59,0
Kórnik
56,5		
46,0
Kórnik
43,5
J
42,5
41,5		
38,5
J
36,0
J
37,5
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Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, kornik@kornik.pl
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74 tel. alarmowy: 602 620 736

*Przyjmę panią do pracy w sklepie spożywczym w Bninie. Chętnie +40.Tel. 509 458 206
*Zatrudnię do pracy sezonowej w szklarni w Dachowie. Możliwość darmowego dowozu z Kórnika. Tel 501 524 476
*Sprzedam zestaw wypoczynkowy z funkcją do spania+ dwa fotele.Jak nowe! stan bdb. Tanio! Tel.692-449-496
*Karcher czyszczenie tapicerek samochodowych, dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam Ford Fiesta MK7 2012r 1,4 benzyna 96KM 18500km, stan bdb. Tel.508 141 344
*Przyjmę fryzjera. Tel.730 302 244
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówką, dojeżdżam. Tel. 503 622 212
*Zatrudnimy do kompletowania paczek, wymagane badania sanitarne. Tel. 618 286 154 lub 502 437 896. rekrutacja_poznan@farmacol.com.pl
*Sprzedam lokal o powierzchni 34 m² na biuro i inną działalność usługową. Kórnik, ul. Staszica, posiada wszystkie media. Tel. 885 539 962
*Sprzedam części do Rometa Ogara 200. Tel. 726 722 472
*Sprzedam lodówkę i pralkę stan bdb-możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Odzież ochronna i robocza, artykuły BHP, markowe środki czystości. Agrobud BHP Hurtowe ceny! a.zaradzki@agrobud.home.pl lub tel. 618 425 941
*Szukam zajęcia i odpoczynku razem z synem na wakacje w gospodarstwie agroturystycznym w Wielkopolsce. Tel. 503 301 277
*Zatrudnię magazyniera – kierowcę, kontakt PPUH „Kuraś”. Tel. 602 111 810
*Do wynajęcia pomieszczenia na biuro i na mieszkanie przy głównej ulicy w Kórniku. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia budynek w Kórniku pod działalność handlowo-usługową. Tel. 691 793 249
*Sprzedam motorower marki Junak, dzwonić w godzinach 17-21. Tel. 509 895 433
*Sprzedam VW Golf IV 1.4 benzyna 1997 rok. Tel. 691 659 359
*Przyjmę do pracy w gastronomii, praca na 2 zmiany z książeczką sanepid. Tel. 691 659 359
*Fotelik samochodowy do 18 kg, sprzedam. Tel. 606 795 205
*Wertykulacja i koszenie trawników, inne drobne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Sprzedam Mercedes Benz W202 diesel 1999 rok. Tel. 691 659 359
*Włoskie, niemieckie śliczne ubranka dla dziewczynki i chłopca od 1 roku, atrakcyjne ceny, polecam! Tel. 606 690 387
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę. Tel. 697 203 371
*Sprzedam segment w Borówcu 115m², 35% wpłaty i nie oprocentowane raty po 1500 zł. 270 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Sprzedam używaną kuchenkę gazowo-elektryczną i lodówkę. Tel. 665 798 194
*Studio Atelier Paulina Latusek przyjmie praktykantów fryzjerstwa na rok szkolny 2015/2016. Tel. 883 767 479
*Oddam urobek z wykopów za darmo. Tel. 519 128 087
*Podejmę pracę, minimum 15,50 netto zł/godz. + wszystkie świadczenia. Mężczyzna 50 lat. Tel. 602 74 56 31
*Sprzedam klimatyzator Whirpool do 120m². 1 rok używany. Cena 2000 zł. Tel. 504 052 607
* Sprzedam szafę metalową, myśliwską z sejfem. Cena 600 zł. Tel. 510 429 635
* Przyjmę uczniów w zawodzie elektro-mechanik samochodowy. Biernatki. Tel. 603 802 553
*Sprzedam tanio moskitierę balkonową. Tel. 515 154 073
*Sprzedam dom w Kórniku, działka 724m². Tel. 607 503 854
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany(ogrodniczki+kurtka) rozm XL(184cm) oraz nowe buty robocze rozm 43 i 44 zimowe. Tel 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami oraz płytę gazową z palnikami do zabudowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42, na wys.165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wodomierze 2 szt do ciepłej i zimnej wody używane tanio (40 zł szt) oraz 2 kanistry do paliwa 20l. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie Dębica Passio 185/70R 14 (2 szt ), Bieżnik po 5 mm obie. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam oponę letnią Radial Autogrip rp 2011 bieżnik 6mm 225/45/18 (1 szt.), 2 szt. Goodyear 195/65/15. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy nowy Philips 50 zł, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic5 szt., aparaty fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórkę Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) oraz torby walizki do garniturów. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dom w Kamionkach - cena 470 tys. Tel. 605 354 948
*Zatrudnie brygadziste i instalatora sieci wod-kan. Tel. 723 501 747
*Zatrudnie krawcową od zaraz. Praca w Borówcu. Tel. 531 310 654
*Sprzedam telefon komórkowy Bokia c5, 2 letnia, bez simlocka, nowa bateria. tanio. Tel. 886 870 740
*Sprzedam działkę budowlaną 420m2 w Kórniku (Krasickiego). Cena 135 tys. zł. do negocjacji. Tel. 695 775 473
*Zatrudnie do zbioru borówki - lipiec -sierpień. Konarskie. Tel. 519 128 087

Do Końca
GruDnia
2015
Odbiór odpadów
zielonych
od właścicieli
nieruchomości
z terenu gminy Kórnik
odbywa się
w systemie
workowym
z częstotliwością raz
na dwa tygodnie –
zgodnie
z harmonogramem
odbioru zmieszanych
odpadów
komunalnych
w okresie

od maja
do listopada 2015 r.

Pracownicy firmy odbierającej odpady
selektywnie zbierane mają prawo do
pozostawienia worków zawierających źle
posegregowane odpady lub worki
niewypełnione w całości.
Do odpadów zielonych odbieranych
z zabudowy jedno – oraz wielorodzinnej
zalicza się trawę i liście.
Z każdej nieruchomości można jednorazowo
oddać do 25 szt. wypełnionych
worków. Większą ilość mieszkaniec może
odstawić bezpłatnie do PSZOK Czołowo.
W worki do selektywnej zbiórki odpadów
zielonych można zaopatrzyć się nieodpłatnie
w Biurze Obsługi Mieszkańca, Wydziale
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Kórniku oraz w firmie „WODKOM” –
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Sp.
z o.o. Kórnik, ul. Poznańska 71c.

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999,
Straż pożarna 998
Policja 997 Pogotowie gazowe992

Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIA

WAŻNE TELEFONY:

Program polityki zdrowotnej finansowany
ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.
Skierowany do dzieci urodzonych w latach 2007-2013 mających na dzień wykonania szczepienia ukończone
24 miesiące życia, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.

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. 23), lub przekazywać telefonicznie.

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3500 egz.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 26 czerwca 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 19 czerwca 2015 r.
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