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W tym numerze : 
-  Kórnickie Spotkania z Białą Damą na Placu Niepodległości? - str. 7
- numery telefonów do sołtysów - str. 7
- wyniki konkursów ofert -str. 8-12

Wielkopolska Cup
zawody pucharowe kadetów i juniorów 

w Taekwondo Olimpijskim - str. 23



Dzieci i młodzież uczącą się gry na instrumentach muzycznych 
gorąco zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez 
Kórnicki Ośrodek Kultury (sobota 18 kwietnia g. 10 00). Zgłoszenia 
(do 10 kwietnia) prosimy przesyłać e-mailem: kok@kornik.pl lub na 
adres KOK 62-035 Kórnik ul. Prowent 6, (telefon – 618 170 891). 
Regulamin i kartę zgłoszeń można pobrać ze strony  internetowej 
www.kornickiosrodekkultury.pl

Żeby zagrać trzeba przygotować z pamięci 2 utwory: klasyczny i 
o charakterze rozrywkowym. Do zdobycia wiele nagród i wyróżnień.  
Serdecznie zapraszamy.

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998

Policja 997
Pogotowie gazowe 992 

Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, 
tel. kom. 604 607 104

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

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

BARdZO WAŻNE TElEfONY
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Otwarcie wiaty w Mościenicy

PRZYdZiElONO dOfiNANSOWANiA

W dniach 18 i 19 lutego odbyły się 
spotkania komisji do spraw dotacji dla 
podmiotów niepublicznych. 

Rozpatrzono 124 oferty na łączną 
kwotę 1 540 089,40 złotych. Przydzielono 
środki na 103 zadania o łącznej wartości 
625 310,00. Szczegóły w tym numerze 
„Kórniczanina”.

ZEBRANiE PZW

22 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski uczestni-
czyli w sprawozdawczym zebraniu kórnic-
kiego koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Przedstawiono m. in. sprawy związane 
z budową promenady i plany stworzenia 
szlaku kajakowego przez jeziora.

KONfERENcjA W ZAMKU

Także 22 lutego z inicjatywy Komitetu 
przy Komisji Historii Sztuki  PTPN i BK PAN 
odbyła się w Zamku Kórnickim  konferencja 
„Kórnik - urbanistyczne problemy zabytko-
wego miasta”.

Podczas konferencji obok innych refe-
rentów wiceburmistrz Antoni Kalisz i kierow-
nik Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak 
przedstawili działania gminy w zakresie 
spornych rozwiązań komunikacyjnych na 
terenach administrowanych przez PAN. 

RAdA OchRONY ZABYTKóW 
NA ZAMKU

24 lutego w Zamku Kórnickim odbyło 
się wyjazdowe spotkanie Wojewódzkiej 
Rady Ochrony Zabytków. Na zaproszenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Jolanty Goszczyńskiej i Przewodniczącej 
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków 
prof. Hanny Kóćki Krenz w spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Bro-
nisław Dominiak. Przedstawiciele gminy 
omówili działania związane z budową 
łącznika drogowego między ul. Średzką i 
Zamkową oraz ze zwiększeniem bezpie-
czeństwa ruchu pieszych na odcinku od 
rynku do zamku. 

WiElKOPOlSKA OdNOWA WSi

Dnia 24 lutego br. w bnińskim ratuszu 
zorganizowano spotkanie z przedstawi-
cielami sołectw należących do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 
W spotkaniu prowadzonym przez pracow-
ników Wydziału Funduszy Pozabudżeto-
wych oraz p. Emilię Weinert – moderatora 
odnowy wsi – uczestniczyli sołtysi, liderzy 

Grup Odnowy Wsi, przedstawiciele stowa-
rzyszeń i rad sołeckich. Nowym sołtysom 
przybliżono zasady programu, wszystkim 
przedstawiono nowe zasady trzech konkur-
sów, które będą ogłoszone w najbliższych 
dwóch miesiącach. Wszystkie Grupy w 
marcu czeka wiele pracy nad aktualizacją 
Planów Odnowy Miejscowości. W spotkaniu 
uczestniczył także wiceburmistrz Antoni 
Kalisz.

KONSUlTAcjE 
W SPRAWiE PARKiNgóW

25 lutego odbyły się konsultacje w 
sprawie polityki parkingowej i systemu 
parkingów Park&Ride (Parkuj i Jedź) 
w Metropolii Poznań. Zaprezentowano 
koncepcję usytuowania parkingów przy 

istniejących lub planowanych węzłach ko-
munikacyjnych, na których swoje pojazdy 
mogliby zostawiać kierowcy przesiadający 
się na transport publiczny. Na terenie na-
szej gminy zaproponowano takie parkingi 
przy torach kolejowych w Koninku oraz w 
Kórniku (początkowo mówiono o Rynku w 
Bninie, później o parkingu przy Gazowni). 
W toku dyskusji zaproponowano także inne 
propozycje lokalizacji.

W spotkaniu uczestniczyło około 30 
mieszkańców naszej gminy, w tym wice-
burmistrz Antoni Kalisz, radny powiatowy 
Zbigniew Tomaszewski oraz pięcioro 
radnych Rady Miejskiej w Kórniku: Anna 
Andrzejewska, Magdalena Pawlaczyk, 
Małgorzata Walkowiak, Andrzej Regulski i 
Tomasz Nagler.

Więcej o koncepcji polityki parkingowej 
w metropolii na stronie www.politykapar-
kingowa.pl

cO ZA „BiAŁą dAMą”

Także 25 lutego burmistrz Jerzy Lech-
nerowski oraz kierownik Wydziału Inwe-
stycji Bronisław Dominiak spotkali się z 
projektantem Maciejem Łabno, który do 
końca marca ma przygotować koncepcję 
zagospodarowania terenu pomiędzy re-

stauracją Biała Dama a Jeziorem Kórnickim 
(Plac Browarowy). Połączenie promenady 
i zmodernizowanego rynku ma mieścić 
kilkanaście miejsc parkingowych dla samo-
chodów, ławki, zieleń, miejsce na ognisko,  
boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw i 
siłownię pod chmurką. 

 SPOTKANiE Z RAdNYMi 
RAdY POWiATU 

26 lutego z inicjatywy radnego Zbignie-
wa Tomaszewskiego odbyło się spotkanie 
radnych Powiatu Poznańskiego i samo-
rządowców gminy Kórnik. Uczestniczyli w 
nim trzej z czterech radnych powiatowych z 
naszego okręgu wyborczego (Kórnik i Mosi-
na): Jacek Szeszuła, Zbigniew Tomaszew-
ski, Filip Żelazny oraz burmistrz Mosiny 

Jerzy Ryś, burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Antoni Kalisz i przewodni-
czący RM Przemysław Pacholski. Dysku-
towano na temat współpracy samorządów, 
szczególnie w zakresie modernizacji i 
utrzymania dróg powiatowych.

Opr. ŁG

Szanowni Państwo! 

do 31 marca br.  prosimy zgłaszać 
do Urzędu Stanu cywilnego w Kórniku 

pary małżeńskie zamieszkujące 
na terenie naszej gminy, 

które w 2015 roku obchodzić będą 
50-lecie pożycia małżeńskiego. 

 
USc wystąpi do Prezydenta RP 

o przyznanie dla Złotych jubilatów 
Medalu za długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. 

Pary można zgłaszać 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku, 

Plac Niepodległości 1,
 62-035 Kórnik, 

pokój nr 12, 
lub pod numerem telefonu 

61 8 170 411 wewnętrzny 609

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

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

Konsultacje na temat polityki parkingowej
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Uprzejmie informujemy, że od 23.02.2015r. ruszyła akcja sterylizacji 
i kastracji zwierząt. 

Na terenie gminy Kórnik trwa realizacja programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dzięki 
któremu poprzez wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwie-
rząt, zarówno posiadających właściciela jak i uznanych za bezpańskie 
ograniczana jest nadpopulacja psów i kotów na terenie naszej gminy.

Zgodnie z zapisami programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, gmina Kórnik zapewnia do-
finansowanie właścicielom zwierząt – tylko mieszkańcom naszej gminy 
w wysokości 100% kosztów zabiegu.

Chirurgiczna sterylizacja jest najlepszym sposobem rozwiązania 
problemu nadpopulacji zwierząt, dotyczy zarówno samic jak i samców. 
Pomimo krążących mitów dotyczących zabiegów, udowodnione zostało, 
że wysterylizowane samce kotów żyją średnio o dwa lata dłużej niż nie 
poddane temu zabiegowi. 

Zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność 
na infekcje, szczególnie dróg moczowych, spada u kotów i psów o 98%. 
Psy i koty poddane sterylizacji nie są zbyt skłonne do włóczęgi, wiążą się 
silniej ze swoimi ludzkimi opiekunami i mają mniej kłopotliwych nawyków, 
jak np. wdawanie się w bójki i znaczenie swego terytorium. 

Zabiegi sterylizacji są bezpieczne i przeprowadzane przez weteryna-
rzy rutynowo. Polegają na usunięciu fragmentów układu płciowego (roz-
rodczego) i mogą być dokonywane już na kilkumiesięcznych zwierzętach. 
Powrót do normalnej aktywności następuje po kilku dniach od zabiegu.

Poddawanie zwierząt zabiegom sterylizacji/kastracji, pozwoli na 
uniknięcie nieplanowanego rozrodu i kontrolę liczby potencjalnie bez-
domnych zwierząt. 

Osoby zainteresowane wykonaniem zabiegu u swojego czworono-
ga prosimy o bezpośredni kontakt z przychodnią weterynaryjną w celu 
umówienia się na termin zabiegu oraz uzyskania wszelkich informacji:

Wydział Ochrony Środowiska UM Kórnik

AKCJA STERYLIZACJI I KASTRACJI ZWIERZĄT

Nazwa gabinetu weterynaryjnego Adres Telefon

Stanisław Makulec  
Lekarz Weterynarii ul. Młyńska 44, KÓRNIK (061) 817 01 67

Gabinet Weterynaryjny Maciej Grząślewicz ul. Dworcowa 18, KÓRNIK (061) 817 02 22
601 95 67 00

Gabinet Weterynaryjny „ARKA NOEGO” ul. Szafirowa 52, KAMIONKI (061) 664 36 66
(061) 897 14 51

„MARTI DENT”
Marta Szymczak ul. Stodolna 88, KÓRNIK (061) 817 03 44

607 281 499
UWAgA: ilość zabiegów ograniczona !!!  

NABóR NA STANOWiSKO 
BiBliOTEKARZA

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku 
ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza 

Miejsce pracy: 
Biblioteka Publiczna w Kórniku 
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Zatrudnienie: od 1 kwietnia 2015 r.
1. Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystania  z pełni  praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• znajomość podstawowych przepisów dotyczą-
cych funkcjonowania bibliotek publicznych,
• wysoka kultura osobista,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
wyżej wymienionym stanowisku,
• wykształcenie wyższe, średnie o kierunku biblio-
tekarskim lub wyższe humanistyczne,
• przygotowanie pedagogiczne, 
• umiejętność pracy z dziećmi  i  młodzieżą,
• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i 
światowej,
• znajomość rynku wydawniczego,
• praktyczne umiejętności obsługi komputera, 
podstawowych programów i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:            
• znajomość programu bibliotecznego SOWA/
MARC21,
• samodzielność i odpowiedzialność za powie-
rzone zadania,
• dobra organizacja pracy,
• kreatywność i umiejętności manualne, 
• komunikatywność,
• gotowość  do stałego podnoszenia kwalifikacji, 

• doświadczenie zawodowe, 
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• zaangażowanie w rozwój biblioteki, 
• znajomość języka obcego. 

3. Zakres podstawowych czynności:
• sprawne pełnienie usług w zakresie informowa-
nia, gromadzenia, opracowywania i udostępniania 
zbiorów bibliotecznych,
• obsługa programu bibliotecznego SOWA/
MARC21,
• udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej,
• organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez 
kulturalnych mających na celu propagowanie 
czytelnictwa, 
• prowadzenie statystyki i dokumentacji biblio-
tecznej,
• upowszechnianie czytelnictwa,
• udział w skontrum zbiorów,
• dbałość o stan powierzonego mienia.

4.  Wymagane dokumenty: 
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwa-
lifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie,
• oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

5.  Forma i termin składania ofert:
• Wymagane oferty aplikacyjne należy  składać 
osobiście  w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. 
Poznańska 65 lub przesłać pocztą na adres: Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, 
62-035 Kórnik w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25 marca 2015 r. - do godz. 15.00 (decyduje 
data wpływu do Biblioteki Publicznej w Kórniku) 
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i 
nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz 
numerem telefonu kandydata, z dopiskiem 
„dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarza”.

Dokumenty niekompletne i złożone po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Nie ma możliwości składania dokumentów 
naboru drogą elektroniczną.

6.  Uwagi końcowe:
• W wyniku analizy otrzymanych dokumentów 
zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy 
spełniają wymagania formalne określone w 
ogłoszeniu;
• Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadze-
nia rozmowy kwalifikacyjnej. 
• Informacja o wynikach naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biblioteki Publicz-
nej w Kórniku (www.biblioteka.kornik.pl) oraz 
na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej w 
Kórniku.
• Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane 
w terminie do 30 dni od zakończenia naboru, 
zostaną zniszczone.
• Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru 
bez podania przyczyny. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
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SESJA RM
V sesja Rady Miejskiej w Kórniku odbyła 

się 25 lutego w sali posiedzeń w ratuszu w 
Bninie. Pierwszą jej część tradycyjnie wypeł-
niły sprawozdania: przewodniczącego rady i 
burmistrza z działań podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym, z wykonania przetargów, z 
pozyskiwania środków pozabudżetowych, z 
działalności Straży Miejskiej w Kórniku oraz 
z prac komisji Rady. Miłym akcentem było 
pożegnanie przez samorządowców pani 
Hanny Kmieciak, dotychczasowej kierowniczki 
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, która 
została redaktor naczelną pisma branżowego.  

W drugiej części dokonano zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Kórnik 
na lata 2015-2022 oraz w uchwale budżetowej 
Gminy Kórnik na 2015 rok. Podjęto decyzję o 
formalnym utworzenia Szkoły Podstawowej w 
Kamionkach przy ul. Mieczewskiej 36, ustaleniu 
jej obwodu oraz nadania statutu. Przypomnijmy, 
że budynek szkoły jest właśnie budowany, a 
placówka ma rozpocząć działanie już w roku 
szkolnym 2015/16. Wcześniej ogłoszono kon-
kurs na stanowisko dyrektora zespołu szkół, 
ale ze względu na błędy formalne trzeba było 
go unieważnić jeszcze przed rozstrzygnięciem. 
Nowy konkurs na dyrektora szkoły będzie ogło-
szony już wkrótce. 

Radni dokonali wynikającej z poprzednich 
decyzji zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy 
Kórnik, a także ustalili szczegóły dotyczące 
sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego.

Dokonano także określenia kryteriów bra-
nych pod uwagę w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, dla których Gmina Kórnik jest 
organem prowadzącym.

Zadecydowano o przeprowadzeniu kon-
sultacji społecznych w sprawie wyodrębnienia 
miejscowości Błażejewko. Mimo istnienia 
osobnego sołectwa

formalnie Błażejewko było dotąd częścią 
miejscowości Błażejewo. Ze względu na 
procedury uzgadniania dokumentacji w GUS, 
Geodezji oraz wdrażaniem nowego Systemu  
Rejestrów Państwowych zaszła potrzeba 
wyodrębnienia i zgłoszenia Błażejewka jako 
osobnej miejscowości. Konsultacje społeczne 
przeprowadzone zostaną na zebraniach wiej-
skich sołectw Błażejewko i Błażejewo.

Radna Danuta Paluszkiewicz zrezygnowała 
z prac w Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacji 
Kultury i Polityki Społecznej.

Ze składu Komisji Rewizyjnej odwołano 
także Adama Lewandowskiego i Jarosława 
Mielocha, ale ten drugi wszedł w skład Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny Andrzej Surdyk został członkiem 
Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej, 
kosztem rezygnacji z prac w Komisji Infrastruk-
tury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

Dokonano zmian uchwały w sprawie 
podziału Gminy Kórnik na stałe obwody do 

głosowania. Potrzeba takiego działania wynikła 
ze zgłoszeń mieszkańców, którzy mieli zbyt 
odległy i utrudniony dojazd do siedzib głosowa-
nia. Zgodnie z nowym podziałem mieszkańcy 
Błażejewa będą znów głosować w Szkole 
Podstawowej nr 2 ( nie jak w ostatnich wyborach 
w Radzewie) , natomiast mieszkańcy Koninka 
w Świetlicy w Szczytnikach (nie w Borówcu). 

Radni dyskutowali także na temat monitorin-
gu hałasu emitowanego z lotniska wojskowego 
w Poznaniu - Krzesinach. Zaapelowano do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o 
zmianę umiejscowienia punktów monitorowa-
nia hałasu. 

O czym dyskutowano?
Radną Annę Andrzejewską interesowały 

motywy niechęci przedstawicieli samorządów 
co do pomysłu włączenia niektórych podpo-
znańskich gmin w granice Miasta Poznania.

Adam Lewandowski pytał o postępy w 
realizacji drugiego etapu promenady i szcze-
góły zamkowych obrad Wojewódzkiej Rady 
Ochrony Zabytków oraz o działania w kierunku 
utworzenia strefy płatnego parkowania na Placu 
Niepodległości.   

Radna Danuta Paluszkiewicz pytała o 
szczegóły konferencji, która odbyła się 22 lutego 
w Zamku Kórnickim. 

Radna Małgorzata Walkowiak chciała 
wiedzieć jakie są szanse na powstanie w 
okolicach przejazdu kolejowego w Koninku par-
kingu buforowego i innych rozwiązań służących 
mieszkańcom oraz o plany Aquanetu dotyczące 
modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji. 
Zaproponowała także utworzenie połączenia 
autobusowego z Kamionek do Kórnika raz w 
tygodniu w czwartek, między 11:00 a 12:00.  

Radna Beata Bruczyńska pytała o realność 
wykonania kanalizacji Skrzynek i o wkładzie 
gminy w tę inwestycję. W imieniu mieszkań-
ców Koninka przekazała apel o wykonanie 
bezpiecznego pobocza lub chodnika przy ul. 
Dziennikarskiej i Radiowej. Interesowała się 
sprawą budowy nasypu i ogrodzenia na jednej 
z działek w Borówcu niedaleko oczyszczalni 
ścieków.    

Radny Stanisław Duszczak złożył interpela-
cję w sprawie braku bezpiecznych przejść dla 
pieszych na  os. Ignacego Krasickiego i os. St. 
Staszica oraz w okolicach ul. 20 Października. 
Pytał o konkluzje rozmów w sprawie rozliczenia 
środków z funduszu JESSICA oraz zwroty 

podatków. Interesowały go także sprawy miesz-
kań komunalnych niewykorzystywanych przez 
zakwaterowane w nich osoby. Zgłosił wniosek 
do Komisji Rewizyjnej o przeanalizowanie 
procedur  przeprowadzania konkursów na dofi-
nansowania. Prosił także o wyznaczenie osoby, 
która będzie informowana przez przedstawicieli 
kolejnictwa w sprawie ewentualnych odstępstw 
od rozkładu jazdy.   

Radny Tomasz Nagler pytał o skalę wykry-
tych podczas badań wad materiałów użytych 
do modernizacji rynku i zatrzymane z tego 
tytułu kwoty. Poruszył kwestię ustanowienia 
przez wojewodę strefy zrzutu podwieszeń i 
ewentualne środki prawne jakie podjąć może 
w tej sprawie gmina. 

Radna Irena Kaczmarek prosiła o usta-
wienie nowej wiaty przystankowej przy ul. 
Biernackiej, interesowała się sprawą moderni-
zacji skrzyżowania ul. Konarskiej z obwodnicą, 
pytała o nowe kosze na śmieci oraz wymianę 
zieleni na rynku w Bninie. 

Radna Dorota Buchalska pytała o konkluzje 
z dyskusji na temat łącznika drogowego pomię-
dzy ul. Zamkową i ul. Średzką.  

Radny Andrzej Regulski zaproponował 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na os. 
Krasickiego. Zgłosił także problemy z brakiem 
przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, na 
przedłużeniu „Starej Stodolnej”.  

Radna Magdalena Pawlaczyk pytała o 
możliwość utworzenia świetlicy socjoterapeu-
tycznej na terenie Kórnika. Zaproponowała 
umiejscowienie takiej placówki przy Placu 
Powstańców 13/14. 

Radna Julia Bartkowiak prosiła o po-
twierdzenie informacji o tym, że Kórnickie 
Spotkania z Białą Damą odbędą się na Placu 
Niepodległości. 

Jedna z mieszkanek Skrzynek po raz 
kolejny przedstawiła swoje problemy związa-
ne z linią wysokiego napięcia oraz z brakiem 
odszkodowań za przeprowadzenie tejże linii w 
sąsiedztwie jej zabudowań. Sformułowała za-
rzuty wobec burmistrza w związku z tą sprawą.  

Szczegóły uchwał i sprawozdań znajdą 
Państwo na stronie:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2336

ŁG

Podziękowania dla Hanny Kmieciak od samorządowców
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        POWYBORcZE REflEKSjE

Obserwując ostatnie wybory na Soł-
tysów, a właściwie powyborcze reakcje 
zdecydowałem się napisać te kilka zdań.

Z rozrzewnieniem wspominam czasy, 
kiedy Sołtysi pracowali społecznie.

Często jedynym przywilejem było posia-
danie telefonu, (choć w czasach, gdy nie 
było komórek i tylu telefonów stacjonarnych 
konieczność udostępniania go sąsiadom 
było raczej kolejnym obowiązkiem). Nie-
rzadko, aby coś załatwić w urzędzie mu-
sieli jechać autobusem lub nawet rowerem. 
Powodowało to, że o tę funkcję ubiegali 
się ludzie o „duszy społecznika”, gotowi 
poświęcić wiele dla dobra swojej wsi. Było 
nawet takie powiedzenie-, „ Kto się udziela 
społecznie- ten ma biedę wiecznie”. 

Dziś mają pensję- ok. 6000 zł rocznie 
(sołtysi nie dostaja pensji a dietę przyp . 
redakcja), zapłatę za roznoszenie nakazów 
podatkowych, służbową komórkę... i prze-
świadczenie, że funkcję Sołtysa otrzymali 
dożywotnio.

 Oczywiście nie chcę generalizować, ale 
reakcje niektórych pokazują, że wynagro-
dzenie spowodowało napływ ludzi liczących 
na zysk i znajomości, a demokratyczny 
wybór kogoś innego wywołuje „święte 
oburzenie”. Wybory organizowane, co 4 lata 
mają na celu zmobilizowanie obecnych, lub 
zmianę na stanowisku Sołtysa dla dobra 
mieszkańców, a nie na złość poprzednikom.

To, co napisałem, jest moją subiektywną 
oceną, ale mam wrażenie, że niestety pie-
niądze „zabiły ducha społecznika” u niektó-
rych. Wierzę, że to tylko niechlubne wyjątki.

Wszystkim Sołtysom życzę owocnej 
pracy i aby pieniądze otrzymywane z racji 
pełnionej funkcji były dodatkiem, a nie 
celem.

Z poważaniem stały czytelnik
 ( nazwisko do wiad. Redakcji)

Fundacja Dziecko w Centrum zaprasza do skorzystania z kolejnej edycji Funduszu 
Wodociągowego Aquanet. Celem Funduszu jest pomoc klientom o najniższych docho-
dach, obsługiwanym przez Aquanet SA w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki. 
Dopłacamy do rachunków za miesiące grudzień 2014r., styczeń, luty, marzec, kwiecień 
2015r. Uzyskana pomoc może wynieść od 10% do 50%, w zależności od dochodu na 
jednego członka gospodarstwa domowego. Informujemy, że wzrósł próg dochodowy i 
wynosi teraz 1287 zł netto na jednego członka rodziny.

Wnioski są przyjmowane od 3 marca do 8 maja 2015r. Zmianie uległo także miej-
sce składania wniosków, teraz jest to Punkt Obsługi Klienta Aquanet, ul. Piątkowska 
117/119 w Poznaniu. Biuro czynne w poniedziałki 9-17, wtorki, czwartki i piątki 9-15, 
w środy nieczynne.

Więcej informacji na plakatach, stronie internetowej www.funduszwodociagowy.pl 
oraz pod numerem telefonu 61 832 84 20. 

WYMAGANE DOKUMNETY:
• Dowód osobisty (do okazania)
• Dokumenty poświadczające dochody (dochód nie może przekroczyć 1287 zł netto 
na 1 osobę  w rodzinie)
- PRACUJĄCY – ksero zaświadczenia z pracy (kwota netto, z trzech ostatnich miesięcy)
- BEZROBOTNY ZAREJESTROWANY – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy
- BEZROBOTNY NIEZAREJESTROWANY – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, 
że nie figuruje się w rejestrze oraz oświadczenie wyjaśniające dlaczego nie jest się  
zarejestrowanym.
- STUDENT/UCZEŃ PEŁNOLETNI – zaświadczenie z uczelni/ szkoły
- URLOP WYCHOWAWCZY – zaświadczenie potwierdzające ten fakt
- RENCISTA/EMERYT – ksero decyzji o przyznaniu renty/emerytury lub ksero ostat-
niego odcinka
- ksero decyzji o przyznaniu renty rodzinnej
- ksero decyzji o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego
- ksero decyzji o pobieraniu zasiłków chorobowych/świadczeń rehabilitacyjnych
- ksero decyzji o przyznaniu alimentów (jeśli nie są otrzymywane – zaświadczenie od 
komornika)
- ksero decyzji o zasiłkach rodzinnych na dzieci
- ksero decyzji o przyznaniu pomocy z MOPR/OPS (zasiłek stały, okresowy)
- ksero decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- ksero decyzji o przyznaniu stypendium (naukowe, socjalne)
- jeśli są jeszcze inne dochody – należy je udokumentować.

OgŁOSZENiE

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę  nieruchomości  zabudowanej 
budynkiem garażowym będącej  własnością Gminy Kórnik działki nr 369/14 o powierzchni 0,0024 ha  zabudowanej budynkiem garażowym 
w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 14,8 m ² numer księgi wieczystej PO1D/00021547/1 położonej w miejscowości Kórnik 
obręb Bnin  klasy użytków: Bi – 0,0024 ha za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 1 200,00 zł. netto  + 23% VAT brutto rocznie

- W/w nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 7 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim  w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami pok. 203 w godz. 9:00 do 14:00.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 7 kwietnia  2015 r. do 
godziny 15:00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ  DZIAŁKI  NR 369/14 O POWIERZCHNI 0,0024 
HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYM, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI KÓRNIK OBRĘB BNIN, NIE OTWIERAĆ 
PRZED GODZ. 10:00 13  kwietnia 2015r.”
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź  po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  6 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.
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Sołectwo imię i nazwisko sołtysa Nr. telefonu

Biernatki Stanisław Dubiel 515-229-672

Błażejewko Krzysztof Sadowski 515-229-674

Błażejewo Beata Jefremienko 515-229-673

Borówiec Agnieszka Plucińska 515-229-675

Czmoniec Zbigniew Tomaszewski 515-229-677

czmoń Jerzy Rozmiarek 505-908-029
608-596-250

czołowo Dorota Dłubała 515-229-678

Dachowa Iwona Kosmalska 515-229-679

dębiec Katarzyna Szafraniak 515-229-680

dziećmierowo Henryk Hypsior 515-229-681

gądki Krzysztof Lewandowicz 515-229-682

Kamionki Bartosz Szczepański 515-229-683

Konarskie Katarzyna Górna 695-262-412

Koninko Jan Jankowiak 515-229-685

Kromolice Jolanta Gańko 515-229-686

Mościenica Emilia Weinert 515-229-687

Pierzchno Władysław Mirosław Fibner 515-229-688

Prusinowo Aleksandra Szczepaniak 515-229-689

Radzewo Julia Bartkowiak 515-229-690

Robakowo–osiedle Andrzej Surdyk 515-229-692

Robakowo - wieś Stefan Sosnowski 515-229-691

Runowo Iwona Cupryjak 515-229-693

Skrzynki Beata Bruczyńska 515-229-694

Szczodrzykowo Jan Tuczyński 515-229-695

Szczytniki Marek Templewicz 515-229-696

Żerniki Daniel Kulza 515-229-697

UWAgA!
osoby, które otrzymały 

Kórnicki Krzyż Powstańczy, 
a nie otrzymały dokumentu 

potwierdzającego jego przyznanie 
proszone są o złożenie 
do dnia 30 kwietnia br. 

w Wydziale Promocji Miasta i gminy
Urzędu Miejskiego w Kórniku 

stosownego oświadczenia 
w tej sprawie. 

Po weryfikacji oświadczeń planuje się 
uzupełnienie stosownej dokumentacji 
i przekazanie jej zgłoszonym osobom.

BURMiSTRZ gMiNY KóRNiK iNfORMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 marca 2015r. 
do dnia  30 marca  2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona  na cele rekreacyjne:
- 1 działka nr  674/2 o powierzchni 0,0522 ha położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin, 
2) nieruchomość przeznaczona pod zieleń urządzoną:
- 1 działka nr 418/12 o powierzchni 0,0166 ha położona w miejscowości Kórnik.

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

Pojawiła się koncepcja, by tegoroczne 
Kórnickie Spotkania z Białą Damą (23 i 
24 maja) odbywały się na Placu Niepodle-
głości. Głowna, sobotnia impreza miałaby 
trwać do 23:00 i zakończyć się pokazem 
sztucznych ogni. Gwiazdą głównego kon-
certu tegorocznego święta miasta ma być 
Ewelina Lisowska. Atrakcją drugiego dnia 
zespół Propabanda. Podczas święta cele-
brować będziemy także 10lecie oficjalnej 
współpracy z partnerską gminą Königstein 
im Taunus.

jakie są Państwa opinie na temat 
miejsca organizowania Kórnickich Spo-
tkań z Białą damą?

Prosimy przesyłać opinie do Redakcji 
„Kórniczanina”:
- na adres mailowy korniczanin@kornik.pl 
(w temacie wiadomości proszę wpisać 
„KSzBD)
- pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: 
Redakcja „Kórniczanin”, 
Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik
- zapraszam także do dyskusji na stronie 
https://www.facebook.com/Korniczanin
- sonda na ten temat pod adresem http://
www.ankietka.pl/ankieta/177013/kornickie-
-spotkania-z-biala-dama-2015.html

KóRnicKiE 
SpotKAniA 

Z BIAłĄ DAmĄ 
nA KóRnicKiM 

RynKu?

SołTYSI - KADEnCJA 2014-18

Serdecznie dziękuję mieszkańcom wsi 
Dziećmierowo za zaufanie i wybranie mnie 
ponownie na sołtysa. Dziękuję Radzie 
Sołeckiej minionej kadencji za współpracę 
i pracę na rzecz sołectwa

z wyrazami szacunku
Henryk Hypsior

wraz z radą Sołecką

Składam podziękowania za 12 lat współ-
pracy: mieszkańcom Biernatek, władzom 
gminy, pracownikom urzędu, sołtysom, 
sponsorom, Straży Miejskiej i wszystkim 
ludziom przychylnym.

Anna Plucińska 
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WyniKi KonKuRSóW ofERt
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

lp. NAZWA 
ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA 

NA ROK 2015
1. Polski Związek 

Wędkarski
Koło Kórnik

Zawody o Puchar Burmistrza 2 000,00 zł.

2. Kórnickie Spotkania z Biała Damą 2 000,00 zł.

3. WSTiRW Warta 16. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015 1 000,00 zł.

4.

KKK Shotokan Raven

Zakup profesjonalnej maty do sztuk walki „tatami” 0,00 zł.

5. Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci uzdolnionych sportowo 3 000,00 zł.

6.
Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Raven w miejskich, 

regionalnych, ogólnopolskich i między narodowych imprezach oraz 
zgrupowaniach i stażach karate

0,00 zł.

7. Organizacja III Otwartego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik 3 000,00 zł.

8.

MUKS Poznań

Współorganizowanie Finału Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet 10 000,00 zł.

9.

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Przygotowanie 
i uczestnictwo klubów sportowych w imprezach. Zajęcia sportowe i udział w 

rozgrywkach UKS. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 
poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

15 500,00 zł.

10. KS Akademia judo Rok 2015 pod znakiem Judo w Gminie Kórnik. 700,00 zł.

11. fundacja PBg 
Basket junior

Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki PBG 
Basket Junior 2 550,00 zł.

12.

UKS  Dwójka Kórnik

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie. 
Przygotowanie i uczestnictwo w  imprezach sportowych. Organizowanie zajęć 

sportowych i popularyzacja zdrowego stylu życia. 13 000,00 zł.

13. Brydż sportowy 0,00 zł.
14. Organizowanie imprez sportowych 1 000,00 zł.
15. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w kajakarstwie 0,00 zł.

16.

UKS „TKd-Kórnik”

WIELKOPOLSKA CUP
Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim 8 000,00 zł.

17.
Organizacja turniejów taekwondo:

VII Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika
V Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Dzieci 5 000,00 zł.

18.
Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz 

przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników W zawodach krajowych i 
międzynarodowych. 25 000,00 zł.

19. Stowarzyszenie
„Otwarte Skrzynki” Budowa boiska do piłki siatkowej – plażowej i piłkochwytów. 0,00 zł.

20.

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową

„Klaudynka”

Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży podopiecznych 
stowarzyszenia reprezentujących gminę w imprezach powiatowych – X 
powiatowe Igrzyska „Sprawni Inaczej” i XI Powiatowy Turniej BOCCI, 

Klaudynkowy Turniej BOCCI
1 500,00 zł.

21.
Stowarzyszenie
PRO fOTURUM 

POlSKA

Organizacja zawodów sportowych dla zawodników  amatorów „Kórnik Triathlon 
2015” 0,00 zł.

22. Stowarzyszenie 
Przyjazny Borówiec „Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” dwie grupy młodzieży 1 550,00 zł.

23.

UKS
 „jedynka – Kórnik”

XVII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza 6 260,00 zł.
24. Czwarte Radzewskie spotkania z badmintonem – sezon 2015 1 000,00 zł.
25. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS Jedynka-Kórnik 

pod nazwą „Pływać jak Ryba” 17 500,00 zł.

26. XVI Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich 
XLII Wileki Festyn Rowerowy dla Dzieci 2 500,00 zł.

27. Szkolenie dzieci i młodzieży w  sekcji kolarskiej UKS „Jedynka-Kórnik” 40 000,00 zł.
28. Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów 2 600,00 zł.
29. Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej 10 000,00 zł.

30. Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo) w rozgrywkach IV 
LIGI Tenisa Stołowego 1 000,00 zł.

31. „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie XV cykl turniejów w tenisie stołowym, 
strzelectwie i rzucie lotką” 2 000,00 zł.

32. Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie – organizacja szkolenia 
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie 5 000,00 zł.
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33.

UKS Sokół Robakowo

Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego 0,00 zł.

34. V Otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów o Puchar 
Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego 700,00 zł.

35.
VI Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej dla szkół 

podstawowych i gimnazjów.
IV Mistrzostwa Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjów w piłce stołowej.

400,00 zł.

36.

Stowarzyszenie 
Biegowe 

BRYlANT KóRNiK

6.PZU FESTIWAL BIEGOWY Krynica-Zdrój.
Udział członków kórnickiego stowarzyszenia BRYLANT KÓRNIK w 

międzynarodowej imprezie jako reprezentacja Gminy Kórnik 8 000,00 zł.

37.

KSS Kotwica Kórnik

Ogólnopolski Turniej BIAŁA DAMA CUP o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 7 000,00 zł.

38. Ogólnopolski Turniej GRZEŚKOWIAK KÓRNIK CUP 2015 6 000,00 zł.

39.
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego 
poprzez prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego i udział w 

rozgrywkach sportowych -  piłka nożna 153 000,00 zł.

40.
MUKS „Wieża 

Kórnicka”

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży szkolnej w szachach i warcabach oraz 
organizacja  zawodów szkolnych i gminnych. Przygotowanie dzieci i młodzieży 

reprezentującej MUKS „Wieża Kórnicka” i Gminę Kórnik do uczestnictwa i udział 
w zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich szachach.

Organizowanie turniejów okolicznościowych dla mieszkańców Gminy Kórnik oraz 
Turniejów w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą.

10 000,00 zł.

41. Kórnicka Liga Szachowo – Warcabowa Edycja V – Sezon 2015 2 800,00 zł.

42. KS Avia Kamionki

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach 
sportowych, przygotowanie i uczestnictwo klubu sportowego w różnych dyscyplinach:  

miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach  
sportowych. Zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych 

Klubów Sportowych, współ organizowanie różnych imprez sportowych, popularyzacja 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do 

uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

10 200,00 zł.

43.

Stowarzyszenie
„grupa Rowerowa 

Szczytniki – Koninko”

Promocja zdrowego stylu życia podczas aktywnego spędzania czasu – 
przygotowanie i realizacja Trzeciego Szczytnickiego rajdu Rowerowego – pt. 

Rowerem po zdrowie. 3 000,00 zł.

44.
OSP Kamionki

Organizacja imprezy sportowej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych 
na terenie gminy oraz organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności 

lokalnych poprzez realizację zadania publicznego pt. „Spartakiada Moje Boisko Orlik”

500,00 zł.

45. Stowarzyszenie 
Wsi czołowo Boisko Sportowe w Czołowie 0,00 zł.

46. UKS Oaza Kórnik
Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży  uzdolnionej sportowo w taekwondo  olimpijskim, 

uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach sportowych, współorganizowanie imprezy 
sportowej I Kolejki XIV Ligi Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika

8 000,00 zł.

47.
Towarzystwo 

Młodzieży Sportowej 
KS - Szczytniki

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 6 000,00 zł.

OgóŁEM 398 260,00 zł.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

lp. NAZWA 
ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA 

NA ROK 2015
1.

Stowarzyszenie 
Teatralne legion

Warsztaty artystyczne dla młodzieży kórnickiej 3 000,00 zł.
2. Koncert „Baw się razem z nami” 2 000,00 zł.
3. Wpisani w Kórnik muzyką i piosenką – powarsztatowy zapis 2 000,00 zł.
4.

fundacja „Zakłady 
Kórnickie”

XI Edycja Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika” 30 000,00 zł.

5. Cykl Wydarzeń artystyczno 
– edukacyjnych w Arboretum Kórnickim pt. Drzewo w roli głównej 2 500,00 zł.

6.

Stowarzyszenie 
Kawaleryjskie 

im. 7 Pułku 
Strzelców Konnych 

Wielkopolskich

„Za Ojczyznę i uczestników jedynego zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego 1018/1919” 3 000,00 zł.

7. Stowarzyszenie
Przyjazny Borówiec

Nowe lekcje w Starej Szkole
Warsztaty, koncerty, wystawy, spektakle ABC tradycji – sezon 2015 3 000,00 zł.

8. Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością 

intelektualną i 
Ruchową

„Wakacje ze sztuką” 2 400,00 zł.
9. Klaudynkowe warsztaty artystyczne 2 500,00 zł.

10. Balik karnawałowy 550,00 zł.

11. Stowarzyszenie 
„Otwarte Skrzynki” Spotkanie kultywujące tradycję „ Nocy święto 700,00 zł.

cd. na str. 10
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Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży;

lp. NAZWA ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA
 NA ROK 2015

1.
WSTiRW Warta

„Poznaj Wielkopolskę z kajaka” 1 000,00 zł.

2. 17. Spływ Kajakowy „Integracja 2015” 2 000,00 zł.

3. KKK Shotokan Raven Wypoczynek dzieci  i młodzieży 0,00 zł.

4. Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Kórnik 17 000,00 zł.

12. Stowarzyszenie 
Motocyklistów „MAd 

dOgS” Kórnik

Zlot motocyklowy przy festiwalu Batyskaf 0,00 zł.

13. Wściekła Majówka połączona z obchodami 20-lecia Stowarzyszenia 
Motocyklistów MAD DOGS Kórnik 3 000,00 zł.

14. Stowarzyszenie 
„Życzliwi dwójce” 

przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w 

Kórniku

Wyjazdy na warsztaty oraz występy Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku 3 000,00 zł.

15. „Warsztaty muzyczne Załogi Świętego Wojciecha połączone z cyklem koncertów 
na Kaszubach” 3 000,00 zł.

16. „Śladami polskich Stolic – Warszawa” 2 500,00 zł.

17.

ZhP chorągiew 
Wielkopolska – 
hufiec Kórnik 
im. Tytusa hr. 
działyńskiego

Uroczyste obchody Święta Niepodległości (Koncert laureatów konkursu 
recytatorskiego, odsłonięcie pomnika harcerskiego – Nowej Lilijki w 40 rocznicę 

powstania Hufca ZHP w Kórniku. 3 000,00 zł.

18. Kórnickie 
Towarzystwo 

Śpiewacze – chór 
Zamku Kórnickiego 
Castellum Cantans

Koncert z orkiestrą 0,00 zł.
19. Koncert „CastellumCantans i Goście’ 2 500,00 zł.

20. Zajęcia wokalne, szkolenie emisji głosu. 6 000,00 zł.

21.
Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe 
im. ks. Szczepana 

janasika

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji w związku obecnością delegacji 
strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na Europejskim Zjeździe 

Strzeleckich Bractw Kurkowych w Niemczech w miejscowości Peine koło Hanoweru 
(Prowincja Nieder Sachesen) XVIII Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen

3 000,00 zł.

22.

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Matki Bożej 

Królowej Rodzin w 
Borówcu

Warsztaty dawnych polskich pieśni nabożnych. Koncert wieńczący warsztaty. 2 000,00 zł.

23. Stowarzyszenie 
Przyjaciół chóru 

„Tutti Santi” 
przy parafii p.w. 

Wszystkich Świętych 
w Kórniku

IV Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych „Matce Bożej Kórnickiej w 
hołdzie: Kórnik 2015 1 000,00 zł.

24.
Cykl koncertów zespołu dziewczęcego chóru Tutti Santi z okazji 10-lecia 

partnerstwa gmin w Königstein mieście partnerskim gminy Kórnik. 6 000,00 zł.

25. OSP Szczytniki Wydanie książki: „Szczytniki wczoraj i dziś” 3 000,00 zł.
26.

Kórnickie 
Stowarzyszenie 

Ogończyk

Śladami herbu Łodzia 2 000,00 zł.
27. Poznań wart Poznania  1 500,00 zł.

28.

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji przez Stowarzyszenie Kulturalne 
OGOŃCZYK na rzecz współpracy partnerskiej Gminy Kórnik  z zaprzyjaźnionym 

miastem partnerskim Koenigastein – Niemcy
w 10-tą rocznicę nawiązywania współpracy partnerskiej.

5  150,00 zł.

29.

OSP Kamionki

„II Inspirujące podróże” 0,00 zł.
30. „XV Festyn Rodzinny w Kamionkach – Dzień Strażaka” 3 000,00 zł.
31. „III Festiwal produktu lokalnego” 1 200,00 zł.
32. „Seniorzy na start” 600,00 zł.
33. „Kamionkowe spotkania z kulturą” 0,00 zł.
34. Stowarzyszenie 

Smartness
Batyskaf festiwal – kontynuacja festiwalu Rok w Rock 8 000,00 zł.

35. Odjazdowy Bibliotekarz – IV edycja, Kórnik 2015 2 000,00 zł.

36.

Parafia 
Rzymskokatolicka 

pw. bł. Matki 
Teresy z Kalkuty w 

Kamionkach

Parafiada 2015 0,00 zł.

37. Stowarzyszenie 
Aktywna Mościenica

Zagroda kórnicka „Bo nad chleb być może co? Spotkanie wokół tradycji pieczenia chleba 5 000,00 zł.
38. „Kulturalne wędrówki” 1 000,00 zł.

39.
Towarzystwo 

Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/19

Organizacja obchodów 97 rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego 
1918/1919 1 900,00 zl.

OgóŁEM 121 000,00 zł.

cd. ze str. 9
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5. Przyjazny Borówiec Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 1 000,00 zł.

6.

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 
intelektualną i Ruchową 

Klaudynka

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych 2 400,00 zł.

7.
Stowarzyszenie 
Motocyklistów 

„MAd dOgS” Kórnik

Motocyklowy Dzień Dziecka 
w Domu Dziecka w Bninie. 0,00 zł.

8.
Stowarzyszenie „Życzliwi 
dwójce” przy SP nr 2 w 

Kórniku

„Wizyta uczniów szkół podstawowych z partnerskiej gminy Bukowina 
Tatrzańska w Kórniku” 1 750,00 zł.

9. UKS „TKd-Kórnik” Organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS „TKD-Kórnik” 0,00 zł.

10.
ZhP Kórnik

hufiec Kórnik

Obóz harcerski Hufca ZHP Kórnik
„Harcerskie obrzędy w życiu obozowym” 7 000,00 zł.

11. Biwak zimowy Hufca ZHP Kórnik w Rogalinku 2 000,00 zł.

12. UKS Dwójka Kórnik

Organizacja kilkudniowych imprez turystycznych 
i wypoczynkowych.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Kórnik

0,00 zł.

13.
OSP Kamionki

„Wycieczka Kamionki – Kotlina Kłodzka” 1 000,00 zł.
14. „Jednodniowa imprez turystyczno – edukacyjna” 1 000,00 zł.

15. OSP Szczytniki Organizacja obozu szkoleniowo – wypoczynkowego członków 
młodzieżowych drużyn pożarniczych – Gminy Kórnik 1 750,00 zł.

16.
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. bł. Matki Teresy z 
Kalkuty w Kamionkach

Letnie Wakacje w Bieszczadach 
Dzieci i Młodzieży z Parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty 2 100,00zł.

17. UKS Oaza Kórnik Zorganizowanie wypoczynku letniego
 dla dzieci i młodzieży terenu Gminy Kórnik 0,00 zł.

OgóŁEM 40 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

lp. NAZWA ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA 
NA ROK 2015 

1. Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec „Dzień Borówca – Biesiada na koniec lata 2015” 3 000,00 zł.

2.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością intelektualną i Ruchową 

„Klaudynka”

Konkurs plastyczny – „Osoby z 
niepełnosprawnościami wśród nas” dla dzieci, 

młodzieży oraz seniorów Gminy Kórnik
1 000,00 zł.

3. OSP Kamionki „Aktywne Mamuśki – zajęcia dla Malucha” 1 750,00 zł.
4. ZhP hufiec Kórnik Betlejemskie światło pokoju w gminie Kórnik 250,00 zł.

5. PKPS Zarząd Okręgowy w Poznaniu Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji 
społeczności lokalnych 2 000,00 zł.

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w 
Kórniku - Bninie

Uporządkowanie terenui postawienie tablic 
informacyjnych na półwyspie Szyja, gdzie 

zlokalizowane są dwa zabytki archeologiczne
5 500,00 zł.

7. Stowarzyszenie Wsi czołowo I Festiwal rodzinny wsi Czołowo 1 500,00 zł.
OgóŁEM 15 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu 
ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

lp. NAZWA ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA 
NA ROK 2015

1. Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu 
problemów społecznych dotyczących ubóstwa, 

przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności 8 000,00 zł.

2.

PKPS Zarząd Okręgowy w Poznaniu

Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, 
ubogim i zagrożonym społecznie 3 000,00 zł.

3. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób 
samotnych i ubogich 2 500,00 zł.

4. Organizacja dystrybucji żywności w ramach 
pomocy z Unii  Europejskiej 8 500,00 zł.

5. Związek Kombatantów R.P. i B.W.P. – Koło 
Miejsko-gminne Kórnik

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 
samotnych i ubogich kombatantów 2 000,00 zł.

6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty 
Kórnickiej

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 
nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób 

wspierających stowarzyszenie.
1 000,00 zł.

OgóŁEM 25 000,00 zł.
cd. na str. 12
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Burmistrz Miasta i  Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej  nieru-
chomości rolnej  będącej  własnością Gminy Kórnik działki nr 298 o powierzchni 3,4513 ha, numer księgi wieczystej PO1D/00029434/2, 
położonej w miejscowości  Kórnik obręb Bnin klasy użytków: RIVa -1,0545 ha, RV-2,3968 ha, z przeznaczeniem na cele rolne, za cenę 
wywoławczą czynszu dzierżawnego 10,0 q pszenicy rocznie

- W/w nieruchomość nie jest  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 7 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia  7 kwietnia 2015 r. 
do godziny 15.00 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 298 O POWIERZCHNI 3,4513 
HA, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KÓRNIK OBRĘB BNIN, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 12 00 13 kwietnia 2015r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2015r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia  6 marca 2015 r. do dnia  7 kwietnia 2015 r.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu 
ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

lp. NAZWA ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA
 NA ROK 2015

1. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością intelektualną i ruchową 

„Klaudynka”

Turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy 4 000,00 zł.

2. „W zdrowym ciele zdrowy duch” 15 000,00 zł.

3. OSP KAMiONKi „Przekroczyć Granice – III Misterium Męki Pańskiej 
Osób Sprawnych i Niepełnosprawnych” 2 550,00 zł.

OgóŁEM 21 550,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu 
ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności;

lp. NAZWA ORgANiZAcji NAZWA ZAdANiA KWOTA PRZYZNANA 
NA ROK 2015

1. OSP Kamionki i
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej Akcja – Reakcja – pierwsza pomoc dla każdego 4 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie wsi czołowo Dzieci i młodzież I pomocą w Czołowie 0,00 zł.
OgóŁEM 4 000,00 zł

cd. ze str. 11

OgŁOSZENiE 
BURMiSTRZA MiASTA i gMiNY 

KóRNiK
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla miejscowości 
Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid. 
105/9 i 105/10, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 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. z 2013 r. poz. 1235 
ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w 
Kórniku nr XIII/162/2011 z dnia 25 paździer-
nika 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Koninko, w części 
dotyczącej działek nr ewid. 105/9 i 105/10, 

gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 16 marca 2015 
r. do 8 kwietnia 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 24 marca 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 
12:00 (sala 106, I piętro – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miej-
scowego może wnieść każdy, kto kwestio-
nuje 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 24 kwietnia 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 wery-
fikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu lub opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i 
Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.
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tynki Kórnicki Ośrodek Kultury postanowił 
świętować w nietypowy sposób. Zorgani-
zowane zostało spotkanie z Krzysztofem 
Górskim – podróżnikiem, kaskaderem, 
aktorem i kucharzem w jednej osobie, który 
opowiedział o swych wędrówkach po In-
diach, Birmie i Afryce. Setki zdjęć wzboga-
cały pasjonujące opowieści o spotkaniach a 
mieszkańcami Azji i Afryki. Z pomocą Piotra 
Semeniuka – podróżnika i kucharza wy-
czarował egzotyczne potrawy, które miały 
w sobie moc afrodyzjaków. Zwieńczeniem 
walentynkowo-kulinarnych eksperymentów 
była degustacja ostryg. Liczna publiczność 
opuściła KOK w nastrojach co najmniej 
orientalnych. 

Sławomir Animucki

WAlEntynKi W KoK

fERiE W KoK
Co roku, w trakcie zimowych ferii w Kórnickim Ośrodku Kultury odbywają się warsztaty 

artystyczne. Tym razem zostały poświęcone grafice. Nazwa „Tajniki grafiki” mogła sugerować 
dość zagadkową i mroczną wiedzę. Czy aby na pewno ? Przecież poprowadzili je dr Jarosław 
Janas adiunkt Pracowni Serigrafii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, dr Piotr Mastalerz 
oraz Marlena Filipiak. Ich wiedza okazała się nie tyle tajemna, co inspirująca. Podczas dwóch 
tygodni uczestnicy zapoznali się z takimi technikami jak: linoryt, miedzioryt, sitodruk, czy mo-
notypia. Poznali w praktyce narzędzia jakie używa się w grafice warsztatowej, jak korzystać 
z prasy graficznej, w jaki sposób drukuje się na tekstyliach. Podsumowaniem był wernisaż 
prac młodych adeptów sztuki graficznej który odbył się 27 lutego 2015 r. Czy oglądając prace 
poczuliśmy dziwne moce? Może? Na pewno poczuliśmy siłę kreacji młodych twórców, których 
fantazja przekracza wiele granic wyobraźni. Oto przykłady:

  Sławomir Animucki

DZIEń 
otWARty 

W PUBlicZNYch 
PRZEdSZKOlAch 

gMiNY KóRNiK 

Przedszkole nr 1
 im. Misia Uszatka w Korniku, 

Przedszkole nr 2 
„cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie 

i Przedszkole w Szczodrzykowie 

zapraszają wszystkich przyszłych 
przedszkolaków wraz z rodzicami na 
„dzień Otwarty”, który odbędzie się:

- 7 marca 2015r (sobota) o godz. 10.00 
w Przedszkolu nr 2 „cztery Pory Roku” 
w Kórniku- Bninie

- 14 marca 2015r (sobota) o godz. 
10.00  w Przedszkolu w Szczodrzykowie

- 21  marca 2015r (sobota) o godz. 
9.00  w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszat-
ka w Kórniku

W programie:
- zwiedzanie przedszkola
- zabawy w salach przedszkolnych
- spotkanie informacyjne dla rodziców

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!

Prosimy o zabranie obuwia domowego 
dla rodzica i dziecka

Dyrektorki Przedszkoli
Iwona Justkowiak

Magdalena Jankowiak
Barbara Zarzeczna
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ZiMoWE fERiE 
W BnIńSKIEJ 

SZKolE
Wzorem lat ubiegłych, podczas pierw-

szego tygodnia ferii, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Kórniku zorganizowała dla swoich 
uczniów zimowisko. Każdego dnia na 
uczestników czekały różne atrakcje. Po-
niedziałek spędzili na grach i zabawach 
sportowych, a także rozgrywkach gier 
planszowych. Wtorek i czwartek były dniami 
kinowymi - w Kinepolis  oglądali filmy: „Pin-
gwiny z Madagaskaru” oraz „Dzwoneczek i 
bestia z Nibylandii”. Środa była dniem pod 
znakiem słodkości i gwary poznańskiej.  
Uczestnicy poznawali tajniki wypieków rogali 
Świętomarcińskich w Rogalowym Muzeum  
Poznania. To nowe muzeum jest miejscem 
dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej 
Poznań, jego specyfikę, język oraz symbo-
le. W kameralnej, swobodnej atmosferze  

uczniowie mogli zarabiać ciasto, formować 
rogale, no i oczywiście je skosztować. Po-
znawali gwarę poznańską prezentowaną 
przez rodowitego poznaniaka – „wuja Binia”, 
który przekonywał, jak ważna jest tradycja 
regionalna i kultywowanie jej w codziennym 
życiu. Po opuszczeniu muzeum  „Szczuny” 
i  „Mele” z wielkim  zapałem wędrowali po 
ulicach miasta szukając „starego Marycha” 
i innych obiektów związanych z św. Marci-
nem. W piątek, 20 lutego uczestnicy zimo-
wiska wyruszyli do Poznania na spotkanie 
z historią. Odwiedzili Interaktywne Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego (ICHOT) pre-
zentujące jego dziedzictwo kulturowe, zlo-
kalizowane w najstarszej części Poznania. 
Przygodę z historią uczestnicy rozpoczęli 
od zwiedzania budynku głównego, gdzie 
obejrzeli makietę grodu z czasów Mieszka 
I, pierwszego historycznego władcy Polski. 
Następnie, rozdzieleni na dwie grupy wieko-
we, przeszli do sal warsztatowych, gdzie pod 
okiem instruktorów  budowali z materiałów 
recyklingowych makietę średniowiecznego 
grodu. Wszyscy pracowali z zapałem, a 
niektórzy nawet odkryli w sobie zdolności 

architekta, inni plastyka. Efekt końcowy był 
całkiem niezły, choć może mniej trwały od 
makiety widzianej na ekspozycji. Po tej cie-
kawej architektonicznej zabawie uczniowie 
przeszli z budynku głównego kładką nad 
rzeką Cybiną do śluzy katedralnej i Bramą 
Poznania do zabytkowej części Ostrowa 
Tumskiego. Miejsce to jest związane nie tyl-
ko z historią Poznania, ale i Polski, bo uzna-
no je za początek polskiej państwowości. Tu 
ostatni rzut okiem na katedrę, zabytkową 
przestrzeń Ostrowa Tumskiego i powrót do 
współczesności. Była to dla wszystkich cie-
kawa lekcja historii, która wzbogaciła wiedzę 
o początkach państwa polskiego.

Każdego dnia z tak zorganizowanego 
zimowego wypoczynku w mieście korzystało 
od 30 do 45 uczniów, którzy pod opieką 
swoich nauczycieli spędzili część ferii. W 
tym samym czasie druga grupa, 37 uczniów 
z klas IV-VI rozwijała swoje kompetencje 
językowe na obozie „EuroWeek” w malow-
niczym Międzygórzu.

 Maria Matysiak i Grażyna Szklarek

Tradycyjnie już, jak w każde wakacje, 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kórniku-Bninie wraz z opiekunami- p. D. Tu-
rajską, P. Lubińską,  G. Graczykowską i  A. 
Chmurą pojechali na obóz edukacyjny „Eu-
roWeek – Szkoła Liderów” organizowany 
przez Europejskie Forum Młodzieży. Obóz 
ten cieszy się coraz większą popularnością 
i w te ferie było nas aż 36 osób. Mieliśmy 
do dyspozycji cały pensjonat „Sarenka” w 
urokliwym Międzygórzu, gdzie przez 5 dni 
otoczeni opieką wolontariuszy z Kolumbii, 
Turcji, Kenii i Danii, pogłębialiśmy nie tylko 
znajomość języka angielskiego, ale także 
rozwijaliśmy różnorodne umiejętności spo-
łeczne, np. pracę w grupie, czy umiejętność 
prezentacji. Wszystkie zajęcia prowadzone 
były w języku angielskim i spowodowało to 
tak ważne pokonanie bariery językowej, 
wstydu i wreszcie… mówienie. Wolonta-
riusze, którzy w ogóle nie mówili w języku 
polskim, byli bardzo mili i otwarci. Każdy 
próbował zamienić z nimi choć kilka słów 
po angielsku. W tym roku, ponieważ byli-
śmy jedyną szkołą w tym ośrodku, dzieci 
były zachwycone tym, że mają ich od rana 
do wieczora „tylko dla siebie”. Byli z nimi 
podczas zajęć, gdzie dzieci przeprowa-

dzały wywiady, tworzyły i przebierały się 
za postaci z bajek, uczyły się przedstawiać 
dobre i złe strony różnych wydarzeń, śmiały 
się do rozpuku przygotowując „mission 
impossible”, a także podczas spacerów, 
gdzie śnieg, którego nam tak brakuje, 
spowodował wybuch międzynarodowej 
bitwy na śnieżki. Oprócz tego wolonta-
riusze przygotowali ciekawe prezentacje 
na temat krajów, z których pochodzą. Nie 
muszę tłumaczyć, że to, że nasi uczniowie 
rozumieli ich większość, spowodowało 

bardzo duży wzrost pewności siebie i chęci 
nawiązania kontaktu z wolontariuszem. I 
taka integracja nastąpiła. Pożegnanie było 
słychać chyba w całym Międzygórzu, gdyż 
łzy lały się jeszcze długo po wyjeździe 
naszych zagranicznych przyjaciół. Trudno 
było wracać do domu, ale przecież latem 
znowu pojedziemy poznać nowych ludzi, 
poznać nowe kultury świata i przekonać 
się, na ile umiemy porozumieć się w języku 
angielskim. 

  Agnieszka Chmura

FERIE SP nR 2 - „EuRoWEEK – SZKołA LIDERóW 2015”
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W dniu 14 lutego br. na terenie jed-
nostki OSP Kórnik,  odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej - drużyn pożarniczych z terenu 
naszej gminy.

Na turnieju  z uczestnikami byli rów-
nież: Pan Antoni Kalisz - Wiceburmistrz 
Gminy Kórnik, Pan Roman Genstwa - wi-
ceprzewodniczący Rady oraz druhowie: 
prezesi, naczelnicy z jednostek OSP 
naszej gminy.

W turnieju brało udział 31 młodych  
strażaków  z jednostek: MDP - OSP 
CZMOŃ, MDP - OSP KÓRNIK, MDP - OSP 
RADZEWO, MDP - OSP KAMIONKI, MDP- 
OSP SZCZYTNIKI

Uczestnicy turnieju  walczyli w trzech 
grupach wiekowych; 

1. grupa - uczniowie szkół podstawo-
wych (11 osób).

2. grupa - uczniowie szkół gimnazjal-
nych (14 osób ).

3. grupa - uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych (6 osób).

Na podstawie regulaminu Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury 
eliminacji gminnych w składzie;

- Sieroń Ewa  - Przewodniczący
- Szyc Andrzej - V-ce Przewodniczący
- Bartkowiak Julia - Sekretarz
- Andrzejczak Bartosz - Członek
- Orlewicz Leszek - Członek
- Sobolewski Sławomir - Członek
W/w jury po dokonaniu ocen prac pi-

semnych zakwalifikowało do finału niżej 
wymienionych uczestników eliminacji 
gminnych.   

I grupa wiekowa ( szkoły podstawowe);
- Radziejewski Wojciech - MDP Radzewo
- Szafraniec Julia - MDP Szczytniki
- Noskowiak Jakub - MDP Kórnik
- Rumińska Sylwia - MDP Czmoń
- Kudła Barbara - MDP Czmoń

II grupa wiekowa ( szkoły gimnazjalne)
-  Dryer Klaudia - MDP Radzewo
-  Brylewska Joanna - MDP Czmoń
-  Przepióra Robert - MDP Kórnik
-  Kudła Grzegorz - MDP Czmoń
-  Fludra Kacper - MDP Kórnik 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgim-
nazjalne)
- Kudła Patryk - MDP Czmoń
- Sieńko Mikołaj - MDP Kamionki
- Frąckowiak Kinga - MDP Radzewo
- Rumiński Łukasz - MDP Czmoń
- Radziejewski Mateusz - MDP Radzewo.

Kolejność miejsc po rozgrywkach 
finałowych przedstawia się następująco;

I grupa wiekowa;( szkoły podstawowe);
-I miejsce Kudła Barbara  - MDP Czmoń 
-II miejsce Szafraniec Julia - MDP Szczyt-
niki 
-III miejsce Noskowiak Jakub - MDP Kórnik 

II grupa wiekowa; ( szkoły gimnazjalne);
- I miejsce Brylewska Joanna - MDP 
Czmoń.
-  II miejsce Przepióra Robert - MDP Kórnik .
-  III miejsce Dryer Klaudia - MDP Radzewo

III grupa wiekowa; (szkoły ponadgim-
nazjalne);
- I miejsce Radziejewski  Mateusz - MDP 
Radzewo 
- II miejsceFrąckowiak Kinga - MDP Ra-
dzewo 
 -  III miejsce Kudła Patryk - MDP Czmoń 

W/w druhowie otrzymali; nagrody, pu-
chary i dyplomy.

Pierwsze dwie osoby z każdej grupy wie-
kowej będą reprezentować gminę Kórnik w   
eliminacjach powiatowych OTWP ; 28 marca 
2015 r. w Buku.           

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„ Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu 
popularyzowanie przepisów i kształtowania 
umiejętności w zakresie ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem ga-
śniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruch strażackiego.

ORGANIZATORZY OTWP

Organizatorem OTWP jest Zarząd 
Główny Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy;
- Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, 
- Zarządów Oddziału Związku OSP RP,
- Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
- Instytucje ubezpieczeniowe,
- innych organizacji młodzieżowych, spo-
łecznych oraz fundacji.

        E.S

EliMiNAcjE gMiNNE - OgólNOPOlSKi   TURNiEj  WiEdZY  POŻARNicZEj

 „młoDZIEŻ  ZAPoBIEGA  PoŻARom” 

Młodzieżowa drużyna Pożarnicza 
w Kórnik

 ogłasza  nabór do drużyny.

Nabór dziewcząt i chłopców
w wieku od 12 do 18 lat.

celem  Młodzieżowej  
drużyny  Pożarniczej  jest  ;

-  podnoszenie  wiedzy  z  zakresu  
ochrony  przeciwpożarowej,

-  organizowanie działalności kultu-
ralno - oświatowych w środowisku z  
uwzględnienie problematyki ochrony 
przeciwpożarowej, w tym m.in. pro-

wadzenie kącika pamięci,
-  rozwijanie sprawności fizycznej 

członków  poprzez uprawianie
 różnych dyscyplin sportowych

 i turystyki,
-  udział w zapobieganiu pożarom 

przez oddziaływanie na środowisko 
w celu przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych,
-  wspieranie działalności wolonta-

riackiej członków MdP 
na rzecz środowiska.

członkom  Młodzieżowej  drużyny  
Pożarniczej  oferujemy;

-   udział w obozach 
szkoleniowo-wypoczynkowych,

-   udział w uroczystościach 
strażackich,

-   ciągłą  współpracę z OSP i PSP.

chętnych zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne w dniach:

  07.03.2015 r. o godz.9:00-12:00 
14. 03. 2015 r. o godz.9:00-12:00.
na terenie strażnicy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kórniku.
                                                                                                           

zaprasza 
                                                                                                         

Rada drużyny
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NOWA idEA ROZWiąZANiA
 „TRAKTU ZAMKOWEgO” 

i OdKRYciA W dOMU PRZY 
Pl. NiEPOdlEgŁOŚci 50.

KonfEREncJA 
nA ZAMKu

 
W niedzielę 22 lutego przez pięć godzin 

wielki świat przyglądał się wielkiemu Kórniko-
wi. Na zamku odbyła się konferencja „Kórnik. 
Urbanistyczne problemy zabytkowego miasta”. 
To pierwsze spotkanie z cyklu, jaki organizuje 
Komitet do Spraw Rewitalizacji Obszarów 
Zabytkowych Wielkopolski przy Komisji Historii 
Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk oraz Biblioteka Kórnicka PAN. Wyniki kon-
ferencji już są widoczne – objawiły się na póź-
niejszym o dwa dni posiedzeniu Wojewódzkiej 
Rady Ochrony Zabytków przy Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, które 
miało miejsce w Kórniku 24 lutego z udziałem 
władz miasta i dyrekcji Biblioteki Kórnickiej PAN. 

goście z Poznania, Warszawy, 
Wrocławia, Rogalina 

Na konferencję przybyło około stu obywateli 
Kórnika, ponadto zaś istotni dla obrad goście. 
Oprócz pana Jana Grabkowskiego – Starosty 
Powiatu Poznańskiego, który wespół z prof. 
Tomaszem Jasińskim, dyrektorem Biblioteki 
Kórnickiej PAN, otwierał obrady – w górnym 
hallu Zamku zasiedli: reprezentant General-
nego Konserwatora RP pan Zbigniew Maj, 
Wojewódzka Konserwator Zabytków pani 
Jolanta Goszczyńska ze swoją zastępczynią, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do 
Spraw Estetyki Miasta pan Piotr Libicki, członek 
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy 
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorze 
zabytków w Poznaniu, pan Maciej Małacho-
wicz z Wrocławia i sekretarz zarządu Fundacji 
Raczyńskich z Rogalina pan Mikołaj Pietraszak-
-Dmowski.

Obecni byli też przedstawiciele samorządu 
w osobach wiceburmistrza Miasta Kórnika An-
toniego Kalisza i dyrektor aWydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta pana Bronisława Dominiaka. 
Asystowali też obradom dyrektorzy pozostałych 
placówek PAN – Instytutu Dendrologii i Zakła-
dów Doświadczalnych, 
był też znany regionalista 
pan dr Kazimierz Kra-
wiarz. Pojawiły się media 
lokalne – dziennikarze 
„Wielkopolskiego Kuriera 
Wnet”, „Radio Merkury” 
oraz redaktor naczelna 
czasopisma naukowe-
go „Pamiętnik Biblioteki 
Kórnickiej”, prof. Barbara 
Wysocka. 

„Trakt Zamkowy” 
– propozycja przy-

chylnie przyjęta przez 
konserwatora

Punktem kulmina-
cyjnym obrad stało się 
wystąpienie pani mgr inż. 
arch. Anny Smólskiej, 
które miało charakter in-
terwencyjnej inicjatywy 

obywatelskiej. Pani Smólska przygotowa-
ła społecznie alternatywną ideę pieszego 
„Traktu zamkowego” w opozycji względem 
dotychczasowych planów. Nowe rozwiązanie 
komunikacyjne pomiędzy rynkiem (Placem 
Niepodległości) a dziedzińcem zamkowym jest 
skądinąd konieczne ze względu na bezpieczeń-
stwo ruchu. Idea wypracowana przez panią 
Smólską opiera się na zasadzie zachowania 
dotychczasowych wnętrz miejskich i wszystkich 
budynków, przy stworzeniu nowego połączenia 
biegnącego pomiędzy narożnym budynkiem a 
sąsiednimi kamienicami. Obradująca dwa dni 
później Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków 
przy Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwa-
torze Zabytków przywołała tę propozycję jako 
rozwiązanie pożądane.

Rzut oka na praktyki rewitalizacyjne
 w małych miastach 

Prof. Rafał Eysymontt z Wrocławia oraz  
inż. Andrzej Billert i prof. Piotr Korduba z 
Poznania przedstawili krytyczny zarys prak-
tyk konserwatorskich i rewitalizacyjnych w 
centrach historycznych miast. Prof. Rafał 
Esymontt dotknął problemu masowych 
wyburzeń historycznej zabudowy oraz 
obecnych decyzji o jej rekonstrukcji, jak też 
problemu „przeinwestowania” centrów miast 
przez lokalne władze na przykładzie Śląska. 
Inż. Andrzej Billert ukazał proces społecznej 
konsultacji przekształceń dwu poznańskich 
ulic: Taczaka i Garncarskiej – jako wzór do 
naśladowania. Prof. Piotr Korduba dokonał 
wirtualnego spaceru po Kórniku komentując 
występujące tu zjawiska na tle ogólnopolskich 
tendencji. 

dom przy Placu Niepodległości 50 
- nowe odkrycia

Dr hab. Jacek Kowalski (w zastępstwie 
złożonego chorobą prof. Tadeusza Żuchow-
skiego) ukazał rolę kompozycyjną zagrożone-
go wyburzeniem domu w południowej pierzei 
rynku jako centralnego akcentu w perspek-
tywie ulicy Poznańskiej, który dziś pozostaje 
niezauważony przez wzgląd na fatalny stan 
techniczny i estetyczny. Zwrócił też uwagę na 
odkryte w tym domu przed kilkoma dniami (!) 
dwa XVIII-wieczne kominki i profilowane belki 
stropowe, które świadczą o sędziwej metryce 
budowli i czynią z niej zapewne najstarszy po 
kompleksie zamkowym obiekt w mieście. Dr 

Wanda Karkucińska, znawczyni nowożytnych 
źródeł do dziejów Kórnika, postawiła hipotezę 
o związku narożnego domu z Wagą Miej-
ską przeniesioną w 1774 r. spod ratusza w 
pierzeję rynku (w tym czasie Kórnik był waż-
nym ośrodkiem handlu wełny, waga służyła 
głównie do jej ważenia). Co ważne, dwa dni 
później, podczas wspomnianych już obrad 
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, od-
była się wizja lokalna w/w domu. Obradujący 
uznali, że jest to prawdopodobnie unikatowy 
na wielkopolskim tle zabytek budownictwa 
miejskiego z XVIII w.

Burzliwe dzieje ulicy Zamkowej
Mikołaj Potocki ukazał historię dróg pu-

blicznych w rejonie zamku i rynku, jak też 
późniejsze perypetie narożnego domu przy 
Placu Niepodległości 50. W roku 1866 zakupił 
go wraz z całą pierzeją hrabia Jan Działyński. 
Okazuje się też, że od momentu wytyczenia 
szosy w poprzek zamkowego dziedzińca 
(dokonały tego władze pruskie w ramach 
represji za udział hr. Tytusa Działyńskiego w 
powstaniu listopadowym) przez 120 lat trwały 
nieskuteczne starania o jej likwidację, czynione 
przez kolejnych właścicieli zamku, Fundację 
Zakłady Kórnickie i Bibliotekę Kórnicką PAN. 

dyskusja
Podczas dyskusji wypowiadali się miesz-

kańcy, goście, przedstawiciele samorządu 
i referenci. Podjęto szereg tematów draż-
liwych. Przedstawiciele lokalnych władz 
przedstawili swoją – tę samą, co dotych-
czas – wizję konfliktu o budowę drogi oraz 
wyburzenie domu. W odpowiedzi piszący te 
słowa przywołał oficjalne stanowiska konser-
watorów i dyrektora Biblioteki Kórnickiej. Dwa 
dni później, podczas obrad Rady Ochrony 
Zabytków przedstawiciele miasta dokonali 
analogicznej prezentacji, deklarując wszakże, 
iż nie zamierzają oponować wskazaniom 
służb konserwatorskich.

Publikacja
Przewodniczący Komisji Historii Sztuki 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
podjął decyzję o publikacji materiałów z sesji, 
które mają ukazać się w ciągu miesiąca w 
formie drukowanej i elektronicznej. Kolejne 
konferencje w przygotowaniu. 

Jacek Kowalski

Ratusz

Propozycja zaprezentowana podczas konferencji

„Pług”

nr. 5
0

Ul. Zamkowa
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PAnu „Eł EF”
Listu pt. „Zapomniane nazwiska”, nie na 

temat, ale zaczepiającego mnie nie zamierzam 
komentować. Nie pisałem o nazwiskach. Prof. 
Jan Żak, jako kierownik badań archeologicz-
nych w Bninie oraz autor i redaktor 4 tomowego 
opracowania „Materiały do studiów nad osad-
nictwem bnińskim” zasługuje na wzmiankę w 
kontekście recenzji książki Pawła Wójkiewicza 
pt. „Zapomniane miasto”. Natomiast wymienia-
nie lub niewymienianie nazwiska prof. Jerzego 
Fogla jak widać skutkuje agresywnym atakiem. 
Z listu „Eł ef” tchnie typowa dla kórnickich 
PNIOKÓW niechęć do KRZOKÓW i PTO-
KÓW i umniejszanie ich zasług. Już kiedyś 
wspominałem o absurdalności takiego katego-
ryzowania mieszkańców Kórnika-Bnina. Dziwię 
się, że Kórniczanin publikuje takie insynuacje i 
nonsensy. Pamiętam listy w podobnym stylu, 
preparowane i publikowane w Trybunie Ludu 
autorstwa Zygmunta Roli dyżurnego pisarza 
KW PZPR, inspirowanych przez Jerzego Fogla, 
atakujące zasłużonych kórniczan (np. obecnie 
już śp. Wincentego Ziętę, czy Stefana Nowa-
ka). Tego pierwszego wybroniłem, gdyż groził 
mu niesłusznie wytoczony proces sądowy. 
Niektórzy z wymienionych przez „Eł ef” w tym 
nieuczciwym oskarżeniu uczestniczyli.

Dla przekonania się, co i kogo gloryfikuje 
„Eł ef” warto przespacerować się na półwysep 
Szyja. Warto też przy okazji wybrać się do 
Biskupina lub Giecza aby zobaczyć jak można 
eksponować perły archeologiczne, taką jaką 
mógłby być półwysep Szyja lub jego otocze-
nie. W Kórniku o unikalności archeologii Bnina 
zapomniano.

Szkoda, ze „Eł ef” nie przybył na spotkanie 
autorskie Pawła Wójkiewicza i komentuje re-
cenzję atakując jej autora. Myślę, że nie rozumie 
pisanych słów. Dla jego zdrowia radzę mu nie 
czytać, jeśli nie rozumie tego co jest pisane i co 
pisze. Oczekuję przeproszenia.

Z poważaniem 
  Kazimierz Krawiarz

Od Redakcji
„Kórniczanin” stara się prezentować róż-

norodne tematy i zdania różnych ludzi. Nie 
stroni od krytyki, dyskusji i polemik. Niestety 
czasami w merytoryczne wypowiedzi wplata-
ne są subiektywne oceny i personalne docinki 
precyzyjnie wycelowane przez autorów. Tak 
jest właśnie w przypadku wypowiedzi „Eł ef” 
z poprzedniego numeru  i powyższej Kazi-
mierza Krawiarza, choć proporcje rzeczowej 
dyskusji i złośliwych wycieczek są w obu 
przypadkach różne. 

Publikujemy powyższą odpowiedź tylko 
dlatego, że opublikowaliśmy tekst, który 
ja sprowokował i nie możemy odbierać 
„zaczepionemu, możliwości odpowiedzi, z 
zastrzeżeniem jednak, że bierze on całą 
odpowiedzialność za swoją wypowiedź.

Redakcja zapowiada jednak uważniejsze 
przyglądanie się tego typu tekstom w przyszło-
ści oraz skracanie lub wstrzymywanie zaczep-
nych fragmentów, by jak najrzadziej dochodziło 
do podobnych wymian „uprzejmości”.  

ŁG

PRoBLEm nA PARKInGu
Mieszkańcy ślepego odcinka ul. Poznańskiej (za Gazownią) skarżą się na uciążli-

wości jakich dostarczają pojazdy ciężarowe parkujące na usytuowanym przy wjeździe 
do miasta parkingu. Miejsce to miało w założeniu służyć autobusom. Niestety obecnie 
wykorzystywane jest jako parking dla długich postojów ciężarówek. Kierowcy nocują w 
swoich pojazdach, a ponieważ parking nie jest przygotowany do takiego użytkowania 
potrzeby sanitarne załatwiają często „pod krzaczkiem” lub w garażu przylegającym do 
miejsca postoju Pogotowia Ratunkowego. Dźwięk działających agregatów niesie się  po 
okolicy przez całe noce. Ciężkie pojazdy często poruszają się z dużą prędkością powo-
dując dodatkowe zagrożenia. 

ŁG

Pasjoteka
W „Pasjotekowej krainie rękodzieła” od 

końca stycznia poznajemy fascynującą metodę 
ozdabiania wszelkich przedmiotów - techniką 
DECOUPAGE.

Uczyłyśmy się, jak osiągnąć efekt szronu 
na szkle, który powstaje poprzez naklejenie 
chusteczek higienicznych na powierzchni szkła. 
Ozdabiałyśmy deseczki drewniane, serwetkami 
obiadowymi i smugami wykonywanymi gąbką. 
Oklejałyśmy i malowałyśmy  talerze elementami 
z serwetek, farbą i złoceniami. Efekty okazały 
się tak zaskakujące i fascynujące, że więk-
szość z nas „zaraziła się” Decuopage-m. Na 
kolejnych warsztatach będziemy wykonywać 
Wielkanocne styropianowe jaja, które także 
będą ozdabiane techniką Decoupage.

Zapraszamy wszystkich na warsztaty w 
każdy poniedziałek od godziny 17:00 do 19:00.

Zdjęcia z naszych osiągnięć znajdują się 
na stronie biblioteki : www.biblioteka.kornik.pl 
w zakładce GALERIA.

ferie w Bibliotece
Jak co roku przygotowałyśmy dla 

dzieci szkolnych zajęcia w okresie Ferii. 
Odbywały się one w środy i czwartki, 
pt.: „Planszowe iGRAszki”. Dzieci miały 
możliwość poznania gier, którymi bawili 
się nasi rodzice, obejrzeli filmy Retro 
- wyświetlane przy pomocy rzutnika 
„Ania”. Wykonywały również: grające 
tuby, „ciastolinowe” podkładki, pom-
ponikowe ludki. Nie zabrakło również 
czytania ciekawych opowieści i bajek. 
Każde dziecko mogło grać w różne gry, 
te które im odpowiadały. Była możliwość 
układania puzzli i układanek . Nasi mali 
artyści wykonywali piękne prace, które 
można obejrzeć 

na stronie biblioteki : www.biblioteka.
kornik.pl w zakładce GALERIA.

KaK

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Walerii Genstwa ,

księdzu Piotrowi Piecowi z parafii Robakowskiej, 
Rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom 

za złożone kwiaty i intencje mszalne, komunie święte
 i wspólną modlitwę serdeczne podziękowania 

składa 
syn Roman

WIEśCI Z BIBLIoTEKI
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MOi POTOMKOWiE i WSPóŁcZEŚNi 
WŁOdARZE STANęli 

NA WYSOKOŚci ZAdANiA 

- WYWIAD Z 
TEoFILĄ DZIA-

łYńSKĄ, 
WŁAŚciciElKą dóBR KóRNicKich, 

ZNANą POWSZEchNiE jAKO
 „BiAŁA dAMA”

(Praca nagrodzona w konkursie 
zorganizowanym

 przez Szkołę Podstawową w Bninie)

Z Teofilą Działyńską spotkałam się w kór-
nickim zamku. Zgodziła się zrobić dla mnie 
wyjątek i w trzechsetną rocznicę swoich 
urodzin zejść na chwilę z malowidła pędzla 
Pesne’a wiszącego w Sali Herbowej.

 - Wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin. Zacny to wiek.

- Tak, pięknie dziękuję. Chociaż od Pani 
prośby o spotkanie minęło kilka tygodni, to  
nadal jest to dla mnie nie lada zaskoczenie, 
że wieść o moich urodzinach spowoduje 
takie zainteresowanie moją osobą.

- Ależ musiała się Pani spodziewać, 
że jako pracowita i niewątpliwie jedna z 
bardziej zasłużonych postaci dla kórnic-
kich ziem, nie pozostanie Pani tak szybko 
zapomniana. 

- Cóż, miło to słyszeć, ale ja nie jestem 
aniołem, nie mam zbyt łatwego charakteru. 
Zaiste, moi mężowie potwierdziliby, że nale-
żę do osób lubiących dominować (śmiech).

- To dla nas raczej nowość. Mimo 
wszystko wielu ludziom jawi się Pani jako 
kobieta dość tajemnicza. Mało mamy dziś 
informacji, a zwłaszcza o Pani okresie 
dzieciństwa. 

- Bo moje dzieciństwo nie było takie, o 
jakim można marzyć. W wieku 11 lat zosta-
łam sama na świecie.

- Niemniej jednak nie jest przesadą 
stwierdzenie, że to właśnie Pani zawdzię-
czamy rozkwit naszego miasta w czasie 
ogólnego upadku gospodarczego Polski. 
czy Kórnik, na który Pani teraz spogląda, 
jest takim, który jest zgodne z Pani prze-
konaniami i marzeniami?

- Tak, zarówno moi potomkowie, jak i 
bardziej współcześni włodarze gminy stanęli 
na wysokości zadania, choć widzę jeszcze 
możliwości na kilku obszarach.

- Których, mianowicie?
 - Nasamprzód odbudowałabym lub upa-

miętniłabym Zamek Górków, który znajdował 
się tuż nad Jeziorem Kórnickim, albowiem 
jest wielce prawdopodobne, że w ten sposób 
skończyłabym pokutować za jego pochopne 
rozebranie. 

- A więc to Pani podjęła decyzję o 
rozbiórce?

- Tak, to ja rozkazałam rozebrać ów 
zameczek, a materiały z niego pozyskane 
przeznaczyć na budulec. 

- Ale wspominała Pani o pokucie. co 
miała Pani na myśli? i dlaczego ów Za-
mek musiał zostać rozebrany?

- Ogromne skarby Górków były pilnie 
strzeżone przez złe duchy. Budynek popadł 
w ruinę, przeto stał się obiektem sporego 
zainteresowania okolicznej ludności. Diabel-
skie moce miały zostać zniweczone przez 
wizytę księdza, który musiał  wiernie prze-
strzegać obrzędów przewidzianych przez li-
turgię. Niestety, proboszczowi z sąsiedniego 
Bnina nie udało się tego osiągnąć nawet w 
trzech próbach. Duchy piekielne przetrwały, 
a skarby dosłownie zapadły się pod ziemię. 
Tuż przed północą przechodzę z bogato 
zdobionych ram mego portretu przez sale 
zamkowe na taras. O północy przyjeżdża 
do mnie rycerz na czarnym koniu i zabiera 
mnie na przejażdżkę po alejkach parkowych. 

- Myśli Pani, że odbudowa siedziby 
górków ma dziś jakiś sens?

- Dla mnie – ogromny. Zaznałabym 
wreszcie zasłużonego spokoju….

- Sporo swego czasu spędziła Pani 
w ukochanym ogrodzie, parku włoskim, 
któremu poświęciła Pani tyle czasu i ener-
gii. Stworzyła Pani podwaliny istnienia 
dzisiejszego Arboretum.

- Cieszę się ogromnie, że moje stara-
nia nie zostały zmarnotrawione. Jednak 
ja marzę o tym, aby ożywić park i to nie 
tylko poprzez odtworzenie fontann z tymi 
majestatycznymi głowami lwów, ale także 
przywrócenie niegdysiejszej fauny. 

- chce Pani powiedzieć, że na tym 
terenie żyły zwierzęta? 

- Dokładnie, ja widziałabym tu na powrót 
… ptaki: np. kolorowe bażanty, dumnie 
kroczące pawie, których ogon mieni się 
feerią barw i zawsze wzbudza spore zain-
teresowanie. 

- To mogłoby się udać. Przechadza-
łyby się wśród spacerowiczów, cieszyły 
ich oczy i umilały czas szczególnie tym 
młodszym, naszym milusińskim… A jak 
w Pani ocenie gmina radzi sobie w dzie-
dzinie sportu i turystyki?

- Nieźle, w dużej mierze dzięki Oazie, ale 
czyż nie mogłoby być lepiej? Przyjrzyjmy się 
jeno malowniczej Rynnie Kórnicko-Zanie-
myskiej, w skład której wchodzi aż 8 jezior 
połączonych ze sobą, tworzących szlak o 
długości 20 km. Warto by przygotować go 
solidniej dla kajakarzy. 

- Ale dlaczego solidniej? Szlak kajako-
wy już działa, i to od dawna. Niepotrzebna 
w tym zakresie żadna interwencja.

- Ano solidniej, bo jest on miejscami 
uciążliwy. Mówi się, że na tej trasie wystę-
puje kilka przenosek, mielizny przy niskim 
stanie wody, gęsta trzcina. A gdyby się z 
tym uporać , to dlaczego nie oznakować go, 
nie stworzyć lepszego zaplecza dla uczest-
ników, np. przystani kajakowych. Można 
by wtedy organizować regularne spływy. 
Choć do żadnej łodzi to ja bym nigdy nie 
wsiadła (śmiech). Ale młodzi, sprawni? To 
wszak stworzone dla nich! Mój Feliks byłby 
pierwszy chętny do takich atrakcji. 

- Kajaki to może i słuszny kierunek, ale 
co z miłośnikami innych metod aktywnie 
spędzanego czasu? 

- Mamy na szczęście naszą rowerową 
Trasę Kórnicką, Borówiecki Ring Rowerowy, 
Kórnicki Pierścień Rowerowy i inne krótsze tra-
sy w różnych oznaczeniach kolorystycznych. 

- Te ścieżki istnieją od dawna, dodat-
kowo powstają kolejne, również dzięki 
Budżetowi Obywatelskiemu.

- Toć i bardzo dobrze, wszakże to słuszny 
kierunek, ale pamiętajmy o jeszcze jednym: 
trzeba dbać o ich utrzymanie w należytym sta-
nie oraz odpowiednio oznakować, a potem mo-
nitorować, regularnie aktualizować, bo przecież 
zmiany własności gruntów, oraz  wytyczonych 
wcześniej tras są na porządku dziennym. Pani 
redaktor, że tez ja nie dożyłam wynalezienia 
bicykla! A niechaj choćby i drezyny (maszyna 
biegowa – przyp. red.)! 

- czy jeszcze możemy w jakiś sposób 
wykorzystać kórnicki potencjał?

- Owszem, trzeba stworzyć zachęty do 
częstego odwiedzania rynku, i to już nie tylko 
przez turystów, ale i samych mieszkańców. 

- Ale jak?
- Sprowadźmy ludzi do centrum i to nie 

tylko na zakupy. Jeśli odnowimy i odmalujemy 
elewacje kamieniczek stojących wokół rynku, a 
tamtejsze obiekty gastronomiczne latem zaofe-
rują swe usługi w ogródkach, to rynek nabierze 
blasku i zacznie spełniać swoją dawną rolę, 
jaką wszak było miejsce spotkań mieszkańców.

- Moglibyśmy się rozkoszować wtedy 
mile spędzonym czasem w gronie ro-
dziny i znajomych, a i turysta zaznałby 
odpoczynku w podróży.

- Dokładnie, ale kontynuując wątek spotkań 
i podtrzymywania więzi międzyludzkich: widzę 
tu miejsce na kontynuację przeszłowiecznych 
idei cotygodniowych jarmarków, w których 
wieś miała okazję spotkać się z miastem i 
zaproponować owoce swojej codziennej pracy. 
W tym celu warto by pomyśleć o modernizacji 
targowiska. Ekologiczne produkty pochodziłyby 
od lokalnych gospodarstw i…

- i świeża żywność nie musiałaby być 
transportowana na duże odległości?

- Pewnie, a samo wspieranie produkcji 
rolnej ma przecież jeszcze inne uzasadnienie: 
wszak mamy w gminie doceniane w wielu 
zakątkach województwa i kraju zakłady prze-
twórstwa w postaci, nazwijmy to, zagłębia 
surówkowego.

- W okresie świąteczno-noworocz-
nym budzi się w ludziach duch życzli-
wości, chęć pomocy innym. czy Pani w 
jakiś sposób zetknęła się z filantropią?

- Tak, chociaż w zupełnie innej formie. W 
takiej, jak pozwalały na to XVIII-wieczne realia. 
Ja skupiłam się na zastąpieniu pańszczyzny 
czynszami dzierżawnymi. W czasach obecnych 
bardzo cenię sobie ideę Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

- To jest droga, którą warto iść?
- Z pewnością. Rozmawiałam nawet ostat-

nio z Jurkiem Owsiakiem, który powiedział 
mi, że to miała być tylko jednorazowa akcja, 
tymczasem urosła do rangi cyklicznego ogólno-
polskiego, a nawet światowego wydarzenia, bo 
gra wszędzie tam, gdzie są Polacy. Wygląda na 
to, że takie akcje są potrzebne, w przeciwnym 
razie nie przyjęłyby się.  I ja właśnie mam za-
miar wesprzeć  tę akcję w tym roku. Orkiestra 
zbiera teraz środki na pomoc m.in. oddziałom 
pediatrycznym.  

- A Pani nie miała łatwego macie-
rzyństwa…

- Cóż, tak mi się życie ułożyło. Plany były 
zgoła odmienne…. W pierwszym małżeństwie 
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urodziłam troje dzieci, jednak dwoje zmarło tuż 
po porodzie. Przeżył li i jedynie Feliks. Potem 
w drugim związku urodziłam jeszcze dwoje 
dzieci, ale i one nie dożyły dorosłego wieku. 
Że też 300 lat temu nie mieliśmy takiego Jurka 
z jego charyzmą i możliwościami…  No ale 
niech nam Orkiestra gra do końca świata i 
jeden dzień dłużej.

- Ona nie jest jedynym przejawem 
wielkiego serca. Na terenie gminy mamy 
sporo organizacji pożytku publicznego, 
prężnie rozwinęła się też działalność 
Szlachetnej Paczki. To są piękne akcje 
od ludzi-dla ludzi.. 

- Jestem podbudowana postawą obywateli. 
Potrafią zadbać o rozwój swej małej Ojczy-
zny, nie zapominając o potrzebach drugiego 
człowieka. 

- A Kórnik świeci właśnie w tym 
zakresie przykładem. dziękując za roz-
mowę, życzę raz jeszcze wszystkiego, 
co najlepsze.

Rozmawiała ML
Autorka: Monika Lewandowska

W ramach projektu „e-Szkoła- Moja Wiel-
kopolska” uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej 
opracowali biogramy do „Cyfrowej Dziecię-
cej Encyklopedii Wielkopolan”. Dwie grupy 
uczniów zajęły się czterema życiorysami, 
a owocem ich pracy stały się publikacje na 
stronie projektu. 

Uczniowie wybrali cztery postacie: patron-
kę szkoły Teofilę z Działyńskich, mistrzynię 
kolarską Katarzynę Pawłowską oraz dwóch 
duchownych: ks. Leona Stępniaka i ks. Mie-
czysława Matuszka.

Zdobywanie informacji o bohaterach było 
nie tylko wyzwaniem, ale także przygodą. 
W poszukiwaniu faktów dotyczących ks. 
Stępniaka jedna grupa odwiedziła Kościan, 
gdzie przyjął uczniów burmistrz Michał Jurga 
i ks. dziekan Czesław Bartoszewski. Tam też 
zwiedzano zabytkową farę. Śledzący dzieje 
ks. Matuszka rozmawiali z ks. dziekanem 
Eugeniuszem Leoszem oraz korzystali z 
informacji dostarczonych przez dyrekcję 
gimnazjum w Śremie - tam bowiem praco-
wał niegdyś ks. Matuszek. Odwiedzili także 
siedzibę poznańskiego oddziału IPN, gdzie 
poszukiwano śladów obozowych losów obu 
kapłanów, którzy byli więźniami KL Dachau. 
W IPN-ie uczniowie poznali kulisy pracy na-
ukowców z tej instytucji, zobaczyli olbrzymie 
archiwa pełne dokumentów, przyglądali się 
ich renowacji, a nawet zjedli śniadanie w sto-
łówce Instytutu. Zobaczyli także film i odbyli 
lekcję o realiach życia w PRLu. Dużą pomocą 
w opracowywaniu biogramów okazały rodziny 
bohaterów.

Opiekunkami grup opracowujących bio-
gramy były nauczycielki Jolanta Tarnawska i 
Katarzyna Warteresiewicz. Pani Warteresie-
wicz - wybranej spośród kilkuset opiekunów 
grup-  zaproponowano dodatkowo opraco-
wanie wzorcowego biogramu z reżyserem. 
Ze względu na zbyt krótki czas na realizacje 
ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. 

Owoce pracy uczniów i opiekunów 
znaleźć można na stronie http://cdew.pl/, a 
także na stronie szkoły, gdzie umieszczono 
filmy z wypraw do Kościana i IPN, wywiad z 
Robertem Nowickim - pracownikiem Instytutu, 
oraz ciekawe dokumenty dotyczące postaci.

ŁG

Uczestnicy Projektu:

- opracowujący biogramy ks. Leona Stęp-
niaka i ks. Mieczysława Matuszka: Jagna 
Lasek, Agata Lamprecht, Mateusz Flu-
dra, Zosia Jankowska, Miłosz Nawrocki, 
Patrycja Rybka, Patrycja Ruszkowska, 
Maria Rychlewska, Andżelika Pigla, 
Martyna Piasecka, Tomasz Zawada, 
Klara Flens

-opracowujący biogram Katarzyny Paw-
łowskiej: Weronika Piasecka, Sandra 
Potrawiak, Julia Stachowska, Wojciech 
Kujawa, Marcin Kuźma, Mieszko Zięta

-opracowujący biogram Teofili z Dzia-
łyńskich Szołdrskiej-Potulickiej: Klaudia 
Kilarzowska, Celestyna Siejak, Julia 
Sznura, Aleksandra Toboła, Zofia Zięta

 
Projekt „eSzkoła - Moja Wielkopol-

ska” realizowany był przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w part-
nerstwie  z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopol-
ską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Głównym celem projektu było wdro-
żenie do roku 2014 w 105 szkołach 
programów rozwojowych w zakresie 
stosowania w kształceniu metody 
projektów i nauczania problemowego, 
wspomaganych internetową platformą 
edukacyjną.

Rezultatem jest przyłączenie ob-
jętych projektem szkół do Wielkopol-
skiego Gridu Edukacyjnego stanowią-
cego sieć połączonych ze sobą szkół, 
głównie poprzez wykorzystywane w 
nauczaniu technologie informacyjne i 
komunikacyjne.

Projekt realizowany był od 1 lipca 
2011 roku do 31 października 2014 
roku. Swoimi działaniami objął 105 
szkół województwa wielkopolskie-
go. Zaangażowanych zostało 9450 
uczniów oraz 1307 przedstawicieli 
kadry oświatowej tych szkół.

DZIECIęCA EnCYKLoPEDIA WIELKoPoLAnZApRoSZEniE
W sobotę 7 marca 

w godz. 10:00 – 13:00, 
dyrekcja i grono Pedagogiczne 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
ul. Armii Krajowej 11,

zapraszają wszystkich 
rodziców i uczniów,

którym na sercu leży dobra, 
nowoczesna edukacja, 
na spotkanie w ramach 
dRZWi OTWARTYch.

W trakcie spotkania odbywać się będą:
• pokazy doświadczeń chemicznych 
pt.: „W krainie zimna” z użyciem su-

chego lodu  (godz.10:00 – 10:50);
• warsztaty chemiczne pt.: „Kolorowa 

chemia” (godz.11:00 – 13:00);
• prezentacje działających w szkole 

kół zainteresowań rozwijających 
uzdolnienia i talenty dzieci;

• zajęcia przyrodnicze, plastyczne,
 językowe, komputerowe 

(godz.11:00 – 13:00);
• spotkania z nauczycielami, którzy 
zaprezentują swój warsztat pracy, 
pomoce dydaktyczne, programy

 nauczania, podręczniki, multibooki, 
dziennik elektroniczny;

• występy teatralne, muzyczne i taneczne 
w wykonaniu uczniów.

Zapraszamy również mieszkańców 
Bnina, gminy oraz naszych absolwentów 

do odwiedzenia szkoły. 
Kawiarenkę z domowymi wypiekami, 

kawą, herbatą poprowadzi 
Rada Rodziców.

Szczególnie serdecznie zapraszamy 
rodziców uczniów 

przyszłych klas zerowych i pierwszych 
wraz ze swoimi pociechami oraz rodzi-

ców i uczniów pozostałych klas,
 a zwłaszcza nowo zamieszkałych.

Szczegóły na stronie 
www.sp2kornik.eu/aktualności.
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Z hiSTORii licEUM W KóRNiKU

MobiliZAcyJny 
ośRoDEK 

ARMii KRAJo-
WEJ

 oKRęGu 
PoZnAńSKIEGo

NiElEgAlNA ORgANiZAcjA, 
KTóREj cZŁONKOWiE i KANdYdAci 

BYli UcZNiAMi licEUM 
OgólNOKSZTAŁcącEgO 

W KóRNiKU

Organizacja ta wg. wspomnień A. 
Hołdernego, utworzona została na terenie 
Kórnika i Bnina w lipcu 1948 roku. Jej 
założycielami byli Mieczysław Przewoźny 
ps. ,,Kmicic” oraz Tadeusz Zieliński ps. 
,,Kot”. Założyciele Organizacji (uczniowie 
kórnickiego liceum) skupili wokół siebie 
grupę kolegów z LO w Kórniku i znajomych 
już pracujących. Celem organizacji było 
gromadzenie broni, którą przechowywano 
w grobowcu Celichowskich, przeprowadze-
nie ćwiczeń w posługiwaniu się bronią oraz 
czekanie na odpowiedni moment dla wspar-
cia ewentualnego powstania celem walki 
o niepodległy byt ojczyzny. Przygotowano 
również akcje demonstracyjne. Członkowie 
składali przysięgę: ,,Przysięgam Bogu i 
Ojczyźnie walczyć o wyzwolenie Ojczy-
zny spod jarzma komunizmu i stalinizmu. 
Służyć wiernie Krajowi. Przestrzegać re-
gulaminu organizacji. Wypełniać wiernie i 
sumiennie rozkazy dowódców. Dochować 
tajemnicy organizacyjnej. Tak mi dopomóż 
Bóg”

Organizacja posiadała własny pro-
porzec, broń palną: karabin maszynowy, 
pistolety, amunicję i granat ręczny.  W 
październiku 1948 r. Jan Niemier namalo-
wał farbą olejną na ścianie ratusza i apteki 
w Kórniku hasła „Precz z komunizmem” , 
„Precz ze Stalinem”. W dniach 28.10 do 
9.11.1950 r.  wszystkich zaprzysiężonych 
członków i kandydatów nielegalnej organi-
zacji aresztowano. 

Spadło przerażenie na kolegów i na-
uczycieli w liceum. Intensywne śledztwo, 
w czasie którego poddawano przesłuchiwa-
nych wymyślnym torturom, trwało do końca 
1950 roku. Łącznie aresztowano 19 osób. 

Opis aresztowań znalazł się także we 
wspomnieniach p. Joanny Pohl-Kępy: ,, Z 
naszej klasy zabrano Adama Hołdernego, u 
którego w czasie rewizji znaleziono granat 
(...). Zabrano Edmunda Cichockiego, prze-
wodniczącego ZMP. Aresztowano byłych 
uczniów: Stanisława Boińskiego i Tadeusza 
Zielińskiego. Z Bnina aresztowano Jana 
Niemiera ucznia gimnazjum śremskiego. U 
dwóch braci Mieczysława i Tadeusza Prze-
woźnych w Bninie znaleziono dwa karabiny 

(...). Aresztowano naszego księdza prefekta 
Władysława o nazwisku Zygmunt”.

Pierwsza rozprawa odbyła się 12 stycz-
nia 1951. Sądzono najmłodszych kandyda-
tów, którzy otrzymali wyroki od 1,5 roku do 8 
lat więzienia. Byli to: Edward Łepka (8 lat), 
Marian Żyto (4 lata), Edward Dukarski (6 
lat), Antoni Kozak (6 lat), Stanisław Boiński 
(6 lat), Adam Hołderny (2,5 lat), Edmund 
Cichocki (1,5 roku w zawieszeniu na dwa 
lata) za ,,przestępstwa szczególnie niebez-
pieczne w okresie odbudowy Państwa”. Je-
denastu członków zaprzysiężonych zostało 
skazanych na karę pozbawienia wolności 
od 10 do 14 lat. Byli to: Mieczysław Prze-
woźny (14 lat), Tadeusz Zieliński (11 lat), 
Jan Niemier (10lat), Tadeusz Przewoźny 
(10 lat), Marian Strugała (10 lat), Henryk 
Werwińki (10 lat), Gerard Burzyński (10 
lat), Gabriel Gabrylewicz (10 lat), Henryk 
Karalus (10 lat), Wojciech Nowicki (10 lat). 

Katarzyna Czachowska

Niżej publikujemy fragment  wspomnień 
p. Adama Hołdernego ostatniego z żyjących 
członków organizacji 

„KOSZMARNE WSPOMNiENiA”
Przed aresztowaniem

Mając 12 lat, w 1945 r. znalazłem granat 
po kwaterujących żołnierzach radzieckich. 
Granat ten przechowywałem na strychu. 
W wieku 15 lat byłem uczniem Gimnazjum 
Ogólnokształcącego w Kórniku. Kolega 
z klasy Tadeusz Zieliński – starszy ode 
mnie prawie o 3 lata, przyszedł do mnie 
po zeszyt. Był nieobecny na lekcjach. Po-
szliśmy nad jezioro. Zapytałem go czy zna 
radziecką metodę łowienia ryb. Ten sposób 
nie był mu znany. Metoda ta polegała na 
ogłuszaniu ryb przy pomocy odbezpie-
czonego granatu wrzuconego do jeziora. 
Powiedziałem koledze, że możemy wy-
próbować tę metodę, ponieważ posiadam 
granat pałkowy. Kolega był bardzo zdzi-
wiony. Stwierdził, że szkoda granatu, lepiej 
go przeznaczyć do walki z wrogami Polski. 
Zapytał się mnie, czy zdaję sobie sprawę z 
tego, że wtajemniczyłem go w to, że posia-
dam granat i czy wiem co za to grozi. Wtedy 
zrozumiałem swoją lekkomyślność. Kolega 
spytał się mnie, czy chciałbym przekazać 
granat organizacji. Zgodziłem się. W tej 
sytuacji, dla naszego wspólnego bezpie-
czeństwa, zaproponował mi wstąpienie do 

organizacji i złożenie przysięgi. Po tygodniu 
przyszedł do mnie Tadeusz wraz z dowódcą 
Mieczysławem Przewoźnym. Dowódca za-
pytał się mnie, czy chcę przekazać granat 
organizacji i czy zdaję sobie sprawę z ewen-
tualnych konsekwencji.  Odpowiedziałem, 
że jestem wszystkiego świadomy. Miałem 
kontaktować się z Tadeuszem, a od niego 
otrzymywać wszelkie informacje.  W razie 
wpadki miałem nie przyznawać się do 
przynależności do organizacji, ani nawet 
do tego, że wiedziałem o jej istnieniu (po 
aresztowaniu wypełniłem to polecenie, aż 
do konfrontacji z Tadeuszem Zielińskim). 
Od tego momentu Tadeusz przekazywał i 
naświetlał mi różne wydarzenia polityczne. 
Poza tym nauczyłem się posługiwać bronią. 
Pewną naukę  z tego okresu wykorzystałem 
po studiach, na egzaminie z ogniowego […]

Przykład aktu oskarżenia. 
Rejonowy Sąd Wojskowy oskarża Ada-

ma Hołdernego z art. 4§ 1 dekretu z 13. 
06. 1946 r. o przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy 
Państwa (posiadanie broni) oraz 18 §1 
dekretu z 13.06. 1946 r. w związku z art. 86 
§ 2 z KKWP za nie powiadomienie władzy 
powołanej do ścigania przestępstw o ist-
nieniu na terenie Kórnika – Bnina nielegal-
nego związku mającego dokonać  zmiany 
przemocą ustroju Państwa Polskiego. Do 
Adama Hołdernego nieletniego w chwili 
popełnienia przestępstwa zastosowano 
przepis łagodzący z art. 69 § 3 KKWP.

Uzasadnienie wyroku
Adam Hołderny znalazł w marcu 1945 

r. w swoim mieszkaniu w Bninie granat 
pałkowy niemiecki, który pozostawili tam 
kwaterujący żołnierze radzieccy. Oskar-
żony przechowywał granat na strychu do 
października 1948 r. Oskarżony dał granat 
Zielińskiemu Tadeuszowi na prośbę tegoż. 
Po miesiącu, w listopadzie 1948 r.  Zieliński 
powiedział oskarżonemu Hołdernemu o 
istnieniu nielegalnej organizacji. Oskarżony 
Hołderny dowiedziawszy się o nielegalnym 
związku nie zawiadomił władzy powołanej 
do ścigania przestępstw. Oskarżony Hoł-
derny nieletni w chwili popełnienia prze-
stępstwa, które zdaniem sądu popełnił z 
rozeznaniem, to że wszedłszy w posiadanie 
granatu miał 12 lat, z drugiej jednak strony, 
to że granat przechowywał  przez dłuższy 
okres czasu, a  następstwie go zbył. Sąd 
wziął pod uwagę, w razie zawiadomienia  
władzy powołanej do ścigania przestępstw 
o istnieniu nielegalnego związku, oskarżony 
naraziłby się na odpowiedzialność karną 
za przechowywanie broni, które wtedy nie-
wątpliwie wyszłyby na jaw, z czego zdawał 
sobie sprawę. Sąd wziął pod uwagę wiek 
oskarżonego i szczere przyznanie się do 
popełnionych czynów.

Więzienie w jaworznie 
Po wyroku przebywałem w więzieniu 

w Śremie, a następnie w Poznaniu (ul. 
Młyńska). W celi o powierzchni  15 m² 
przebywało 16 więźniów. W nocy nie wy-
starczało miejsca, aby wszyscy mogli spać 
na plecach. W celi było bardzo duszno. W 

Adam Hołderny
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maju 1951 r. przewieziono nas do więzienia 
w Jaworznie, przeznaczonego dla młodo-
cianych więźniów politycznych. Przywitał 
nas komendant więzienia Salomon Morel. 
Groził nam, że kto nie podporządkuje się tu-
tejszemu rygorowi  - zgnije w tym więzieniu. 
W celi o powierzchni 34 m² przebywało 20 
więźniów  (1,7  m²  na osobę). Skierowano 
mnie do pracy w  zakładzie prefabrykacji 
materiału. Dowoziłem taczkami żwir i 
żużel do betoniarki. Z naładowaną taczką 
musieliśmy biegać, bo nie  nadążaliśmy 
dostarczyć tyle do tak olbrzymiej betoniarki. 
Po pewnym czasie nie mogłem nic dźwigać  
(ból w lewej pachwinie). Lekarz skierował 
mnie do lżejszej pracy- pielęgnacja betonu 

(polewanie wodą), oraz sprzątanie hali. 
Więźniami byli głównie uczniowie szkól 
średnich i studenci. Wiek 16-22 lata.  Praca 
była ciężka, a wyznaczone normy pracy 
bardzo wysokie. W latach 1951-52, dla 
naszych rozwijających się organizmów 
najbardziej dokuczliwy był głód. Wieczorem 
otrzymywaliśmy pół bochenka chleba. Była 
to porcja na cały następny dzień. Najczę-
ściej tą porcję zjadaliśmy już wieczorem.  
Zapewniało to względnie dobry sen. Nie 
czuło się ukąszeń pcheł, które gnieździły 
się w naszych siennikach. Następnego 
dnia, ten który nie zostawił sobie chleba,  
wypijał tylko kubek zbożowej kawy i wyru-
szał do ciężkiej pracy. Pożywienie, które 

otrzymywaliśmy nikomu nie wystarczało. 
Jesienią po kampanii cukrowej otrzymywa-
liśmy zupę z wytłoków z buraka cukrowego. 
Zimą i wiosną żywiono nas kapuśniakiem 
z zamarzniętej kapusty, leżącej na hałdzie 
pod  gołym niebem przez cała zimę. Na 
wiosnę jej zapach był odczuwalny w pewnej 
odległości od hałdy. Byliśmy ciągle głodni. 
Brak dostatecznego wyżywienia był powo-
dem kurzej ślepoty u większości więźniów. 
Zdarzały się poważne choroby takie jak 
gruźlica. Pomimo silnego nacisku na „so-
cjalistyczną reedukację”- młodzi więźniowie 
stawiali czynny opór. Były próby ucieczki a 
nawet bunty […]

Adam Hołderny

formularz zgłoszeniowy uczestnika zjazdu absolwentów 
z okazji 70-lecia szkoły  liceum Ogólnokształcącego im. generałowej jadwigi Zamoyskiej w Kórniku

*Wymagane

Nazwisko i imię *..............................................................................................................................................
 

Nazwisko rodowe *..........................................................................................................................................
 

Rok ukończenia szkoły *....................................................................................................................................
 

Nazwisko wychowawcy......................................................................................................................................
 

Adres do korespondencji *................................................................................................................................
 

Numer telefonu................................................................................................................................................
 

Adres mailowy..................................................................................................................................................
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych przy realziacji ob-

chodów Jubileuszu (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883) *

                                                                                                                   podpis............................................................................................

Ostatecznym potwierdzeniem udziału w zjeździe jest dokonanie wpłaty 
w kwocie 60 zł do 30.06.2015 r. lub 70 zł po 30.06. na podane niżej konto: 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kórniku 02907600082001001368390002 
w tytule proszę podać imię i nazwisko uczestnika

Niniejszy formularz prosimy przesłac na adres Zespół Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik, lub dostarczyć do Sekretariatu naszej szkoły.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU,

które odbędą się
28 marca 2015 roku o godz. 9.30.

Nasza Szkoła od wielu lat osiąga wyniku egzaminu maturalnego powyżej średniej powiatu, okręgu i kraju. Proponujemy swoim 
uczniom wszechstronny rozwój i wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy pragną rozwijać swoje talenty i czerpią radość z poszu-
kiwania wiedzy. Systematycznie poszerzamy ofertę edukacyjną poprzez współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Naszymi 
Partnerami  są: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, 
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Biblioteka PAN w Kórniku, Fundacja Zakłady Kórnickie, Politechnika Poznańska.

 Poszukujemy nowych możliwości, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do kontynuowania nauki na wyższym uczelniach.
Dyrektor 

Emilia Stanny



22 nr 5/2015

K
U

lT
U

R
A

DZIEń KoTA 
U ŚPiEWAjącYch WŁócZYKijóW

W Kalendarzu Świąt Nietypowych, do 
którego czasem zaglądamy z naszymi przed-
szkolakami, 17 lutego znaleźliśmy Światowy 
Dzień Kota. Pomyśleliśmy, że warto to trochę 
dziwne święto wykorzystać do bliższego po-
znania kotowatych.

W projekcie „Kot Włóczykijek” brało udział 
całe przedszkole, jego celem było zdobycie 
wiedzy na temat życia kotów i opieki nad nimi. 
Dzieci w swoich grupach rozmawiały o kocich 
zwyczajach, o tym, co koty jedzą, jak się bawią, 
co lubią. Wielu przedszkolaków, którzy mają 
koty w domu, mogło podzielić się własnymi 
obserwacjami i doświadczeniami małego 
hodowcy.

W tygodniu realizacji projektu na przed-
szkolnych korytarzach zagościły koty w różnych 

postaciach. Najmłodsi lepili koty z masy solnej. 
Były też koty wycinane, wyklejane, malowane 
i rysowane. 

Najwięcej emocji wzbudziło pojawienie się 
w przedszkolu żywego kotka. Przyniosła go do 
nas mama Michałka i Kubusia, będąc dla nas 
-jako weterynarz-  jednocześnie ekspertem od 
„kocich spraw”. Pani weterynarz opowiedziała 
o kocich potrzebach, rozwiała mit dotyczący 
mleka, jako najlepszego pokarmu dla kotów, 
opowiedziała o wizytach kotów w gabinecie.

Drugim ekspertem w trakcie trwania 
projektu „Kot Włóczykijek” była mama Basi i 
Jasia, która jako nauczyciel biologii wprowa-
dziła dzieci z pasją w świat roślin i zwierząt. Na 
przedszkolnej „lekcji biologii” zaciekawił dzieci 
sprzęt naukowca do prowadzenia obserwacji, 
a przede wszystkim mikroskopy. Zobaczyliśmy 
m.in. język kota w preparacie.

W naszym przedszkolu często pojawia 

się święto nietypowe -Dzień Wieloryba, Dzień 
Dinozaura, Marchewkowy Tydzień, Dzień 
Kapelusza- to tylko niektóre z nich, zawsze 
stanowią świetną okazję do zaciekawienia 
dzieci otaczającym światem, spotkania z 
ekspertami, twórczego działania. Cieszymy 
się szczególnie, gdy udaje nam się włączyć 
rodziców do dzielenia się swoją wiedzą i pasją. 
O pomysłach przedszkolaków w projekcie „Kot 
Włóczykijek” oraz innych wydarzeniach z życia 
małych odkrywców, którzy swoje dzieciństwo 
spędzają w Prywatnym Przedszkolu „Śpiewa-
jący Włóczykije” w Borówcu – można poczytać 
i popodglądać na naszym profilu: Śpiewający 
Włóczykije Facebook, do czego serdecznie 
zapraszamy :-)

 Z wczesnowiosennym wiosennym po-
zdrowieniem 

 Ewa i Dariusz Ziętek
www.spiewajacywloczykije.pl 

LuTY W PRZEDSZKoLu 
W SZCZODRZYKOWIE

   Każdy miesiąc w przedszkolu jest 
wyjątkowy, każdy miesiąc rządzi się swo-
im prawem. Luty, który dla dużej liczby 
dorosłych kojarzy się z zimową przerwą w 
nauce i odpoczynkiem dzieci, dla społecz-
ności Przedszkola w Szczodrzykowie był 
czasem intensywnej pracy i podejmowania 
atrakcyjnych inicjatyw.

   Ostatni tydzień pracy nad projektem 
„Człowiek”, w ramach realizowanego inno-
wacyjnego programu „Tablit”, we wszystkich 
grupach zapoczątkował szereg wycieczek: 
do apteki oraz do gabinetu zabiegowego 
pielęgniarki a także wizyt eksperckich, m.in. 
położnej i specjalisty języka migowego.

   Z okazji Walentynek przedszkolaki 
zorganizowały happening po naszej miej-
scowości pod hasłem: „Przedszkolaki lubią 
mieszkańców Szczodrzykowa”. Inicjatywa, 

mająca na celu integracje społeczności 
lokalnej z przedszkolem oraz promowanie 
wartości edukacji przedszkolnej, zyskała 
pozytywną opinię mieszkańców, co po-
twierdzili sołtys wsi Szczodrzykowo pan 
Jan Tuczyński oraz Radny Rady Miejskiej 
w Kórniku pan Roman Genstwa.

   Tradycją Przedszkola w Szczodrzy-
kowie jest organizowanie w okresie ferii 
szeregu atrakcji dla dzieci. Przedszkolaki 
spędzały czas bardzo wesoło i atrakcyjnie 
uczestnicząc w: obchodach Dniach Kota, 
konkursach sportowych, quizach na temat 
zdrowego stylu życia a także poznawały 
fascynujący świat książek.

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym 
roku nasze przedszkole, w pierwszym 
tygodniu ferii zimowych, zorganizowało 
wyjątkowe zajęcia pt. „Zanim będę przed-
szkolakiem”.

   Warsztaty, jako pierwszy etap wspie-
rania procesu adaptacji, skierowane były do 
dzieci, które przygotowują się do przyjścia 

do przedszkola.
   Piąta edycja zajęć cieszyła się tak 

dużym zainteresowaniem ze strony ro-
dziców, iż zaistniała potrzeba stworzenia 
dodatkowej trzeciej grupy.

Celem warsztatów było zapoznanie 
uczestników z organizacją dnia w przed-
szkolu, regułami panującymi w grupie, 
wybranymi formami twórczości plastycznej, 
ruchowej, muzycznej oraz budowanie pozy-
tywnego stosunku do instytucji przedszkola. 

Uczestnikom spotkań serdecznie dzię-
kujemy za miłą atmosferę, zaangażowanie 
i aktywny udział w zabawach. 

   Fotorelacja z całego cyklu warsztatów 
oraz innych inicjatyw podejmowanych przez 
naszą placówkę dostępna jest na stronie 
przedszkola www.szczodrzykowo.com.

Magdalena Czapkiewicz

bAliK 
KARnAWAłoWY 

W KoninKu
 
W ostatnią niedzielę karnawału odbył się 

balik dla dzieci pt. „W sercu wsi ”. Zorganizo-
wany on został w bajecznie udekorowanej sali 
restauracji „Szuwarek” w Koninku. W imprezie 
wzięły udział dzieci z Koninka, Szczytnik, Po-
znania, Czapur oraz Daszewic. 

Była to kolejna okazja do zapoznania się 
oraz wspólnej zabawy dzieci, rodziców i ich 
dziadków. Każdy z naszych milusińskich, który 
przybył na balik był pięknie przebrany za posta-
cie z bajek, filmów, nie zabrakło popularnych 
sportowców. 

Zabawa obfitowała liczne konkursy z na-
grodami, niektóre miały wymiar edukacyjny np. 
konkurs wiedzy o Szczytnikach, Koninku, czy 
też gwary poznańskiej. Warto wspomnieć, że 
Panie Patrycja, Majka, i Zuzanna z Koninka cały 
program baliku wymyśliły same, zaskakując 
nas niezliczoną ilością ciekawych i nieszablo-
nowych pomysłów. 

Uczestnicy zabawy znakomicie się bawili 
przy muzyce Pana Jacka, który porwał do 
tańca nie tylko tych najmłodszych, ale również 
ich rodziców, babcie i dziadków. W chwilach 
przerwy można było zjeść słodkie przekąski, 
pomalować buźki, a także narysować piękne 
rysunki dla najbliższych. 

Przybył również spóźniony Mikołaj, z któ-
rego dzieci bardzo się ucieszyły i nie miało dla 
nich znaczenia, że „troszkę” się spóźnił. Dzieci 
uczyły się śpiewać piosenki i wspólnie zatań-
czyły z Mikołajem, a on, jak to na prawdziwego 

Mikołaja przystało, przyniósł dzieciom słodkie 
prezenty, wzbudzając nieopisaną radość i roz-
promienienie. To wszystko zostało utrwalone na 
wspólnym, pamiątkowym zdjęciu. 

Pragnę serdecznie podziękować osobą, 
które zaangażowały się w organizację tego 
baliku: Janinie i Janowi Jankowiakowi, Mar-
kowi Krawiec, Majce Owczarzak, Zuzannie 
Owczarzak, Katarzynie Retinger, Karolinie i 
Mariuszowi Rogaliskim, Jackowi Schmidt i 
Patrycji Szalczyk.

 Sylwia Łoś
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Ponad 350 zawodników z 49 klubów 
z Polski oraz dwóch klubów zagranicz-
nych (z czech i Niemiec) uczestniczyło 
w zawodach Pucharu Polski Kadetów 
i juniorów w Taekwondo Olimpijskim, 
ajkie odbyły się 27 i 28 lutego  w kórnic-
kiej „Oazie”.

Organizatorem zawodów był Polski 
Związek Taekwondo Olimpijskiego i Wiel-
kopolski Związek Taekwondo w Poznaniu. 
Gospodarzami zmagań był Uczniowski Klub 
Sportowy „TKD-Kórnik”. Funkcję Dyrektora 
zawodów pełnił Grzegorz Giełdon (Członek 
Zarządu Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego d.s. organizacji zawodów). 
Sędzią Głównym zawodów był Tomasz 
Poniewierski

.Wśród widzów imprezy znaleźli się 
znamienici goście, w tym Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej Jana Filip Libicki, Wice-
marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marzena Wodzińska, Wiceburmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik  Antoni Kalisz (który oficjal-
nie otworzył zawody), Przewodniczący Ko-
misji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego  Maciej Wi-
tuski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kórniku  Irena Kaczmarek oraz Prezes 
Wielkopolskiego Związku Taekwondo  Fry-
deryk Wróbel

Wyniki
Puchar Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego zdobył AZS OŚ Poznań
II miejsce K.S. Start Olsztyn
III miejsce MUKS Białe Tygrysy Jarocin
VIII miejsce UKS TKD KÓRNIK

Puchary dla najlepszych zawodników 
turnieju: 
Najlepszy Kadet: Mateusz Szczesnowski - 
UKS Koryo Mszana Dolna 
Najlepsza Kadetka: Katerina Silerova - Ta-
ejang Dojang (Czechy) 
Najlepsza Juniorka: Magdalena Rutkowska 
- AZS OŚ Olsztyn 
Najlepszy Junior: Mateusz Nowak - UKS 
TKD KÓRNIK 

Zawodnicy Gospodarza turnieju UKS 
TKD KÓRNIK  zdobyli następujące miejsca:
Mateusz Nowak junior -59kg  – I miejsce
Jakub Posadzy junior -63kg  – I miejsce
Dawid Smajdor kadet -37kg – II miejsce
Bartosz Karaśkiewicz kadet -61kg – III 
miejsce
Łukasz Nowak kadet -41kg – 1 walka 
wygrana
Celestyna Siejak kadetka -41kg – 1 walka 
wygrana
Michał Sobkowiak kadet -41kg – udział

opr. ŁG

WiElKopolSKA cup 
Puchar Polski Kadetów i juniorów w Taekwondo Olimpijskim - Kórnik 27-28.02.2015

Sponsorzy turnieju:
Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego
Gmina  Kórnik
TfP Sp. z o. o.
iT company

Daniken
fighting Empire

Black jackal – Andrzej Bartosiewicz
Kwiaciarnia Płomyk 
– Elżbieta Walerczyk
Kórnickie Centrum 

Rekreacji i Sportu OAZA
Restauracja Ventus

hotel cezar 
hotel Podróżnik

OKI
hardsoft Telekom

Patronat honorowy:
Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak

Burmistrz Miasta i gminy Kórnik 
jerzy lechnerowski

Patronat medialny:
TVP Poznań

Radio Merkury
Kórniczanin

Nasz głos Poznański
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W pierwszy dzień ferii w gimnazjum w 
Robakowie odbył się kolejny Memoriał im. 
Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej 
oraz Mistrzostwa Gminy i w futbolu stołowym 
w kategorii pary open.

Do turnieju piłkarskiego zgłosiły się trzy 
drużyny w związku z tym grano systemem 
każdy z każdym 2x7 min.

W VI memoriale zwyciężyła drużyna 
FC Wiśnia w składzie: Konowrocki, Kruk, 
Lisiecki, Sikora , która kolejno wygrała z 

FC Miszor 10-6 i z FC Drużyna12-9. Drugie 
miejsce zajęła ekipa FC Miszor, a trzecie 
FC Drużyna.

Królem strzelców został Mateusz Kruk, 
który zdobył 12 goli.

W turnieju piłkarzyków wzięło udział 7 
par. Grano systemem brazylijskim, czyli 
do dwóch przegranych meczów. Mistrzami 
gminy została para Dawid Rupociński i 
Sebastian Szczepaniak, II miejsce zajęli 
Dariusz Konowrocki i Adrian Sikora, a III 

Michalak Adrian, Jóskowiak Igor.
Wszyscy uczestnicy obu imprez otrzy-

mali drobne upominki a najlepsi puchary 
oraz słodkie nagrody. Pani dyrektor gim-
nazjum ufundowała dla wszystkich słodki 
poczęstunek.

Nagrody i puchary wręczali Pani vice 
dyrektor Agnieszka Byczyńska i prezes 
UKS Andrzej Surdyk.

Zawody sprawnie przeprowadzili Marcin 
Stanikowski i Paweł Pawlaczyk

SpoRt SZKolny
SiATKARKi i SiATKARZE

 Z ZESPOŁU SZKóŁ lUBią „BRąZ”

Z zadowoleniem wrócili z Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego Szkół Ponadgim-
nazjalnych siatkarze i siatkarki z Zespołu 
Szkół w Kórniku. Wśród siedmiu szkół 
w kategorii  dziewcząt  i ośmiu wśród 
chłopców wywalczyli brązowe medale za 
trzecie miejsca w turnieju. Szkoła z Kórni-
ka miała wyrównane zespoły, bez gwiazd 
i zdołała pokonać inne z powiatu, które w 
poprzednich latach wygrywały z nimi np. ZS 
1 Swarzędz. Dziewczęta w swojej grupie 
zajęły miejsce drugie wygrywając z ZS Ro-
kietnica 2:0 i przegrywając z ZS 1 Swarzędz 
1:2.W półfinale przegrali z mistrzyniami z 
Bolechowa 0:2 ale w walce o trzecie miej-
sce zrewanżowały się ZS 1 ze Swarzędza 
wygrywając 2:1 i wywalczyły upragniony 
medal. W zespole grały: Suchecka Daria 
- kpt, Karpińska Weronika, Gomółka Bar-

bara, Szymaniak Ewa, Osmólska Klaudia, 
Lipiecka Agata, Pelczyk Marta, Frąckowiak 
Sandra, Niemier Agata. Ponadto dzielnie 
kibicowały i wspomagały w grze: Nowaczyk 
Marta, Borowiak Daria, Hołderna Karolina.

W drugim dniu podobnie jak dziewczęta 
do walki o medale w Murowanej Goślinie 
przystąpili chłopcy SPG. Dzień 13 lutego i 
do tego piątek był szczęśliwy dla siatkarzy 
ZS Kórnik. Zespół w składzie: Wojciech 
Kapusta, Dawid Kurek, Rafał Jaskuła, 
Marcin Wujek, Sebastian Grząślewicz, 
Jakub Słabolepszy, Tomasz Talarski, Jakub 
Szymankiewicz. 

Grając w swojej grupie wygrali z ZS 1 
Swarzędz 2:1 i z ZS Buk 2:0 ale  przegrali 
mecz z ZS Bolechowo 1:2 .Nasza reprezen-
tacja w grupie zajęła drugie miejsce i trafiła 
w półfinale na faworytów turnieju zespół z 
Puszczykowa, w którym na co dzień grają 
uczniowie występujący w III lidze siatkar-
skiej. Wynik meczu zatem nie mógł być 
inny jak 0-2. W meczu o trzecie miejsce 
kórniccy siatkarze pokonali ZS Pobiedziska 
2:0 i wywalczyli brązowe medale.

MiSTRZOSTWA  WiElKOPOlSKi  
W  SZAchAch  dRUŻYNOWYch 

W Skokach odbyły się Drużynowe Mistrzo-
stwa Wielkopolski w szachach gimnazjów.

Po awansie w zawodach powiatowych 
startował zespół z Gimnazjum w Kórniku.

W tej licznie obsadzonej imprezie startowa-
ło 202 szachistów z 49 szkół w województwie.

Drużyna z Gimnazjum w Kórniku uzyskała 
34 miejsce. Wyniki na szachownicach:

I  szachownica Bartosz Wójkiewicz uzyskał 
2 pkt z 7 – 164 m w klasyfikacji indywidualnej.

II  szachownica Marcin Tomaszewski 1 
pkt z 7 – 173 m w klasyfikacji indywidualnej.

III  szachownica Bogumiła Sibilska 4 pkt z 
7 – 82 m w klasyfikacji indywidualnej.

IV  szachownica Danuta Sibilska 5 pkt z 
7 – 41 m w klasyfikacji indywidualnej.

Drużyna uzyskała 6 pkt. meczowych i 
10 pkt. na szachownicach. Gimnazjaliści 
startowali pod opieką p. Huberta Nowickiego. 
Szkoła zdobyła punkty do klasyfikacji szkół 
w sporcie szkolnym w województwie.

ARA
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KOlARZE liMARO WRócili 
Z hiSZPANii

Zawodnicy sekcji kolarskiej UKS Je-
dynka Limaro Kórnik, wrócili z niezwykle 
udanego zgrupowania w Lloret de Mar. 
Podczas dwutygodniowego pobytu w Hisz-
panii, młodym kolarzom poza świetnymi 
warunkami do treningów, towarzyszyło spo-
ro niezwykłych atrakcji i wrażeń. Podczas 
zgrupowania najstarsi kolarze przejechali 
nawet ponad 1300 km malowniczymi tra-
sami Costa Brava. Wszyscy byli zdrowi po 
za dwudniowymi drobnymi objawami wirusa 
u dwóch osób. Zdaniem trenera Taciaka 
wszyscy zawodnicy zrobili spore postępy, 

a po sprawdzianie na czas, który jest orga-
nizowany co roku na tej samej trasie, pod 
górę st Grau, gdzie przewyższenie wynosi 
blisko 500m npm, okazało się, że każdy z 
zawodników zdecydowanie poprawił swój 
wynik z poprzedniego roku. Najwięcej bo 
o ponad minutę szybciej pojechała Nikol 
Płosaj, która okazała się najlepsza wśród 
dziewcząt, a o kilka sekund wyprzedziła 
Alicję Ratajczak. Najszybszy pod górę 
był Mateusz Lewandowski, wyprzedzając 
o 1 sek Adama Radzickiego. Podczas 
jednego z dwóch dni wolnych od treningu, 
zawodnicy wybrali się na wycieczkę na tor 
wyścigowy do Barcelony, gdzie swoje bolidy 
testowali kierowcy Formuły 1, min Lewis 
Hamillton, Kimi Rajkkonen, Felipe Massa, 
Fernando Alonso i Carlos Sainz. Tego sa-
mego dnia popołudniu wszyscy udali się za 

Barcelonę i zaliczyli jeszcze wjazd kolejką 
na najwyższe wzgórze w Katalonii Mont-
serrat, gdzie mieści się drugi co wielkości w 
Hiszpanii ośrodek pielgrzymkowy – klasztor 
benedyktyński. Znany jest on z kultu figury 
Matki Boskiej oraz malowniczych widoków 
na całą Katalonię. Innego dnia Część grupy 
zwiedzała dodatkowo średniowieczne mia-
steczko Pals, oraz niezwykle malowniczą 
Gironę, Na koniec dzień przed wyjazdem 
cała ekipa pojechała do Tossa de Mar, 
gdzie trafiła na paradę karnawału, który tam 
właśnie trwał aż do końca lutego. Wrażenia 
dla wszystkich były niesamowite. Parada w 
Tossa to wielka tradycja dla tego regionu, 
organizowana jest od wielu lat i bardzo 
przypomina karnawał w Rio de Joneiro,    

Paweł Marciniak

oTYLIADA W „oAZIE” 
ii OgólNOPOlSKi MARATON PŁYWAcKi 

W dniu  1 marca br. o godzinie 6:00 zakończono nocne pływanie w  Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „Oaza”, w którym wzięło udział 27  uczestników.

Do II Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego zapisało się 36  pływalni z 
całej Polski. Wg regulaminu „Otyliady” na każdej pływalni  nagrody przyznawane były 
osobom w poszczególnych kategoriach*:*

- najdłuższy dystans- GRZEGORZ KRANZ - 18 100 m
- najliczniejsza rodzina- IZABELA, KAROL, MAŁGORZATA, MATEUSZ,  MAKSYMI-

LIAN RYBACCY
- najstarszy uczestnik- ANNA RAUK
- najmłodszy uczestnik (chłopiec i dziewczynka)- MATEUSZ RYBACKI I 
MAŁGORZATA RYBACKA
Łącznie przepłynęliście 154 700 metrów!!! 
Osoby nagrodzone w powyższych kategoriach otrzymały dyplomy, medale i  nagrody 

przekazane od organizatora maratonu pływackiego oraz od  Kórnickiego Centrum Re-
kreacji i Sportu „Oaza”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w  „Otyliadzie” 
i  gratulujemy uzyskanych wyników!

Oaza

Klub Miłośników
 BMW Kórnik-Bnin

zaprasza na 
Wiosenny 
Spot BMW,

który odbędzie się 
w Kórniku 

na parkingu 
autobusowym 
za Gazownią, 

dnia 15 marca 2015 r. 
o godzinie 13:00

Zapraszamy 
wszystkich 
miłośników, 
entuzjastów 

oraz posiadaczy 
marki BMW  

z gminy Kórnik
 jak również 

z poza naszej gminy. 
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*Sprzedam meble pokojowe: szafę dwudrzwiową, komodę, szafkę, biurko szklane. Tel. 601 624 138
*Oddam bezpłatnie meblościankę z naturalnej okleiny. Wymiary 394/210. Stan bardzo dobry. Tel. 501 303 029
*Komplet mebli młodzieżowych, zestaw szafek, biurko, szafa ubraniowa - oddam bezpłatnie. Tel. 510 005 753
*Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne, rolety zewnętrzne, żaluzje  Maj-Mat Marcin Niemier, ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942 
*Działka budowlana 700 m² w centrum Kórnika na sprzedaż. Tel. 605 231 400
*Sprzedam ubranie męskie na 170 wzrostu, jasny beż. Tel. 516 793 319
*Zaopiekuje się dzieckiem u kogoś w domu. Tel. 516 793 319
*Pilnie potrzebne meble dla rodziny wielodzietnej. Kontakt OPS tel. 618 170 054 lub 784 055 462
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8190 587
*Kupię uszkodzoną pompę pływakową do wody marki OLA. Tel. 727 539 587
*Sprzedam wózek dziecięcy, gondola+spacerówka i fotelik samochodowy. 500zł. Tel. 507 555 135
*Sprzedam trzypokojowe mieszkanie w Kórniku na Staszica(4 pietro, 48 m²). Tel. 790 265 915 po godz. 17:00
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnią praktyką: murowanie, tynkowanie, płytkowanie, szpachlowanie, malowanie, płoty klinkier, pozbruk. Tel. 782 513 000 
*Sprzedam gospodarstwo rolne 9 ha w miejscowości Dębiec wraz z zabudową. Tel. 668 477 851 lub 662 158 092
*Wynajmę mieszkanie o pow. 38 m² w Skrzynkach, składające się z pokoju, kuchnio raz łazienki. Tel. 888 078 669
*Dom z linią brzegową 340tys. Tel. 789 229 351
*Działka z linią brzegową 900m2- 300tys. Tel. 505 720 027
*Działki okolice Kórnika 39000zl. Tel. 789 229 351
*Kupię mieszkanie w Kórniku. Tel. 789 229 351
*Sprzedam mikroskop z torbą, akcesoriami, kamerką i zestawem 50 preparatówbiologicznych. Tel. 794 682 344
*Sprzedam wyprawkę dla kota: kuweta, drapak, transporter, smycz i inne akcesoria. Tel. 794 682 344
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam piękny damski rower. Styl miejski. Duży. Firma Cossac. Stan jak nowy.Tel. 724 247 256
*Sprzedam cudowną, dużą szafę z Ikeii. Stan idealny. Kolor venge. Bardzo tanio. Tel. 724 247 256
*Sprzedam głęboki wózek ze spacerówką. Firma Bebe Comfort. Kolor to fiolet. Stan super. Tanio. Tel. 724 247 256
*Sprzedam 3 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam 2 nowe płaszcze damskie rozm.38 i 42, na wys.165-174 i 182/184 oraz 2  stare lampy sufitowe z lat 70-tych z kloszami. 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 ) oraz Kormoram 185 /60 R14 ( 1 szt.). Bieżnik po 5 mm obie. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny donegocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson oraz buty i czapsy do jazdy konnej. 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
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Sprzedam lodówkę i pralkę -stan bdb. Tel. 697 203 371
*Sprzedam fotelik samochodowy Chicco 9-18kg. Tel. 512 039 244
*Kompleksowa budowa dachów, adaptacja poddaszy, ściąganie eternitu, szybko i fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513 540 581
*Do wynajęcia na działalność gospodarczą budynek w Kórniku z parkingiem.  Tel. 691 793 249              

 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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WIEśCI BRYLAnTA
Xiii ZiMOWY BiEg TRZEch jEZiOR 

w Trzemesznie

W dniu 14 LUTEGO 2015 r. odbył 
XIII ZIMOWY BIEG TRZECH JEZIOR w 
Trzemesznie.

Po odebraniu pakietów startowych 
pojechaliśmy na miejsce startu biegu czyli 
w okolice Ośrodka Wypoczynkowego „Ju-
trzenka” w Gołąbkach. Mimo porannego 
chłodu powoli uczestnicy biegu kierowali 
się na miejsce startu. Mogę powiedzieć, 
że był to bieg przygotowany w perfekcyjny 
sposób,  pogoda okazała się wspaniała a 
trasa  zróżnicowana i jednocześnie bardzo 
przyjemna.

Uczestników przebiegło w sumie 863 i 
szczęśliwie ukończyło bieg. 

Z Naszego klubu biegło siedem osób, 
mimo, że nie znaleźliśmy się w ścisłej 
czołówce, jednak wszyscy szczęśliwie 
dobiegliśmy i otrzymaliśmy piękne medale.
Topolewski Józef         M6-22       (01:06:36),
Klonowski Michał M4 – 136  (01:13:21), 
Sobkowiak Ewa  K5 – 6        (01:19:48), 
Baraniecki Zbigniew M5 – 65   (01:19:50), 
Iwańska Beata K3 – 30      (01:20:06), 
Kaczmarek Katarzyna K4–26     (01:30:42),  
Rakowska Patrycja K4 – 27     (01:32:05).

Warto podkreślić, że w tym 
roku został pobity rekord biegu 
przez Pana Błażeja Brzezińskiego 
z czasem 00:46:47 z klubu WKS 
Śląsk Wrocław. Wśród kobiet 
najlepszą okazała się Dzięgiel 
Andżelika 00:55:09 ( KM Truchcik 
Łubianka).

Pozwolę sobie zacytować frag-
ment wypowiedzi Pana Michała 
Walczewskiego z Maratony Pol-
skie, relacja z biegu zaczerpnięta 
ze strony XIII Zimowego Biegu 
Trzech Jezior w Trzemesznie: 

„...Wiele zimowych biegów 
szczyci się posiadaniem tytułu 
imprezy otwierającej nowy sezon 
biegowy. W mojej prywatnej kla-
syfikacji Bieg Trzech Jezior jest 
na szczycie listy - niby w środku 
zimy, ale już blisko wiosny, niby 
kameralny (jak na obecne  czasy...) 
ale ze sporą frekwencją, niby po 
lesie, ale posiadający wszystko, 
co duży bieg posiadać powinien. 
Optymalne zestawienie...” 

Myślę, że nic więcej nie trzeba 
dodawać, podzielam w pełni tą 
opinię.

Katarzyna Kaczmarek



6 marca 2015 r. 27

O
g

ŁO
SZ

EN
iA

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.

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 20 marca 2015 r.
Materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 13 marca 2015 r.

SIłonIA W „oAZIE”
Dla wielu z nas siłownia kojarzy się z 

miejscem, do którego przychodzą wyłącznie 
kulturyści czy strongman’i, gdzie podnoszą 
i przerzucają tony „żelastwa”. Jednak to 
miejsce w ostatnich latach bardzo zmieniło 
swój wizerunek. Aktualnie o siłowni powinno 
się powiedzieć, że jest to miejsce w którym 
spotykają się ludzie, którzy dbają o zdrowie 
lub o szeroko rozumianą kondycję fizyczną. 

W specjalnie zaprojektowanej sali do ćwi-
czeń w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza” znajdziemy oprócz sprzętu siłowego, 
niezliczoną ilość maszyn aerobowych czyli 
rowerków, orbitreków, bieżni mechanicznych. 
Tak wyposażona siłownia z wysokiej klasy 
sprzętem (firmy Olymp&Olymp, Star Trac) w 
połączeniu z wiedzą i doświadczeniem instruk-
torów pozwala na właściwą realizację planu 
treningowego, po którym można uzyskać 
imponujące efekty.

Każda dyscyplina sportowa którą upra-
wiamy amatorsko lub bardziej czy mniej 

profesjonalnie może być z powodzeniem 
wspomagana treningiem na siłowni, a ten do-
datkowo oprócz kształtowania, wspomnianej 
na początku, muskulatury i siły mięśni, pomoże 
nam zadbać o dobrą kondycję.

Ćwiczenia na siłowni pozwalają poznać i 
rozwijać nie tylko swoje możliwości fizyczne 
ale również wzmocnić charakter. Dbamy więc 

zarazem o umysł jak i o ciało. Zatem to świetny 
sposób na wyciszenie, odreagowanie stresu 
dnia codziennego lub spędzenie wolnego cza-
su w otoczeniu osób lubiących żyć aktywnie. 

Zapraszamy do siłowni  do Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” codziennie 
od 6:30 do 22:00.

Oaza




