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Patryk Rajkowski
Otwarcie „Klubu Rolnika”
MISTRZ EUROPY JUNIORÓW
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przebudowa Palcu Browarowego

Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przetargu na wykonanie przebudowy i modernizacji Placu Browarowego
w Kórniku. Poniżej prezentujemy fragment grafiki pochodzącej z projektu przygotowanego przez Stodio ML sp. z o.o. z Kórnika. Poza
aranżacją i instalacją wymienionych poniżej elementów, zadanie polegać będzie takze na przebudowie nawierzchni ul. Harcerskiej
i Placu Browarowego oraz budowie oświetlenia ulicznego. Jeśli procedury przetargowe zakończą sie pomyślnie, inwestycja ma zostać
zrealizowana do końca maja 2017 roku.
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1 Plac zabaw.
2 Boisko do siatkówki plażowej.
3 Muszla koncertowa (II etap).

Klomb z kwiatami.
Kula granitowa - mapa nieba.
Skatepark.
Stojaki rowerowe wraz z samoobsługową stacją napraw rowerów.
Fontanna.
9 Budynek WC.
10 Siłownia zewnętrzna (II etap).
4
5
6
7
8

Proklamacja nowego Króla Kurkowego

W dniu 22 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z uczestniczącymi w Światowych Dniach Młodzieży gośćmi z Madagaskaru.
70-osobowa grupa, która przez kilka dni mieszkała u rodzin w naszej
parafii przedstawiła przy ratuszu wraz z naszymi księżmi Grzegorzem
Zbączyniakiem i Maciejem Michalskim barwny program artystyczny.

W dniu 23 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący Adam Lewandowski uczestniczyli w proklamacji tegorocznego Króla Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, którym został
Szymon Nowacki. Po uroczystości, jaka odbyła się przy Zamku
Kórnickim, odprawiono uroczystą mszę św.  w Kolegiacie Kórnickiej.

Święto Policji

Goście z Ukrainy

W sprawie rozbudowy „OAZY”

Z okazji święta związanego z 97.
rocznicą powstania Policji, w dniu 21 lipca
w kórnickim Komisariacie Policji zorganizowano uroczystość, podczas której wręczono akty mianowania funkcjonariuszy na
wyższe stopnie służbowe. W uroczystości
uczestniczyli: zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał
Pawłowski, burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Antoni Kalisz, radny powiatowy Zbigniew Tomaszewski, komendant
Straży Miejskiej Tomasz Haremza oraz Z-ca
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Mieloch.

Przy okazji pobytu w zaprzyjaźnionym
Gnieźnie, delegacja samorządowców
z ukraińskiego Humania gościła w Kórniku.
Grupie przewodziła zastępczyni mera Galina Mykytiwna Prudnikowa.  Goście odwiedzili Urząd Miasta i Gminy oraz zwiedzili
nowo otwartą świetlicę w Dziećmierowie,
gdzie sołtys i rada sołecka przyjęli ich
poczęstunkiem.  

Z projektantami obiektów KCRiS Oaza
(firma OVO Grąbczewscy oraz gliwickiego
biura Małgorzaty i Adama Zgrajów) spotkał się
burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz
Przemysław Pacholski i kierownik Wydziału Inwestycji UMiG w Kórniku Bronisław Dominiak.
Dyskutowali nad możliwościami rozbudowy
obiektu o część hotelową oraz dobudowie
dodatkowych pomieszczeń z myślą o poszerzeniu oferty fitness. Przeanalizowano możliwość budowy hotelu od strony ul. Dworcowej.

Będzie nowa siedziba Biblioteki!
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Uczestnicy ŚDM w Kórniku

Zgodnie z zamieszczoną na oficjalnej
stronie Narodowego Programu Czytelnictwa informacją, po uwzględnieniu odwołania na pierwsze, niekorzystne dla nas
rozstrzygnięcia, ostatecznie przyznano
Bibliotece Publicznej w Kórniku ponad  
1.800.000 zł dotacji na budowę filii Biblioteki
w Bninie.

„Drugi obieg”
trafił do IPN
Dzięki współpracy z Biblioteką Kórnicka
PAN (Biblioteka Kórnicka) oddziały Instytutu
Pamięci Narodowej w całym kraju będą mogły
korzystać z cyfrowej wersji bogatego zboru
materiałów tzw. drugiego obiegu gromadzonych
przez lata w Kórniku. Czasopisma, książki, ulotki, wydawnictwa okolicznościowe gromadzone
były początkowo legalnie, zgodnie z wytycznymi
Rady Naukowej BK PAN i za zgodą władz. Po
roku 1981 gromadzenie „podziemnych” wydaw-
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Gdzie powstanie tor ?

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Opr. ŁG

Przedstawiciel poznańskiego Motoklubu
Unia Mariusz Natkaniec spotkał się 4 sierpnia z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim.
Rozmawiano o planach klubu dotyczących
utworzenia w okolicach Poznania toru motocrossowego. Dyskutowano na temat ewentualnej lokalizacji takiego obiektu na należących
do naszej gminy 13   hektarach gruntu przy
zrekultywowanym składowisku odpadów
w Czmoniu.

nictw kontynuowane było przez pracowników
Biblioteki nielegalnie.
W dniu 26 lipca br. w Kórnickim Zamku
odbyło się spotkanie prof. Tomasza Jasińskiego
i dr Łukasza Jastrzębia z przedstawicielami
poznańskiego IPN podczas którego podsumowano wspólny projekt dotyczący wydawnictw
drugiego obiegu oraz zaprezentowano dziennikarzom najciekawsze elementy najbogatszego
w Polsce zbioru podziemnych wydawnictw.
Więcej informacji na temat projektu: http://
poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/35914,Uroczyste-przekazanie-zdigitalizowanych-mate
rialow-wydawnictw-drugiego-obieguquo.html
ŁG
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Kolejna sesja rady Miasta i Gminy Kórnik odbyła się 27 lipca br. Pod
nieobecność niedawno wybranego
przewodniczącego Rady obradom przewodniczyła wiceprzewodnicząca Irena
Kaczmarek.

Jakie uchwały podjęto?
Zlikwidowano gminną jednostkę organizacyjną „Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kórniku”  oraz utworzono samorządową
jednostkę budżetową pod nazwą „Kórnickie
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”. Powołanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
„Oaza” ma na celu przekazanie tej jednostce wszystkich zadań gminy z zakresu
kultury fizycznej. Umożliwi to racjonalizację
wydatków i usprawni administrowanie bazą
sportową. Pozwoli również na wypracowanie
odpowiedniej i jednolitej struktury zarządzania obiektami sportowymi.
Uchwalono „Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017 – 2021”.
Wyrażono zgodę na przyjęcie na rzecz
Miasta i Gminy Kórnik darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach. Działka nr
234/4 zostanie zagospodarowana pod drogę
gminną ulicę Sarnią.
Wyrażono zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego i wydzierżawienia
nieruchomości rolnych niezabudowanych
położonych w miejscowościach Konarskie
(działka nr 210) Prusinowo (działki nr 167/3
i 168).
Nadano nazwę ulicy w miejscowości
Błażejewko. Ul. Brzozowa ma swój początek
od działki oznaczonej nr 219/5 i biegnie do
działki oznaczonej nr 219/21, a jej podstawę stanowi droga oznaczona działkami nr
219/10 i 219/20.
Bnin wzbogacił się o ulice: Lisią i Sarnią. Ul. Lisia ma swój początek od działki
oznaczonej nr 294/5 i biegnie do działek
oznaczonych numerami 294/11 i 294/12,
a jej podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 294/15. Ul. Sarnia rozciąga się
od działki oznaczonej nr 294/5  do działek
oznaczonych numerami 294/42 i 294/55,
a podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 294/31. W miejscowości Dachowa
powstała ul. Olimpijska, która biegnie od
działki oznaczonej nr 181/1 i biegnąca do
działki oznaczonej nr 180/6, a podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 180/5.
W miejscowości Żerniki i Robakowo  powstanie ul. Stachowska mająca swój początek od działki nr 31/78 położonej w Żernikach
i biegnąca do działki oznaczonej nr 11 położonej w Robakowie, a jej podstawę stanowi
droga oznaczona działkami nr 31/79, 29/14,
część działki nr 28/2, 27/1, 26/3, 25/2, 24/10,
24/13 położone w Żernikach oraz 1/2, 4/7,
4/5, 5/3, 14, 5/5, 6/1, 7/5, 7/7, 8/1 i część
działki nr 13 położone w Robakowie.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki oznaczonej numerem
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ewidencyjnym 105/6, położonej w obrębie
geodezyjnym Dachowa. Ponadto uchwalono
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie,
Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo
oraz części wsi Czmoń – część B oraz
w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej,
obręb Żerniki.
Poruszono podczas dyskusji ...
Radna Dorota Buchalska nawiązując
do odpowiedzi na swoją interpelację przypomniała o potrzebie uspokajania ruchu na
głównych, powiatowych drogach Borówca.
Postulat ustawienia sygnalizacji świetlnych
poparła radna Anna Andrzejewska. Radna
Buchalska w imieniu mieszkanki ul. Kempingowej w Borówcu pytała o sprawę budowy
odcinka kanalizacji sanitarnej na tej ulicy. Jak
wyjaśniono zaistniały problemy techniczne,
które być może spowodują konieczność
przebudowy części wodociągu i wykonania
dodatkowego przewiertu kierowanego.
Radna poruszyła także temat projekt rurociągu tłocznego w ul. Szkolnej w Borówcu.
W planach Aquanetu wykonanie inwestycji
przewidziane jest na lata 2018-19.
Radna Krystyna Janicka prosiła o informacje na temat kontroli nielegalnych przyłączeń kanalizacji deszczowej do systemu
kanalizacji sanitarnej na terenie Bnina.
Zapytała także, czy w tym roku odbędzie się
w Kórniku triatlon. Poruszyła również temat
mieszkania przy ul. Rynek 7, które gmina
przejęła po zmarłej mieszkance Bnina.
Radny Andrzej Regulski przekazał
obawy mieszkańca ul. Steckiego w sprawie
remontu tejże ulicy.
Radny Jerzy Rozmiarek pytał o zaawansowanie prac nad chodnikiem w Błażejewie
(ul. Zaniemyska). Gmina otrzymała wytyczne projektowe od Zarządu Dróg Powiatowych, które są w tej chwili analizowane.
Radny Tomasza Nagler prosił o ujawnienie ustaleń, jakich dokonano podczas
rozmów z firmami zainteresowanymi budową wyciągu nart wodnych na Jeziorze Kórnickim. Jak wyjaśnił burmistrz Jerzy Lechnerowski firma najbardziej zainteresowana
inwestycją nie otrzymała jeszcze decyzji
środowiskowej w tej sprawie.   Podpisano
umowę na dzierżawę terenu na OSiRze i wyciąg być może powstanie w przyszłym roku.
Radna Julia Bartkowiak pytała o termin
zakupu „zadymiarki” do kontroli nielegalnych
przyłączy kanalizacyjnych. Jak wynika z dyskusji nadal trwa rozstrzyganie, która instytucja miałaby zająć się obsługą tego sprzętu.
Radna Irena Kaczmarek pytała o możliwość wycinania trzciny na jeziorach. Gmina
otrzymała decyzję na wycinkę sześciu odcinków wzdłuż promenady ważna w okresie
10 lat, ale nie można prowadzić wycinki od
października do marca.
Radny Stanisław Duszczak przekazał
informację mieszkańców ul. Kantego o nieprawidłowym zamontowaniu jednaj z lamp.
Opr. ZF i ŁG

Zapraszamy
na KDN

KDN

Z RATUSZA

Lipcowa sesja RMIG Kórnik

Już po raz czwarty uczniowie kórnickich szkół oraz mieszkańcy naszej gminy
będą mieli możliwość udziału w Kórnickich
Dniach Nauki. Celem wydarzenia jest
promocja jednostek naukowych z gminy
Kórnik oraz próba zarażenia młodych ludzi
bakcylem nauki. Wzorem lat ubiegłych
wydarzenie odbywać się będzie w ciągu
trzech dni. Podczas dnia pierwszego – 29
września 2016 r. – pracownicy jednostek
naukowych Polskiej Akademii Nauki mających swoje siedziby na terenie gminy
Kórnik odwiedzą uczniów w ich szkołach
wygłaszając wykłady na różnorakie tematy,
m.in. Kwiat i jego budowa, Jak powstaje
owoc?, Fizyka podróży międzygwiezdnych,
Legenda związana z historią zamku. Zamkowe duchy.   Dzień drugi będzie dniem
odwiedzin w jednostkach naukowych, czyli
stworzymy okazję do przyjrzenia się z bliska pracy naukowców. Spotkania z nauką
będą miały miejsce w laboratoriach Instytutu Dendrologii, Obserwatorium Astrogeodynamicznym, komnatach kórnickiego Zamku
i wielu innych miejscach zamkniętych na
co dzień dla zwiedzających. Sobota – 1
października 2016 r. – będzie finałem tego
niezwykłego wydarzenia. Kórnickie Dni Nauki będą gościły na festynie ekologicznym
organizowanym przez Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
Wydarzenia otwarte dla każdego wymagające rejestracji:
Harvester – gospodarka leśna | Las
Modrzewiowy (spacer po lesie z leśnikiem)
| Lekcja historii – co kryje ziemia… | Rykowisko | Organizator: Lasy Państwowe
– Nadleśnictwo Babki
Pokaz laserowy | Organizator: Obserwatorium  Astrogeodynamiczne Centrum
Badań Kosmicznych  PAN
Nocne zwiedzanie Zamku | Organizator:
Biblioteka Kórnicka PAN
REJESTRACJA STARTUJE OD:
19 września 2016 r.
Zarejestruj się na zajęcia
www.kornik.pl/kdn
lub osobiście:
Wydział Promocji – UMiG Kórnik
– Plac Niepodległości 41, Kórnik
Ilość miejsc ograniczona!
Masz pytanie:
kdn@kornik.pl,
61 8 972 611, 515 229 684
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy
Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie,
Instytut Dendrologii PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Arboretum, Szkółki Kórnickie
Zakład Doświadczalny w Kórniku, Lasy
Państwowe – Nadleśnictwo Babki, Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”,
Obserwatorium Astrogeodynamiczne
Centrum Badań Kosmicznych PAN.

nr 14/2016
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Przebudowa i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Dziećmierowie oficjalnie zakończyła się. Obiekt zwany od lat „Klubem
Rolnika”, któremu patronuje bohater
z czasów okupacji hitlerowskiej Józef
Szczepaniak, zyskał nowy wygląd i nowe
pomieszcenia.
Projekt inwestycji przygotowała pracownia projektowa „GOYA” Sławomir
Gierliński z Kórnika. Za wykonanie zadania
odpowiedzialna była wybrana w przetargu
firma P.P.H.U. „BUD-MIX” Tynki-Posadzki
z Arcugowa. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30 października 2014 r. Przekazanie  placu budowy nastąpiło w dniu 5
listopada 2014 r.
Wykonano przebudowę i rozbudowę
istniejącego wcześniej budynku świetlicy
wiejskiej. Rozbudowę założono na kształcie prostokąta.
Budynek świetlicy wiejskiej posiada:
- salę imprez okolicznościowych przeznaczoną dla 48 osób; obok niej umiejscowiono zaplecze kuchenne, pomieszczenie zmywaka oraz pomieszczenie
gospodarcze.
-toalety: damska, męska oraz dla osób
niepełnosprawnych.
-na piętrze: salę rady sołeckiej, sale do
odrabiania lekcji oraz salę rekreacyjną.
Zakres robót:
-powierzchnia działki: 2470,0 m2
-powierzchnia zabudowy: rozbudowana
część 62,58 m2
- całość 228,18 m2
-powierzchnia użytkowa: 243,69 m2
Nadzór prac branży budowlanej
sprawował Sławomir Gierliński, branży
sanitarnej Zdzisław Urbaniak natomiast
branży elektrycznej Andrzej.
Inwestycję zakończono 21 października 2015 roku.
Koszt inwestycji brutto:  	
680 473,44 PLN (770 730,85 PLN koszt
całkowity wraz z projektem i nadzorami)
Wyposażenie świetlicy kosztowało 62
697 zł, z czego ponad 20 tys. zł przekazano z budżetu gminy,  natomiast niecałe
42 tys. pochodziły z funduszu sołeckiego.  
Dodatkowo we wcześniejszych latach
sołectwo przekazywało po 20 tys. na

ogrodzenie, i inne elementy zagospodarowania i wyposażenia.
Oficjalne otwarcie świetlicy nastąpiło
29 lipca. Biało-czerwona wstęgę przecięli:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz, sołtys Dziećmierowa
Henryk Hypsior oraz mała Amelka, która
reprezentowała dziećmierowskie dzieci.
Poświęcenia zmodernizowanego
i rozbudowanego obiektu dokonał ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak. Później był
czas na zwiedzanie nowych pomieszczeń
i posiłek dla gości, wśród których znaleźli
się samorządowcy, urzędnicy, projektanci
i wykonawcy inwestycji oraz zaproszeni
mieszkańcy.

Następnego dnia zorganizowano spotkanie dla sołtysów (byłych i obecnych)
z terenu naszej gminy, którzy również
zwiedzili obiekt i zostali ugoszczeni.
6 sierpnia przygotowano obchody Dnia
Dziecka i zabawę integracyjną dla mieszkańców wsi. Były liczne atrakcje i upominki
dla najmłodszych, a dla tych starszych
poczęstunek i zabawa przy muzyce.
Sołtys serdecznie dziękuje wszystkim
sponsorom, którzy finansowo lub rzeczowo wspomogli Dzień Dziecka i zabawę
integracyjną oraz śle podziękowania
mieszkańcom, którzy włączyli się w organizację imprez.
Opr. ŁG

W bieżącym numerze „Kórniczanina”
przybliżymy Państwu informacje o kolejnym
sołectwie Gminy Kórnik – Skrzynkach.
Wieś położona jest w odległości ok.
trzech kilometrów na północny zachód od
Kórnika, przy drodze ekspresowej S11.
W miejscowości zameldowanych jest 314
osób. Jej głównym walorem jest malownicze położenie nad jeziorami Skrzynki
Duże i Małe oraz w sąsiedztwie kompleksu
leśnego „Drapałka”. Od 2007 roku funkcje
sołtysa w sołectwie pełni Beata Bruczyńska.
W Skrzynkach nie ma świetlicy wiejskiej,
nie przeszkadza to jednak w organizacji wydarzeń, które na przestrzeni lat zapisały się
na stałe w kalendarzu imprez. Cyklicznie od
kilku lat organizowane jest m.in. kolędowanie, Sprzątanie Świata, pieczenie kiełbasek
nad jeziorem, Dzień Dziecka, Święto Płodów Rolnych czy Spotkanie Gwiazdkowe
w świetlicy w Borówcu. Ciekawą inicjatywą
jest także organizowanie „Imienin Ulicy”,
które przypadają w czerwcu. „Solenizantka” zmienia się z roku na rok. Mieszkańcy
ulicy, która obchodzi swoje huczne święto
zobowiązani są do zorganizowania poczęstunku i udekorowania miejsca, gdzie  
odbywa się imieninowa impreza. Warto
nadmienić, że wszystkie zabawy odbywają się dzięki zintegrowaniu i otwartości
lokalnej społeczności. Pojęcie „otwartości”
użyte zostało nieprzypadkowo, nawiązuje
do działalności istniejącego od 2009 roku
Stowarzyszenia „Otwarte Skrzynki”, które bierze prężny udział przy organizacji
wyżej wspomnianych wydarzeń. Celem
organizacji jest wspieranie harmonijnego
rozwoju wsi, który w rezultacie prowadzi do
podnoszenia jakości życia jej mieszkańców.
Zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat,
które dotychczas nie uczęszczały do
przedszkola, na bezpłatne spotkania pt.
„Wkrótce będę przedszkolakiem”.
Będą to wspólne zajęcia rozwojowe
dla dzieci i rodziców, które wspierają dobry
start przedszkolny. W atmosferze zabawy
maluchy będą miały możliwość wzbogacić
doświadczenia ze środowiska domowego o
pierwsze kontakty z grupą rówieśniczą. W
naszej przestrzeni dostosowanej do wieku,
pobudzającej naturalną ciekawość oraz
wspierającej inicjatywę i samodzielność
dzieci będą uczestniczyły w zabawach
integracyjnych oraz wykonywały twórcze
zadania. Spotkanie w przyjazny sposób
wspiera adaptację do przedszkola.

fESTYN
W cZMOŃCU
W dniu 09-07-2016 w Czmońcu odbył
się   Festyn dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Wśród atrakcji znalazły się
zamek zjeżdżalnia oraz animatorka która
prowadziła różne zabawy połączone z
malowaniem twarzy.Dla dorosłej części
odbyła się Biesiada Letnia przy rytmach
muzycznych kapeli ludowej z Pleszewa.
Sołtys oraz Rada Sołecka serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się
do pomocy w zorganizowaniu tej imprezy
a w szczególności sponsorom.
Zbigniew Tomaszewski
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Wieści
ze skrzynek

KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy
ul. Jeziorna 26
62-035 Kórnik-Bnin
Grupa A - 27 sierpnia, godz. 9:00 - 11:30
Grupa B - 27 sierpnia - godz. 12:30 - 15:00
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy i informacje: www.kolumb.com.pl lub telefonicznie pod numerem 721 010 138
Nabór do grupy B po zapełnieniu grupy A.
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Bez zaangażowania mieszkańców
w lokalne sprawy i ich aktywności pełnienie
funkcji sołtysa byłoby pozbawione sensu.
Zawsze mogę liczyć na pomoc m.in. przy
porządkowaniu plaży czy przy organizacji
zabaw. Przykłady można by mnożyć – podkreśla Beata Bruczyńska.     
Jak wspominałam wcześniej, Skrzynki
nie posiadają świetlicy wiejskiej. Dysponują
jednak terenem rekreacyjnym, na którym
mieszkańcy mogą wspólnie świętować
ważne dla życia wsi wydarzenia. Mowa tutaj
m.in. o polanie piknikowej i placu zabaw,
które powstały z funduszu pozyskanego
z program „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020” którego głównym celem jest
aktywizacja społeczności.
W tym roku ze środków sołeckich zakupiono garaż, w którym możliwe jest bezpieczne składowanie sprzętu sołeckiego,
mieszkańcy oczekują teraz na uruchomienie oświetlenia na ww. placu. Wśród problemów, z którymi zmagają się mieszkańcy
Sołtys Beata Bruczyńska wymienia jeden
główny – brak kanalizacji. Niedostateczna
ilość chodników i zły stan dróg są w tym
zestawieniu sprawą drugorzędną. Brak
węzła kanalizacyjnego wpływa negatywnie
na stan środowiska naturalnego. Sfinalizowanie tej inwestycji znacznie poprawiłoby
jakość życia mieszkańców oraz ograniczyłoby zanieczyszczenia Jezior Skrzynki
Duże i Małe, co z kolei doprowadziłoby do
wzmocnienia jednego z głównych walorów
turystycznych regionu. Temat kanalizacji
powraca i jest on traktowany priorytetowo.
Jak wynika z ustaleń spółki Aquanet, na
chwilę obecną Skrzynki nie osiągnęły wymaganego wskaźnika liczby mieszkańców
na kilometr sieci kanalizacyjnej. Jak wynika
z ostatnich informacji budowa kanalizacji
w Skrzynkach znajduje się w programie
działań inwestycyjnych spółki Aquanet na
lata 2016 – 2021 i ma być realizowana jed-

WIEŚCI SOŁECKIE

WIEŚCI SOŁECKIE

klub rolnika w Dziećmierowie zmodernizowany

Sołtys: Beata Bruczyńska
Tel.: 515 229 694
nocześnie z przebudową kolektora głównego prowadzącego od Kórnika do Borówca .
Na zakończenie, przypominam, że
trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego
Gminy Kórnik. Budżet obywatelski stanowi
wydzieloną część budżetu gminy, o której
przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez głosowanie na wybrane propozycje.
Skrzynki zgłosiły swój projekt, który czeka
obecnie na weryfikację. Pani Sołtys zachęca do udziału głosowaniu w konsultacjach
Budżet Obywatelski i wspieraniu zadań
realizowanych na terenie Skrzynek.
ZF

Akademia Gitary: 60+

29 sierpnia 2016 | Zamek w Kórniku | godz. 12:00
Organizatorzy dziewiątej edycji festiwalu Akademia Gitary zadbali zarówno o
najmłodszych, jak i o najstarszych miłośników sześciostrunowej muzyki. Już 29
sierpnia (poniedziałek) w Zamku w Kórniku
zabrzmią atrakcje przygotowane specjalnie
dla seniorów. Start wydarzenia o godzinie
12:00.
Głównym punktem wydarzenia będzie
koncert Zsombora Sidoo – węgierskiego
gitarzysty o argentyńskim temperamencie.
Nie zabraknie jednak dodatkowych atrakcji,
które na razie pozostają tajemnicą. Myślą
przewodnią całego przedsięwzięcia jest
przede wszystkim integracja seniorów poprzez koncerty muzyki gitarowej oraz zwiedzanie niezwykle pięknych zakamarków
Zamku w Kórniku. Jak co roku, seniorzy z
Poznania będą mogli dojechać na koncert
autokarami, które zapewnia organizator.
Akademia Gitary
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9 lipca br. odbyły się uroczystości jubileuszu 150-lecia istnienia Kół Gospodyń
Wiejskich na ziemiach polskich, których
organizatorem był Poznański Okręgowy
Związek Rolników i Organizacji Rolniczych.
Jubileusz rozpoczął się mszą św. dziękczynną w kościele pod wezwaniem św. Mateusza
w Opalenicy.
Po mszy św. zaproszeni goście udali
się do Sielinka, gdzie na terenie Ośrodka
Doradztwa Rolniczego odbyły się główne
uroczystości, w których uczestniczyło ponad
1000 osób. Patronat nad jubileuszem objęła
Zofia Szalczyk, przewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Uroczystości poprowadził Ryszard Napierała, radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i
sekretarz powiatu nowotomyskiego. Natomiast Irena Piotrowska przewodnicząca
Rady Wojewódzkiej KGW zaprezentowała
historię tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich
na przestrzeni lat.  
W uroczystości udział wzięły  przedstawicielki Kół Gospodyń, członkowie organizacji
rolniczych z terenu Wielkopolski, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych.
Wśród zaproszonych gości był również
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.

Tak ważna dla społeczności wiejskich
rocznica była doskonałą okazją do przypomnienia licznych dokonań i zasług KGW.
Podczas uroczystości wręczono również
specjalne odznaczenia. Z gminy Kórnik
wyróżniona została pani Sabina Hinc, która
otrzymała odznakę honorową "Za zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego".
Po części oficjalnej odbyła się wspólna
biesiada, podczas której wystąpiły lokalne zespoły z Wielkopolski. Naszą gminę
reprezentował na uroczystości zespół
„Magnolia”.
Uroczystość była również doskonałą
okazją do prezentacji dorobku Kół Gospodyń Wiejskich z całej Wielkopolski na
stoiskach przygotowanych przez poszczególne koła. Na wystawie nie zabrakło
również stoiska Kórnicko-Bnińskiego Koła
Gospodyń Wiejskich, na którym można
było podziwiać wyroby rękodzieła w postaci
samodzielnie wykonanych: sukienek, serwetek, obrusów, obrazów, biżuterii, ozdób
i dekoracji świątecznych.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

W dniu 9 lipca 2016 r. w Śielinku
odbyły się uroczystości 150 rocznicy założenia: Kół Włościanek i Kół Gospodyń,
najstarszych Organizacji na ziemiach
polskich.
Pragnę Podziękować
Władzom Miasta i Gminy Kórnik
Panu Burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu
i towarzyszącej małżonce,
Wydziałowi Promocji Gminy
pani Magdalenie Matelskiej – Bogajczyk
Redakcji „Kórniczanina”
Zespołowi „Magnolia”
Przedsiębiorstwu KOMBUS
Panu Kierowcy
Jędrzejowi Kowalskiemu
Wszystkim członkiniom
KGW Kórnik – Bnin,
które pielęgnują dobre tradycje,
cenią kulturę w naszej pięknej
małej ojczyźnie zwanej Kórnikiem.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca KGW i członkini
Wojewódzkiej Rady Kobiet
Sabina Hinc

Tam gdzie Warta toczy wody swe…
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
to powiedzenie które nie sprawdza się
w przypadku członków kola SENIOR
z Borówca. Emeryci i renciści zrzeszeni
w kole odwiedzają przede wszystkim
miejsca bliskie, nie mniej ciekawe i interesujące, niż odległe strony. Nie bez
znaczenia jest też fakt, że podróżowanie
po najbliższej okolicy jest tańsze.
W ostatnią sobotę lipca wybraliśmy się
do Poznania. Celem całodniowej wycieczki
było poznanie najstarszej historii grodu
nad Wartą, ale też wspólne spędzenie
czasu, oderwanie się od codziennych
obowiązków. Taki wspólny wyjazd integruje
grupę, dostarcza wielu wrażeń, a fotografie oglądane w długie, zimowe wieczory
pozwalają na kolejne przeżywanie radosnych chwil.
Wycieczka po Poznaniu rozpoczęła się
od wycieczkowego rejsu statkiem Bajka.
Przeszliśmy po Warcie podziwiając piękne
widoki. Niektórzy śpiewali piosenki, inni
spędzali czas na towarzyskich rozmowach.
Statek płynął wolno, co jakiś czas mijały
nas kajaki, wymienialiśmy więc pozdrowienia i płynęliśmy dalej. Po godzinnym rejsie
ruszyliśmy w stronę OSTROWA TUMSKIEGO. Rok obchodów 1050 rocznicy Chrztu
Polski zachęcił nas do odwiedzenia centrum interpretacji dziedzictwa, czyli multimedialnego muzeum BRAMA POZNANIA,
wraz z autoprzewodnikami odbywaliśmy
wspaniałą podróż w czasie i przestrze-

ni. Dzięki niezwykłej grze świateł, barw
i symboli mogliśmy być świadkami chrztu
księcia Mieszka I, widzieliśmy jak powstała
pierwsza polska katedra, poznawaliśmy
wybitnych przedstawicieli epoki renesansu, przenieśliśmy się też do XIX wieczny
twierdzy pruskiej i odkrywaliśmy tajemnice
historycznych budowli.
Muzeum zrobiło na nas ogromne
wrażenie. Kiedy z tarasu widokowego
oglądaliśmy panoramę Poznania i robiliśmy pamiątkowe zdjęcia, rozpierała nas
duma, że mieszkamy w tak ciekawym
regionie Polski.
Dopełnieniem lekcji historii było odwiedzenie Rezerwatu Archeologicznego GENIUS LOCI, gdzie mogliśmy prześledzić
historię grodu poznańskiego na Ostrowie
Tumskim i podziwiać antropologiczne

AKTUALNOŚCI

JUBILEUSZ

Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich

rekonstrukcje wyglądu mieszkańców, wykonane na podstawie szczątków odkrytych
na cmentarzu w pobliskiej Śródce.
W Muzeum Archidiecezjalnym podziwialiśmy arcydzieła sztuki sakralnej:
rzeźby, obrazy, kielichy, monstrancje, szaty
liturgiczne, ale też przedmioty i sprzęty
z ubiegłych stuleci.
Po długiej wędrówce śladami naszych
przodków z prawdziwą rozkoszą usiedliśmy w stylowej „ knajpce” o wdzięcznej
nazwie Hyćka (poznańska nazwa dzikiego
bzu) usytuowanej na Śródce. Po smacznym obiedzie, ciastku i kawie mogliśmy
wrócić do swoich domów. Już wkrótce
następna wycieczka tym razem nieco
dalej, bo do Karpacza.
Barbara Fluder

„POLOWANIE NA UBRANIE”
edycja II

Seniorzy na wodzie
W środę 10-go sierpnia kilkunasto osobowa grupa
Seniorów P.K.P.S. udała się na przystań, by statkiem Anna
Maria popłynąć w rejs po jeziorze kórnickim.  Zachętą do
tego było przysłowie „cudze chwalicie swego nie znacie”.
Podczas rejsu podziwialiśmy uroki naszego miasta, zwykle
oglądanego od środka. Z tafli jeziora widoki są piękne, ogrom
zieleni, budowle prezentują się inaczej. Często zastanawialiśmy się jakie obiekty mijamy. Rejs trwa ok. 40 minut,
podczas którego przedstawiane są ciekawe informacje dot.
jeziora,  Kórnika, Bnina, Zamku, Arboretum. Dopłynęliśmy do
przystani na Błoniach i udaliśmy się do restauracji „Tawerna
Pod Żaglami” na smaczną rybę. Zostaliśmy miło przyjęci
i serdecznie powitani przez szefową Panią Barbarę Walczak.
Na tarasie przygotowano nam stół, gdzie wspólnie w miłej
atmosferze zajadaliśmy świeże i smacznie przyrządzone
ryby.   Po posiłku, każdy otrzymał od szefowej pysznego
loda. Zwiedziliśmy również obiekty sportowe na Błoniach,  
obejrzeliśmy trening piłkarski młodzieży. Na umówioną godzinę przypłynął po nas statek, by zabrać nas na przystań
Prowent. Popołudnie spędziliśmy w plenerze, miło, sympatycznie, inaczej niż zwykle.
Organizatorzy
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Rozwijalnia Kobiet oraz Centrum Twórczego
Rozwoju QQ!ryku w Kórniku
zapraszają wszystkie Panie na wielką akcję
wymiany ubrań
- chcesz pozbyć się ubrań, których już nie nosisz?
- chcesz upolować coś nowego?
- chcesz za kilka złotych kupić fajne ciuchy dla siebie lub
swojego dziecka?

NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ TEJ INICJATYWY
10.09 godz. 11-14 – QQ!ryku ul. Reja 2, Kórnik
WSTĘP BEZPŁATNY
W TRAKCIE AKCJI BEZPŁATNE PORADY STYLISTKI !!!

OBOWIĄZKOWE ZAPISY DLA SPRZEDAJĄYCH
POD NR TEL. 881-474-912, 601-442-738
OSOBY KUPUJĄCE WCHODZĄ BEZ ZAPISÓW
ORGANIZATORZY:
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Delegacja z Kórnika gościła w partnerskiej gminie Bukowina Tatrzańska podczas
trwających tam tradycyjnych „Sabałowych
Bajań”, czyli corocznej imprezy prezentującej folklor Podhala. W dniach 10 -14
sierpnia kórniczanie uczestniczyli w pokazach, koncertach i degustacjach potraw
regionalnych.
Partnerstwo gmin Kórnik i Bukowina Tatrzańska ma już 5 lat. Tradycja stało się, że
podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą
odwiedzają nas Górale i zespoły góralskie.
Nie pierwszy też raz przedstawiciele naszej
gminy odwiedzili sztandarową bukowińską
imprezę. Nowością był ciekawy wkład na-

szej delegacji w to wydarzenie. Podczas
prezentacji potraw regionalnych reprezentanci Kórnika przygotowali jajecznicę z 600
jaj – oczywiście na boczku i z cebulką.
Grupie z Kórnika przewodziła oczywiście Biała Dama 2016 Malwina Bartkowiak, a razem z nią jajecznicę serwował
wiceburmistrz Antoni Kalisz, radni: Julia
Bartkowiak, Krystyna Janicka, Magdalena
Pawlaczyk, Adam Lewandowski, Andrzej
Regulski i Andrzej Surdyk, dyrektor OPS
Bożena Kiełtyka i kierowniczka Wydziału
Promocji Magdalena Matelska-Bogajczyk.
Dzięki uprzejmości wujta Bukowiny Stanisława Łukaszczyka i przewodniczącego

Rady Gminy Władysława Piszczka goście
mogli skorzystać z atrakcji oferowanych
przez baseny termalne w Bukowinie i Białce
Tatrzańskiej. Kórniczan ugoszczono także
na białczańskiej Kotelnicy. Doszło do oficjalnego spotkania samorządowców w rozbudowywanej właśnie siedzibie urzędu.
W Domu Ludowym przywitał nas kierujący
nim Łukasz Koszarek. Impreza zakończyła
się plenerowym koncertem „Golec Uorkiestra” poprzedzonym wręczaniem tytułów
„Orlic” i „Zbujników”.
I ja tam byłem i nie jedną kwaśnicę
spożyłem.
ŁG

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM IM. ANTONIEGO WRÓBLEWSKIEGO W MOŚCIENICY
Dnia 30 lipca 2016 działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Mościenicy wraz
z rodzinami i przyjaciółmi   obchodzili  swoje
kolejne święto „Dzień Działkowca” zorganizowane przez zarząd ROD. Na imprezę
przybyli zaproszeni goście:   wiceburmistrz
Kórnika Przemysław Pacholski oraz prezes
kolegium prezesów ROD Gminy Kórnik Stanisław Wawrzyniak, równocześnie prezes
ROD w Jaryszkach. Spotkanie rozpoczęło
się o godzinie 11ej. Przygotowano gry, zabawy i konkursy dla dzieci. Wszystkie dzieci
w nich uczestniczące otrzymały upominki
ufundowane przez ROD i sponsorów. Atrakcję bloku rodzinnego stanowiły kulinaria „na
poznańską nutę”: pyry z gzikiem, sznytki ze
smaloszkiem i małosolnymi ogórkami  oraz
obficie zaopatrzony bufet gastronomiczny.

O godz. 14 tej w amfiteatrze przed
domem działkowca ks. proboszcz Parafii
Wszystkich Świętych w Kórniku Grzegorz
Zbączyniak odprawił Mszę Świętą w intencji wszystkich działkowców. Oprawę
muzyczną podczas mszy zapewnił pan Jarosław Nowak. Po Mszy Świętej ks. Grzegorz poświęcił symbolicznie samochody  
gdyż wcześniej było święto  św. Krzysztofa
patrona kierowców i podróżnych. Każdy
z uczestników z tej okazji otrzymał obrazek
z wizerunkiem św. Krzysztofa i „modlitwą
kierowcy”. Patronką ogrodu jest Matka
Boska Fatimska, której figurka od lat stoi
w pobliżu domu działkowca.
Oficjalnego otwarcia Dnia Działkowca  
dokonała prezes Teresa Zimna, życząc
wszystkim zasłużonego wypoczynku i miłej

zabawy, następnie  do zebranych działkowców  przemówił wiceburmistrz Przemysław
Pacholski oraz  prezes kolegium prezesów
ROD   Stanisław Wawrzyniak. Spotkanie
było  okazją do przedstawienia osiągnięć
ogrodu, wymiany doświadczeń  oraz  dyskusji  nad różnymi  propozycjami działań.   
O godz.19 tej rozpoczęła się  przy miłej
muzyce „dla każdego” zabawa taneczna,  
która tradycyjnie zakończyła się po północy.
Ogrody działkowe to ważny element
kultury, miejsce wypoczynku i rekreacji
milionów Polaków wreszcie szkoła kształtowania nawyku harmonijnego współżycia
z naturą i społecznością działkową.
W kronice ROD znalazło się kilka interesujących wpisów.
Stanisława Andrejewska
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Jajecznica w Bukowinie

Druga szabla w Kórniku

Pan Leszek Koprucki - rzemieślnik
z Kórnika został wyróżniony jednym z najważniejszych odznaczeń rzemieślniczych.
Dnia 25 czerwca br. w Międzywodziu odbyła się ceremonia przyznania mu Szabli
Kilińskiego. Symboliczną oręż wręczyli
mu zastępcy Prezesa Zarządu Związku
Rzemiosła Polskiego Antoni Odzimek
i Władysław Jefremienko.
¬Szabla Kilińskiego to najwyższe
odznaczenie rzemieślnicze, ustanowione
przez Kongres Rzemiosła Polskiego 25
czerwca 1998 roku. W swojej formie jest
to wykonana w skali 1:1 replika karabeli
polskiej z XVIII w. Przyznaje się ją wraz
z miniaturką oraz legitymacją.
Zgodnie z założeniami nadawana
jest rzemieślnikom (członkom organizacji
samorządu rzemiosła) m.in. za wybitne
zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego
i propagowanie jego osiągnięć w kraju
i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie
i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości,
zwłaszcza szczebla krajowego, a nadaje
ją Kapituła, składająca się z członków Zarządu ZRP, pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Ale lufa
nad Wartą !
Jak poinformował nas radny powiatowy Zbigniew Tomaszewski, pasjonaci
odtwarzający realia dawnych oddziałów
wojskowych (GRH Szwadron Łączności
nr 7) zorganizowali obóz szkoleniowy na
łąkach nieopodal Warty w Czmońcy. Mieli
ze sobą oryginalne, wykonane przed II
wojną światową w Poznaniu działo przeciwlotnicze Boforsa.
Wiecej zdjęc na profilu Facebuk „Kórniczanina”
ŁG
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Nadawane wyróżnienia są numerowane. Szablę Kilińskiego nr 1 otrzymał  
w 1999 roku Jan Paweł II. Rok później
szablę nr 6 otrzymał mieszkaniec naszej
gminy, wspomniany już wyżej członek zarządu ZRP Antoni Odzimek. Pan Leszek
jest więc drugim mieszkańcem naszej
gminy wyróżnionym Szablą. Numer jego
karabeli to 447. Przyznano mu ją za

całokształt pracy społecznej na rzecz
rzemiosła. Co warte podkreślenia, pan
Leszek Koprucki jest także kawalerem
Srebrnego Krzyża Zasługi oraz otrzymał
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Gratulujemy!
ŁG
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„Wielka wieża woła chodźcie wszyscy do
kościoła!” - tymi słowami ks. proboszcz Piotr
Piec nawołuje do czynnej modlitwy, jak i pomocy w trwającym remoncie kościoła w Parafii pod
Wezwaniem Świętego Józefa Rzemieślnika
w Robakowie.

Prace remontowe w robakowskiej parafii
rozpoczęły się wraz z nadejściem miesiąca
kwietnia, a ich najważniejszym elementem
jest odnowienie najwyższego punktu kościoła
– wieży. Ksiądz proboszcz kanonik Piotr Piec
podjął decyzje o niezwłocznym rozpoczęciu
prac ze względu na nieestetyczny i coraz gorszy
wygląd owej wieży, która wzywała do modlitwy
już od ponad 20 lat. Odpadał z niej tynk, elewacja wymagała  naprawy i oczywiście całość
musiała zostać ponownie pokryta „barankiem”
i pomalowana - jak to zdiagnozowali panowie inżynierowie. Szybkie rozpoczęcie remontu stało
się możliwe przez  życzliwość  pana Stanisława
Szczęsnego, który bezpłatnie użyczył dużego
rusztowania. Pozwoliło to parafii ograniczyć
niektóre wydatki z wiązane z wynajęciem sprzętu. Obecnie najważniejsze prace elewacyjne
i remontowe są już na wykończeniu. Jednak
ksiądz proboszcz ma nadzieje, że w najbliższym czasie uda się jeszcze wymienić okna na
wieży – miałoby to być uwieńczeniem całości
prac. W celu zgromadzenia pieniędzy na te
inwestycje, parafia rozpoczęła rozprowadzanie
cegiełek o różnej wartości. Całość z ich dochodu ma zostać przeznaczona na upiększenie
zewnętrznego wyglądu kościoła.  Chciałbym,
żeby każdy parafianin miał możliwość włączyć
się w te prace, tak żeby świątynia mogła stać się
naszym wspólnym dziełem, na czele z wielką
wieżą, która pięknie odnowiona  już z daleka
będzie wzywać do wspólnej modlitwy – mówi
ksiądz proboszcz. Cegiełki można nabyć w kościele parafialnym w Robakowie. Jak na razie
prace powoli posuwają się do przodu i z dnia na
dzień można zobaczyć, jak nasz  kościół staje
się coraz piękniejszy.
Anna Drewnowska
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Rowerem do Krakowa
na Światowe Dni Młodzieży
W poniedziałek, 25 lipca wraz z dwudziestoosobową grupą wyruszyłem na rowerową
pielgrzymkę do Krakowa. Około godziny
dziewiątej, po błogosławieństwie udzielonym
przez arcybiskupa metropolitę poznańskiego
Stanisława Gądeckiego, wyjechaliśmy spod
Pałacu Arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu. Naszym celem było dotarcie na
Campus Misericordiae w Brzegach, w sobotę
30 lipca po to, żeby zdążyć na wieczorne czuwanie i niedzielną eucharystię.
Na pomysł wyruszenia rowerem do Krakowa wpadła s. Małgorzata ze Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek w Poznaniu. To ona zajęła
się organizacją tego przedsięwzięcia, dobre kilka miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży. Trasę opracował pan Jan ze Swarzędza,
który prowadził nas całą trasę. Duszpasterzem
pielgrzymki był ks. Szymon z parafii pw.  św.
Marcina w Poznaniu. Jechała z nami także s.
Urszula, która prowadziła samochód techniczny. Choć rowery rzadko ulegały awariom, to s.
Urszula często nas doglądała, niejednokrotnie
zaopatrując nas w prowiant i napoje. Wszyscy
uczestnicy wyprawy otrzymali koszulki zaprojektowane przez s. Annę, która tak jak siostry
Urszula i Małgorzata, należy do Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek. W pielgrzymce wzięły udział
zarówno osoby młode, jak i w średnim wieku,
mniej więcej tyle samo było kobiet i mężczyzn.
Każdy wiózł ze sobą nie tylko swoje bagaże,
ale przede wszystkim intencje modlitewne.
Codziennie pokonywaliśmy około osiemdziesięciu kilometrów. Z Poznania do Częstochowy jechało się w miarę dobrze, drogi
były równe, ale przede wszystkim płaskie...W
Częstochowie opuściło nas trzech uczestników
pielgrzymki, z powodu obaw przed zamachem
terrorystycznym.   Za Częstochową zaczęły
się liczne pagórki, które pokonywaliśmy na
różne sposoby. Wjeżdżając pod górę każdy
z nas oczekiwał, że gdy już dotrzemy na  ten
„szczyt”, to z niego zjedziemy i oszczędzimy
nieco sił. Niestety, często zdarzało się tak, że
nie zjeżdżaliśmy wcale, ale widzieliśmy kolejne
górki, na które trzeba było wjechać. Codziennie zatrzymywaliśmy się w wielu pięknych
kościołach i sanktuariach, gdzie modliliśmy
się i podziwialiśmy piękno tych zabytków z
różnych epok. Do miejsc, w których nocowaliśmy, docieraliśmy wieczorami. Spod kościołów
parafianie zabierali nas do swoich domów.
Wspaniali i bardzo życzliwi ludzie gościli nas
bardzo dobrze, oferując wyżywienie oraz
nocleg. Uczestniczka naszej pielgrzymki, pani
Ewa, przygotowała dla nich upominki, które
wręczaliśmy na pożegnanie, obiecując pamięć
w modlitwie. Każdego dnia uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej odprawianej przez księdza
Szymona (nie zawsze w kościele, czasem na
łonie natury).
Do Krakowa dojechaliśmy w sobotę, około
godziny jedenastej. Przejechaliśmy przez krakowski rynek dzwoniąc dzwonkami, następnie
Bulwar Czerwieński, obok Zamku Królewskiego na Wawelu, aż do Kościoła Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny przy ulicy

Półłanki 100, gdzie zostawiliśmy nasze rowery
i bagaże. Liczniki rowerowe pokazywały przejechany dystans 480 kilometrów. To trochę
więcej niż planowaliśmy, ale to dlatego, że nie
zawsze trzymaliśmy się zaplanowanej trasy. Z
kościoła przeszliśmy na Campus Misericordiae
w Brzegach, na którym nocowaliśmy. Byliśmy
bardzo szczęśliwi, że udało nam się przejechać
cały ten dystans bez żadnych nieszczęść i
kontuzji. W sobotni wieczór, po czuwaniu z
Ojcem Świętym, odbył się koncert „Credo
in Misericordiam Dei”, czyli „Wierzę w Boże
Miłosierdzie”. Na scenie wystąpili m.in. Kasia
Wilk i Kuba Badach. Po koncercie Campus
Misericordiae zaczął szykować się do snu. Na
nowo zaczął tętnić życiem o szóstej rano w
niedzielę. Już o godzinie dziewiątej było bardzo
gorąco, ludzie szukali cienia wszędzie, gdzie
tylko się dało. Krótko przed dziesiątą zaczęła
się Msza Święta, którą odprawił Papież Franciszek. Pod względem organizacyjnym wszystko
przebiegło pomyślnie, nie doszło do żadnych
większych incydentów. Campus Misericordiae
w Brzegach był dobrze przygotowany na
przyjęcie tak ogromnej liczby pielgrzymów.
W Krakowie nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwało ponad 12 000 policjantów, 5
600 strażaków oraz prawie 2 000 żołnierzy.
Około godziny trzynastej, po Mszy Świętej,  
opuściliśmy Brzegi. Rowery zostały przewiezione taksówką bagażową do Poznania, a my
wróciliśmy autobusem z krakowskiego dworca
PKS na dworzec w Poznaniu.
Ta pielgrzymka na zawsze pozostanie w
naszych wspomnieniach jako piękna wyprawa
ze wspaniałymi ludźmi. Kto wie, jak Bóg da, to
może następnym razem pojedziemy rowerem
do Fatimy...
			
Jan Kalarus
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Wieści K-BBK
ANDRZEJ TOMIAK ZWYCIĘZCĄ XXVI
TURNIEJU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO (KBBK)
W 1991 r. gdy w Polsce przeżywano szybkie odradzanie się bractw kurkowych Andrzej
Niemier, członek KBBK, pracownik Instytutu
Dendrologii PAN, z zawodu inż. leśnik, a z
zamiłowania myśliwy zainicjował zawody
świętojańskie dla podkreślenia obchodzonych
kiedyś w Kórniku „Wianków”. Wtedy towarzyszyła im parada łodzi na jeziorze i zabawy
taneczne, tradycja majówek na Błoniach, a od
1985 zabawa taneczna organizowana przez
Ogród Działkowy w Bninie.
Warto przytoczyć listę zwycięzców turniejów
świętojańskich. Główną nagrodą dla zwycięzcy
oprócz tarczy był przechodni pucharek ufundowany przez Andrzeja Niemiera. Na drewnianej
podstawie znajdują się nazwiska kolejnych
zwycięzców i napis:
TURNIEJ ŚWIĘTOJAŃSKI Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
Fundator Pucharku Andrzej Niemier
1991 Andrzej Niemier, 1992 Andrzej Niemier, 1993 Zbigniew Kościelniak, 1994 Marian
Błaszak, 1995 Henryk Ordanik, 1996 Kazimierz
Krawiarz, 1997 Piotr Błaszak, 1998 Jacek
Wojciechowski, 1999 Andrzej Tomiak, 2000
Marek Baranowski, 2001 Marek Nowicki, 2002
Stanisław Świerzewski, 2003 Teodor Bałęczny,
2004 Marian Błaszak, 2005 Andrzej Tomiak,
2006 Marek Baranowski, 2007 Marian Olejnik,
2008 Marek Fludra, 2009 Marian Błaszak,
2010 Marek Fludra, 2011 Maciej Olejnik, 2012
Zbigniew Tomaszewski, 2013 Norbert Biniek,
2014 Maciej Łabno, 2015 Marian Błaszak.
Do listy zwycięzców Turnieju Świętojańskiego KBBK, dnia 25 czerwca 2016 r. dopisał się
po raz trzeci Andrzej Tomiak, mistrz ślusarstwa
z  Bnina. Drugie miejsce zajął Adam Szyszka,  
trzeci był Marek Nowicki.
W nocnym strzelaniu na dystansie 100 m,
wyłoniono pięciu zawodników którzy uzyskali
największą ilość punktów. W finale walczyli o

tarczę stolarską Roberta Siejaka, malowaną
przez artystę Ryszarda Kurnatowskiego. Tarczę
zdobył Aleksander Mitkowski z Wrześni. Drugie
miejsce zajął  Arsen Kapustinski, Roman Fludra
był trzeci.
Tarczę ufundowaną przez Macieja Małeckiego właściciela nowo otwartego sklepu
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żelazno-budowlanego zdobył Rafał Eichler bractwa otrzymał on opracowanie pt. „Bractwo
ze Środy. Drugi był Aleksander Mitkowski z Kurkowe w Kórniku – Bninie” autorstwa RomaWrześni. Maciej Łabno był trzeci.
na M. Czechoskiego i Kazimierza Krawiarza.  
Tarczę Zakładową Przedsiębiorstwa WodW niedzielę, od północy zbierały się
no-Kanalizacyjnego w Kórniku zdobył Aleksan- bractwa ze swoimi królami kurkowymi. O
der Mitkowski z Wrześni. Drugi był Rafał Eichler czwartej nad ranem, po spotkaniu przed  
ze Środy. Marek Baranowski był trzeci.
siedzibą Związku Bractw Kurkowych HannoW strzelaniu do kura zwyciężył Marian
ver, rozpoczęto odwiedziny króli kurkowych.
Błaszak. Drugie miejsce zajął Siergiej Liubymyy.
Odwiedziliśmy w miasteczku Celle króla
Trzecia była Stanisława Andrejewska.
Żyjemy w pośpiechu, stronimy od zabaw, Hannover Horsta Lange. Po całonocnych  
jesteśmy zestresowani. Czas pomyśleć o życiu, marszach i śniadaniu w Centrum Sportów
rekreacji, zabawach. Wielu pamięta tradycyjne odbyła się parada bractw. Kilkokilometrowa
„Wianki” na jeziorze kórnickim i zabawy do świ- trasa przemarszu  prowadziła przez dzielnicę
tu. Tradycja turniejów świętojańskich w Kórniku Innen Stadt. Brało   w   niej udział   ponad 5
trwa od 25. lat i cieszy się powodzeniem. Do tys. braci kurkowych z ponad 100 organizacji,
Kórnika przybyli bracia kurkowi z  Poznania, każda z własną orkiestrą. Paradę bractw
Środy i Wrześni. W bufecie serwowano pyszne podziwiało około 100 tys. widzów. W trakcie
dania. Impreza tradycyjnie zakończyła się o Święta Strzeleckiego organizowane były liczświcie.
ne turnieje strzeleckie. Najważniejszym  jest
					
turniej o tarczę Prezydenta Miasta. W Święcie
487. ŚWIĘTO STRZELCÓW „HANNOVER
biorą udział prominentni przedstawiciele nauki,
FEST 2016” Z UDZIAŁEM DELEGACJI
kultury i polityki. W ciągu 10 dni uczestniczyło
KÓRNICKO BNIŃSKIEGO BRACTWA KURw nim ponad  milion ludzi.. Święto Strzeleckie
KOWEGO

Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego pod przewodnictwem prezesa
Marka Baranowskiego  z udziałem króla kurkowego Szymona Nowackiego, Króla Kurkowego
2016//2017, w dniach 1-4 lipca, brała udział w
jubileuszowym, 487-ym Święcie Strzeleckim
„Schützenfest Hannover 2016”. Hannover
świętował również 775 lecie  uzyskania praw
miejskich.
Uroczystości rozpoczęto Mszą św. ekumeniczną w Kościele Farnym z udziałem  
nadburmistrza Stefana Szostoka, władz
Związku Strzeleckiego Hannoweru, licznych
delegacji sztandarowych oraz dwóch orkiestr.
Po przemarszu delegacji do Nowego Ratusza, oficjalnego otwarcia święta, dokonał,
nadburmistrz Hannoveru Stefan Szostok.
Powitał on liczne delegacje w tym delegację z
Kórnika. Ceremonią  kierował Paul Eric-Stole,
Prezydent Związku Bractw Kurkowych Okręgu
Hannover. W uroczystości  brał udział Stephan
Weil, Premier Dolnej Saksonii, któremu nadano
tytuł Senatora Schützen-Fest. Od kórnickiego

K-BBK

AKTUALNOŚCI

REMONT
KOŚCIOŁA
W ROBAKOWIE

jest wielką atrakcją turystyczną i przynosi
wielkie korzyści handlowcom, restauratorom,
hotelarzom, muzykom i artystom. Niemcy w
Hanowerze od 487 lat pokazują jak potrafią
perfekcyjnie organizować takie imprezy.
Kórnicko Bnińskie Bractwo Kurkowe
współpracuje z Bractwem Hannover-Centrum
od 1993 r.  Jest to współpraca bardzo owocna,
w jej ramach, dzięki opinii Hannover-Centrum,
z Fundacji Polsko-Niemieckiej „Porozumienie”,
miasto Kórnik uzyskało znaczną dotację na
budowę kanalizacji. Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe jest ambasadorem Kórnika w
Europie. Jesteśmy tam rozpoznawalni i gościnnie przyjmowani. W Hannower poznaliśmy
nowych przyjaciół. Jednym z nich jest Mattias
Welk z 80 osobowej orkiestry Wesendorf.
Wioska Wesendorf leży 80 km od Hannover i
liczy 300 mieszkańców. To oznacza, że  mieszkańcy Wesendorf są niezwykle muzykalni.
					
Kazimierz Krawiarz
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„Poznańska Policja Ostrzega”

W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których
ofiarami stają się między innymi osoby
starsze, samotnie mieszkające apelujemy do Państwa o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach
z osobami pukającymi do drzwi naszych
mieszkań lub telefonujących do nas.
Sprawcy przestępstw dokonywanych
na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie
i „dobre serce” tych ludzi. Bardzo często
oszuści pukają do drzwi pod różnymi
pretekstami, np. z prośbą o wodę czy coś
do jedzenia, oferując sprzedaż artykułów
przemysłowych bądź też podając się za
osoby zaufania publicznego np. listonosza,
pracownika ZUS-u, pracownika pomocy
społecznej, pracownika administracji.
Po podstępnym wejściu do mieszkania,
wykorzystując nawet chwilową nieuwagę,
okradają domowników.
Bardzo często popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie
starsi, jest czyn polegający na wyłudzeniu
pieniędzy przez osoby podające się za
członków rodziny mlub bliskich znajomych,
pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby.
Sprawcy dzwonią na telefon domowy
przedstawiając się jako wnuk, wnuczka,
siostrzeniec lub siostrzenica (głos w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie
często myślą, iż dzwonią faktycznie osoby
z rodziny) i prosząc o pożyczkę na zakup
jakiejś rzeczy w bardzo atrakcyjnej cenie.
Najczęściej od razu informują „babcię”
lub „dziadka”, że nie będą mogli przyjechać po pieniądze i w związku z tym
pieniądze odbierze znajomy lub kolega.
Po pewnym czasie znajomy „wnuczka”
zjawia się w mieszkaniu ofiary po pożyczkę
pieniężną.
Ostrożność należy również zachować
w stosunku do osób podających się za
urzędników i przedstawicieli różnych instytucji. Często oszuści „podszywając się”
za pracowników opieki społecznej, urzędu
skarbowego czy ZUS-u mogą twierdzić,
że ich wizyta spowodowana jest wypłatą
dodatkowego świadczenia pieniężnego
lub materialnego, przyznaniem większej
emerytury lub renty czy zwrotem podatku
dochodowego, a w celu uzyskania tych
pieniędzy lub świadczeń konieczne jest
wniesienie opłaty manipulacyjnej lub
przekazanie pieniędzy na zakup znaczków
skarbowych.
Takie działanie sprawcy ma na celu
wskazanie miejsca, gdzie przechowujemy
pieniądze.
Następnie złodziej prosi o podanie np.
szklanki wody, a w międzyczasie kradnie oszczędności lub cenne przedmioty
znajdujące się w mieszkaniu. Sprawcy
oszustw mogą także podszywać się pod
funkcjonariuszy Policji lub Straży
Miejskiej, informując (np. że ktoś
z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić

mandat lub że ktoś z bliskich popełnił
przestępstwo lub wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę można załatwić
polubownie poza „granicami prawa”. Chęć
udzielenia pomocy bliskim powoduje, że
osoby starsze płacą za tę „wymyśloną
usługę” znaczne sumy pieniędzy. W wymienionych sytuacjach zawsze należy
potwierdzić fakty przekazywane nam
przez nieznajomego lub nieznajomą,
którzy zapukają do naszych drzwi oraz
zadzwonić osobiście pod numer telefonu
członka rodziny, aby przekonać się, czy
jego znajomy mówi prawdę. Należy przestrzegać zasady, że nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy
osobiście. Policjanci i strażnicy w żadnych
przypadkach nie przyjmują od obywateli
gotówki – żadnych pieniędzy.
Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać następujących zasad:
Przed otwarciem drzwi:
* Spojrzeć przez wizjer w drzwiach
lub przez okno – kto to?
* Jeśli nie znamy odwiedzającego –
spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch
zabezpieczający (jeśli zdecydujemy
się na otwarcie drzwi) oraz poprosić
o pokazanie dowodu tożsamości lub
legitymacji służbowej, identyfikatora.

OGŁOSZENIA

INFORMACJE

Komunikat prewencyjny

Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością.
* W  razie wątpliwości należy umówić się na inny termin, sprawdzając
uprzednio w administracji osiedla lub
innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi (jeśli
osoba podaje się za przedstawiciela
administracji lub innej odpowiedniej
instytucji).
W  sytuacji, gdy osoba staje się
natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować
otoczenie.
We wszystkich opisanych przypadkach
należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc
na numer alarmowy 997 lub 112 z telefonu
komórkowego, przekazując jak najwięcej
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd
nieznajomej osoby, numer rejestracyjny
i markę samochodu, którym ewentualnie
przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer z wyświetlacza telefonu,
datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy policjanci.

WAKACJE W
ŚWIETLICY
w
Robakowie
bezpłatne
zajęcia świetlicowe
gry i zabawy
dla dzieci z klas 0-6
od 16 do 31 sierpnia
w godzinach od 9 do 15
w świetlicy w Robakowie
(budynek koło gimnazjum)
tel. kontaktowe 511 943 572, 604 126 690, 515 229 692
nr 14/2016
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II Festyn Ekologiczny
w Kórniku
1 października
2016 r.
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– 40 LAT KÓRNICKIEJ PRO SINFONIKI

„Dyplom w roku jubileuszu dla prof.
Teresy Rogozi-Olejnik za 40 lat pełnej
oddania pracy z młodzieżą, za nieustanne
ukazywanie im piękna i dobra, a także za
inspirujące pomysły oraz wierność ideałom i tradycji Pro Sinfoniki” – Aula im.
bpa Jana Lubrańskiego UAM, 6 czerwca
2016 roku. Przez zaciągnięte rolety wpada promień wiosennego słońca, oklaski,
uśmiech na twarzy naszej Pani Profesor
i jej małżonka, radość ...
Na półmetku wakacji, kiedy lipcowe
słońce błyska przez winorośl, wracam do tamtego wydarzenia, by spokojnie, ale rzetelnie
spojrzeć na miniony czas jubileuszu 40-lecia
Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum Ogólnokształcącym im.
Generałowej  Jadwigi  Zamoyskiej w Kórniku.
Czterdzieści lat Klubu i czterdzieści lat pracy
jego Opiekunki, to ewenement w całej Pro
Sinfonice, to wartość sama w sobie, dająca
od razu odpowiedź na pytanie, czy warto
o tym pisać w środku lata, kiedy myśli biegną
ku plaży, słońcu, górom...
Od lat obserwuję ten klub, pracę grupy
młodzieży pod kierunkiem prof. Teresy
Rogozi-Olejnik, pracę niekiedy „pod prąd”,
wbrew pokrzykiwaniom współczesnego
świata. Pisałem o tym wielokrotnie. Dziś
zachęcam do przeczytania eseju bohaterki
tych rozważań, zatytułowanego Moje życie
sztuką i sztuka życia, czyli 40 lat z kórnicką
Pro Sinfoniką, a opublikowanego w okolicznościowym wydawnictwie przygotowanym
o okazji jubileuszu 70-lecia kórnickiego
Liceum. To nie tylko historia, kronika, zapis
tego, co ulotne, ale także – a może przede
wszystkim – opowieść o marzeniach, pasji,
miłości i wierności tradycji. Tradycja – ważne
słowo wypełnione dobrą treścią, co tak często
podkreślał podczas klubowych uroczystości Antoni Hoffmann, przez lata najbliższy
współpracownik założyciela młodzieżowego
ruchu miłośników muzyki, Alojzego Andrzeja
Łuczaka. Budowanie przyszłości na dobrych
fundamentach, ze spojrzeniem na to, co
minione, ale wartościowe.
Przypominam sobie, jak przed laty, jedna
z legendarnych prezesek Klubu Pro Sinfonika
przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku
Wlkp., napisała: miłością mojej duszy jest
działanie.
Właśnie owa miłość i umiłowanie tradycji przyniosło w kórnickim klubie tak obfite
owoce.
Jeszcze podczas wakacji 2014 r., prof.
Teresa Rogozia-Olejnik zapowiadała, że jubileuszowy sezon u „Karłowicza” będzie bardzo
atrakcyjny. – Już 25 września zapraszam do
„Nestora” na uroczystość pasowania nowych
członków naszego ruchu – zachęcała. – Gościem będzie Capella Zamku Rydzyńskiego.
- „Mianuję Cię członkiem Pro Sinfoniki.
Działaj na chwałę muzyki!” Dotknięcie smyczkiem, światło, radość i nadzieja... już po raz
czterdziesty! Jak ten czas biegnie, to już
trzecie pokolenie młodych – cieszy się Pani
Profesor. Piękne, stylowe wnętrze, uroczyste
brzmienie „blachy”...

Wybitny skrzypek - Artur Banaszkiewicz

- Mocno się zaczyna – pomyślałem wtedy.
Początek grudnia 2014 r. – spotkanie wigilijno-gwiazdkowe. Gwiazdą tego spotkania
był znakomity akordeonista i bandoneonista
Wiesław Prządka. Piękna muzyka, słowo,
wiersze o Bożym Narodzeniu. Czy to ciepło
płynie tylko z kominka w „Nestorze”?
„Tradycja, tradycja – niesie się jak echo ze
„Skrzypka na dachu”,  miłością mojej duszy
jest działanie” – dobiega z pożółkłych kart
starych Zeszytów Muzycznych Pro Sinfoniki.
Powoli zbliża się kulminacja jubileuszu.
Jej pięknym akcentem jest uroczystość
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Z rąk Jana Grabkowskiego, Starosty Powiatu
Poznańskiego, Teresa Rogozia-Olejnik otrzymuje Nagrodę I stopnia za osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie i ochronę kultury.
Wtedy, w czerwcu 2015 r., Pro Sinfonika na
swym fanpage’u pisze: „Na drugie tyle przygotuj się... I wcale nie chodzi to o materialny
wymiar nagrody”.
Po wakacjach 2015 roku, czterdziestolatek „Karłowicz” pięknie wpisuje się w jubileusz
70-lecia kórnickiego Liceum.
- Dr Katarzyna Czachowska redaktorka
„Wspomnień” z okazji 70-lecia kórnickiego
LO  zaprosiła mnie do napisania okolicznościowego eseju o Pro Sinfonice a dyrekcja
szkoły do przygotowania wystawy – cieszyła
się nasza Opiekunka.
Goście jubileuszowych uroczystości (18
i 19 września 2015 r.) kórnickiego Liceum
zwrócili uwagę na interesujący esej pióra
Teresy Rogozi-Olejnik i podziwiali niezwykły
dorobek. – Jaka to sztuka zmieścić 40 lat w tę
pigułkę jubileuszowej wystawy  – gratulowali.
Byłem jednym z nielicznych, którzy
wiedzieli, jak ta wystawa powstawała. Ile
nieprzespanych nocy, wątpliwości, dyskusji,
ile pracy nad plastyczną stroną ekspozycji...
Jubileuszowe dyplomy, które dyrektor Liceum
Emilii Stanny i Opiekunce szkolnej Pro Sinfoniki prof. Teresie Rogozi-Olejnik wręczył
dr hab. Piotr Niewiedział, pełniący wówczas
obowiązki kierownika artystycznego Pro
Sinfoniki,  były zaledwie skromnym uhonorowaniem benedyktyńskiej pracy.
„Czterdzieści lat brzmi nobliwie i dumnie

– pokreślił Piotr Niewiedział – zasługi poniesione przez Panią w tym okresie są warte
najwyższego uznania” – komplementował.
To był wrzesień 2015 roku, a my już czekaliśmy na początek grudnia, na spotkanie
w Kórnickim Zamku. Obok pięknej sali motelu
„Nestor”, to – chciałoby się rzec – druga, reprezentacyjna siedziba Klubu Pro Sinfonika
im. Mieczysława Karłowicza.
6 grudnia 2015 r. , Zamek Kórnicki – blask
świateł, błyski fleszy... Antoni Hoffmann,
sekretarz Pro Sinfoniki, wita Gości, a wśród
nich Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
zastępcę Dyrektora Filharmonii Poznańskiej
Elżbietę Kralkowską-Mielcarek, Dyrektora
Biblioteki Kórnickiej PAN prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego, ks. Proboszcza Grzegorza
Zbączyniaka i wielu, wielu innych, którzy wraz
z wychowankami Pani Profesor przybyli na
zwieńczenie jubileuszu „Karłowicza”.
„W uroczystej atmosferze dzisiejszego
koncertu do jubileuszowych gratulacji dołączam życzenia wielu dalszych sukcesów,
wspaniałych muzycznych przeżyć” – pisze
w okolicznościowym liście dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwig. Wsród
jubileuszowych, pełnych ciepła i gratulacji
przemówień, jakże pięknie brzmią słowa listu
Pana Profesora Tomasza Jasińskiego:
„40 lat, to piękny jubileusz, zwłaszcza,
gdy minione lata można z satysfakcją ocenić,
jako pasmo sukcesów wypełnione organizowaniem imprez muzycznych, edukowaniem
młodzieży...
Kórnik – ośmielam się to powiedzieć – stał
się dzięki działalności Klubu i dzięki Państwa
wychowankom wrażliwszy na muzykę.
Dziś śmiało można mówić, iż Kórnik
rozsławia nie tylko Zamek, Biblioteka, Arboretum..., ale także kórnicka Pro Sinfonika
(...) Cieszę się, że możemy Państwa gościć
w progach Zamku Kórnickiego.”
To niezwykłe spotkanie uświetnia koncertem pt. Wieczór w krainie czardasza
znakomity skrzypek Artur Banaszkiewicz
wraz z zespołem w składzie: Andrij Melnyk
– akordeon, Marcin Antkowiak – kontrabas,
Jan Klimaszewski – klarnet i Kacper Antoni
Hepner – gitara. Piękna, porywająca muzyka,
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a na koniec specjalne muzyczne dedykacje
dla wszystkich sponsorów, dobroczyńców
kórnickiej Pro Sinfoniki, o których zawsze
będziemy pamiętać: Barbara i Aida Bejma,
Stanisław Gorzałczany, Marcin Grześkowiak,
Barbara Miara, Maciej Małecki, Wiesława
Powąska, Zbigniew Tomaszewski oraz prezesi Klubu Joanna Olejnik-Pazoła i Łukasz
Błaszyk.
Jedna szczególna dedykacja – dla Pani
Profesor Teresy Rogozi-Olejnik i jej rodziny
z podziękowaniem za wszystko i zaproszeniem do pracy w kolejnych sezonach. Muzyka
milknie, wszyscy schodzimy piętro niżej,
gdzie podziwiamy jubileuszową wystawę.
W gablotach turniejowe trofea z dwoma
pucharami Prezydenta RP, ale dawni prosinfonikowcy zerkają przede wszystkim na
zdjęcia. – Zobacz, jestem, zaraz kiedy to
było? – słyszę co chwila. Z aparatem fotograficznym uwija się pierwszy klubowy fotograf
Wojtek – Wojciech Zimniak.
A potem tort, mniej oficjalne życzenia,
wpisy do kroniki i wspomnienia, wspomnienia,
wspomnienia...
Pamiątką jubileuszu jest m. in. piękne  
zaproszenie. Już w domowym zaciszu, czytam jeden z zamieszczonych tam cytatów:
„Składam serdeczne słowa podzięki i nadziei,
że Klub w Kórniku, diament w koronie Pro
Sinfoniki, będzie lśnił – jak zawsze nieprzemijającym blaskiem.” Alojzy Andrzej Łuczak.
Tak pisał śp. Prezes Prezesów. To były
prorocze słowa. Kórnicka Pro Sinfonika
nadal lśni i olśniewa. Z radością zauważam,
że nasza Pani Profesor coraz rzadziej mówi
o prosinfonikowskiej „emeryturze”.
- Panie Antoni – 29 kwietnia tego roku mija
5 rocznica śmierci Alojzego Andrzeja Łuczaka
– mówi Teresa Rogozia-Olejnik. W naszej
kórnickiej kolegiacie będzie odprawiona
Msza św. w Jego intencji. Razem z moim
mężem działamy w Towarzystwie Przyjaciół
Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka.
Staramy się, by jeden z poznańskich skwerów
nosił jego imię.
„Miłością mojej duszy jest działanie ...”  12
maja br. Państwo Teresa i Marek Olejnikowie
są na poznańskich Podolanach, by świętować uroczystość nadania imienia Alojzego
Andrzeja Łuczaka skwerowi położonemu
tuż przy przedszkolu nr 142, w którym od lat
goszczą Kolorowe Nutki Pro Sinfoniki.
„Pro Sinfonika jest najważniejszym sposobem na twórcze życie” – ta myśl Alojzego
Andrzeja Łuczaka widnieje na jubileuszowym
dyplomie dla Pani Profesor. Czyż więc teraz
można ustać w drodze? W drodze do złotego
jubileuszu poznańskiej Pro Sinfoniki, który już
za dwa lata?
„Któż to wie? Ja nie wiem, ale wiem jedno.
Te 40 lat mojego życia z Pro Sinfoniką jest
moją radością i spełnieniem” – pisze w swoim
jubileuszowym eseju Pani Teresa. Niedawno
po raz drugi została babcią. Pojawiła się nowa
radość i nowa nadzieja... Więc może pojawi
się i złoty jubileusz? Życzymy tego z całego
serca Pani Profesor, która wraz z rodziną
i grupą swoich wychowanków tworzy niezwykły zespół z duszą, której miłością jest
działanie.
Kronikarz
Foto: Wojciech Zimniak
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Warsztaty artystyczne
w Kórnickim Ośrodku Kultury

Tegoroczne letnie warsztaty ceramiczne
w KOK przyciągnęły wierne grono młodych
adeptów sztuki. Program był bardzo napięty.
Poza nauką tradycyjnych technik ceramicznych, uczestnicy poszerzali swe umiejętności
i wrażliwość próbując metafory zawarte
w wierszach Wisławy Szymborskiej przenieść
na glinianą tabliczkę, drzewo, samochód.
Warsztaty kończył cykl imprez pod nazwą
„Malarstwo rozszerzone”. W dniach od 8 do
10 lipca br. można było nie tylko podziwiać
twórczość malarską w trakcie wernisaży
Adama Gillerta w KOK, Przemysława Kaleńskiego w KCRiS OAZA i Tomasza Akusza w hotelu Rodan, lecz samemu stać się
artystą. Zachęcali do tego zaproszeni goście,
pod okiem których można było spróbować
swych sił w sztuce graffiti, tkaniu gobelinu,
zdobieniu naczyń ceramicznych, czy też
zapisywaniu na karoseriach samochodowej
instalacji fragmentów wierszy Wisławy Szymborskiej. Najbardziej spektakularną pracą
była instalacja składająca się z 6 karoserii
samochodów, ustawionych niczym kostki
domina, na których artysta malarz Adam
Gillert namalował podobizny Szymborskiej
oraz postaci ze świata przedstawionego jej
wierszy. Dzieci i młodzież pod okiem artystki
ceramika Neli Tumanowicz umieścili na
autach fragmenty wierszy. W ten sposób,
inspirowana farmą caddilaców z pustyni
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w Texasie, instalacja nabrała nieco innego
charakteru. Mimo nawiązania do pop kultury
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, poza
dziką i nieskrępowaną feerią barw graffiti,
zyskała wymiar literacki. Miejsce powstania
i popowy charakter pracy też miały znaczenie.
Przecież tu, na Prowencie Szymborska się
urodziła, a jej fascynacja kulturą popularną
nigdy nie była ukrywana. Dwudziestolecie
przyznania poetce Literackiej Nagrody
Nobla stało się inspiracją do wielu innych
twórczych działań. Pnie drzew okryły się
kolorowymi rysunkami postaci z jej wierszy.
Malowane na płocie graffiti również wiązało
się z tą tematyką. Nawet sobotnia dyskoteka
stała się żywym obrazem, gdy jej uczestnicy
obsypywali się proszkowymi farbami. Staraliśmy się też przypomnieć ideę happeningu.
Tomasz Akusz na żywo, przy dźwiękach
subtelnej muzyki stworzył przepiękny akt.
Zespoły Izotop, Dżuma Electro-Blues i Outsider pozwoliły na kontakt z dobrym, starym
rockiem i bluesem. Z kolei członkowie chórów
Magnolie i Senioritki udowodniły, że sztuka
nie zna ograniczeń wiekowych. I tylko trochę
szkoda, że poza uczestnikami warsztatów,
ich rodzinami i gośćmi z Poznania, tak mało
Kórniczan zdecydowało się wypróbować
swych artystycznych zdolności.
Sławek Animucki, Piotr Mastalerz.
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Turystyka rowerowa zyskuje z roku na
rok coraz większą popularność. Także w
okolicach Kórnika coraz częściej spotyka się
cyklistów kręcących kilometry, poszukujących
z rowerowego siodełka ciekawych miejsc lub
przemieszczających się ekologicznymi jednośladami na trasach krajoznawczych rajdów.
Zawodowi kolarze wiedzą, że najlepiej jeździ
się w grupie. Wiedzą także o tym traktujący
swoja pasję poważnie amatorzy. Choć w tym
przypadku chodzi raczej o towarzyskie walory
wspólnej jazdy, lokalni miłośnicy turystyki
rowerowej postanowili powołać do życia swój
peleton: Kórnickie Bractwo Rowerowe. Oto
rozmowa z prezesem niedawno powstałego
stowarzyszenia Krzysztofem Rolnikiem z
Bnina.
Proszę o kilka słów na temat genezy
Bractwa oraz o jego formie organizacyjnej.
Pomysł na stowarzyszenie pod nazwą
„Kórnickie Bractwo Rowerowe” zrodził się pod
koniec 2015 roku. Znaliśmy się z różnych wyjazdów rowerowych, organizowanych niejako
„przy okazji”; a w październiku i listopadzie
- jako że pogoda dopisała w tamtym okresie
- jeździliśmy wspólnie na weekendowe, jednodniowe wyprawy. Bliżej i dalej, w mniejszym
czy większym towarzystwie.
Podczas kilku takich wyjazdów, dyskutując
doszliśmy do wniosku, iż w naszej gminie
sprawy rowerowe trochę kuleją. Toteż chcąc
temu zaradzić, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. W grudniu, mimo ogromu zajęć
związanego ze   Świętami,   udało nam się
spotkać, uchwalić statut. Ostatecznie wpis do
KRS Bractwo uzyskało na początku lutego
2016 roku.
Dlaczego stowarzyszenie „rejestrowe”? Bo
to najprostszy, a zarazem zinstytucjonalizowany sposób działania. Stowarzyszenie posiada
osobowość prawną, ma swoje władze, statut,
przejrzyste (jawne) warunki finansowania
działalności. Właściwie każdy może do niego
należeć, wystarczy tak naprawdę „chcieć”.
Oczywiście najważniejsze w słowie „chcieć”
jest nie tylko należeć, ale i „działać”. Jako
rowerowi pasjonaci skupiamy się nie tylko na
„jeżdżeniu na rowerze gdzie się da i kiedy tylko
się da”. Nasza działalność to próba organizowania różnych akcji rowerowych, które mają
służyć społeczności.
W jakich imprezach członkowie bractwa uczestniczyli w tym roku?
Poza weekendowymi „wydarzeniami”,
które ogłaszamy na facebookowym fanpage’u
Bractwa (zwykle sobotnie lub niedzielne wyjazdy na 3-4 godziny) w bieżącym roku zainaugurowaliśmy sezon rowerowy wczesną wiosną.
W kwietniu zorganizowaliśmy Rodzinny Rajd
Rowerowy, w którym wzięło udział blisko 150
osób. Potem wspieraliśmy cykliczną, bardzo
udaną imprezę, jaką jest Rajd Bibliotekarza,
a także organizowany przez zaprzyjaźnioną
Grupę Rowerową Szczytniki - Koninko IV Rodzinny Rajd Rowerowy. Te wyjazdy pokazują,
jak bardzo rozrasta się społeczność rowerowa
w gminie, ile osób jeździ na rowerach także
„dla przyjemności”, i - co naszym zdaniem
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chyba najważniejsze - że mieszkańcy lubią
ten sposób integracji połączony z aktywnością fizyczną. Na takich rajdach mamy pełen
przekrój wieku, od małych dzieci na fotelikach,
po osoby starsze, a łączy je wspólna pasja
do rowerów.
Poza takim rodzinnym rowerowaniem
organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w tym
roku w wydarzeniach o charakterze zdecydowanie bardziej sportowym. W dniach 5-7 sierpnia br. zorganizowaliśmy ultramaraton kolarski
po Wielkopolsce. Ultramaraton, czyli imprezę,
w trakcie której rowerzyści mogą zmierzyć się
z dystansem 300 lub 500 km przejechanym
„na raz”. To już taka forma bardziej zaawansowanej turystyki rowerowej. Ultramaratonów
rowerowych w Polsce jest kilkanaście (w tym
ten najbardziej znany, Bałtyk - Bieszczady
Tour, gdzie kolarze jadą ze Świnoujścia do
Ustrzyk Górnych w czasie nie dłuższym niż
70h), jednakże Kórnicki Maraton Turystyczny
- bo tak nazywa się nasza impreza - tym różni
się od innych, że u nas nie ma wyścigu. Nagrodę w postaci pamiątkowego medalu otrzymuje
każdy, komu uda się taki dystans pokonać. I w
tym roku, prawie 100 osób stanęło na starcie II
Kórnickiego Maratonu Turystycznego.
Trzeba też podkreślić, że Bractwo zamierza w najbliższej przyszłości kontynuować
rozpoczętą w 2015 roku akcję podróżowania
rowerami po szlakach św. Jakuba. W 2015
roku, jeszcze przed powołaniem Stowarzyszenia jego przyszli członkowie zorganizowali
i przejechali na rowerach Nadwarciański Szlak
św. Jakuba (z Lądu k. Słupcy do Lubinia k.
Krzywinia, blisko 200 km w dwa dni). W tym
roku, już jako Bractwo pokonaliśmy na rowerach pierwszą część Wielkopolskiego Szlaku
św. Jakuba (z Inowrocławia do Poznania,
prawie 200 km w dwa dni), a w przyszłym
roku planujemy rajd jego II częścią - czyli z
Poznania do Głogowa. Zamiarem naszym jest
na początek przejechanie wszystkich szlaków
jakubowych w Polsce. A w przyszłości  - kto
wie, może i pokonanie najsłynniejszej Drogi
św. Jakuba z Saint-Jean-Pied-de-Pont we
Francji do Santiago de Compostella. Jest więc
o czym marzyć i co planować.
Angażujecie sie także i w inne aktywności związane oczywiście z turystyka

rowerową...
Tak. Nasza działalność to również wspieranie lub organizowanie różnych akcji o
charakterze społecznym, które ogniskują się
wokół aktywności rowerowej. Najważniejsza
z nich, to akcja „Kręć Kilometry” ogłoszona i
finansowana przez Fundację All For Planet.
Jest to swoistego rodzaju „wyścig” rowerowy,
którego uczestnikami są „miasta”. Idea jest
taka, że rowerzyści podczas swojej aktywności
korzystają z aplikacji dostępnych dla telefonów
komórkowych, które rejestrują ślady wycieczek i zliczają przejechane (choć można też
biegać lub chodzić, byleby to robić osobiście,
bez użycia silnikowych środków transportu)
kilometry. Takie kilometry zbiera „miasto”, które
dany rowerzysta wybrał jako macierzyste.
Suma zliczonych dystansów daje wynik, a
pierwsze 20 miast nagradzanych jest przez
All For Planet specjalnymi stojakami rowerowymi. Co ważne - liczy się każda odległość,
jaką przejedziemy, bez względu na to, czy to
będzie wycieczka rowerowa, czy … przejazd
po bułki. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo
Kórnik, dla którego jeździmy ma już wykręcone
ponad 135 tysięcy kilometrów i jest póki co na 4
miejscu w klasyfikacji. To ogromne osiągnięcie
i choćby ono pokazuje, że sport rowerowy jest
niezmiernie popularny w naszej gminie.
Akcja „Kręć Kilometry” kończy się 30
września tego roku i tego dnia (w piątek po
południu) chcemy zrobić zlot wszystkich
rowerzystów. Oczywiście informacje o tym
będziemy jeszcze publikować, więc warto
zaglądać na nasz fanpage (nie trzeba mieć
konta na Facebooku, by tam zajrzeć). Miło
będzie wspólnie przejechać się ze wszystkimi,
którzy dla Kórnika jeździli. I na koniec jeszcze
dorzucić te parę kilometrów, bo jak wspomniałem - każdy dystans ma znaczenie. Każdy jest
ważny. I dzięki właśnie takiemu zaangażowaniu naszej społeczności rowerowej Kórnik w tej
chwili jest lepszy, niż Kraków, Łódź, Wrocław
czy Szczecin. A nawet lepszy niż najbardziej
rowerowe miasto w Polsce, czyli Gdańsk. To
ogromny sukces.
Co jeszcze planujecie w najbliższym
czasie?
Mamy rozbudowane plany na koniec
roku. M.in. chcemy zorganizować jesienią (nie
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Bezpieczeństwo pieszego
Już od dawna piesi wiedzą jak
zachować się przekraczając jezdnię. Wiedzą, że należy zachować  
szczególną ostrożność nawet przechodząc
po pasach. Zjawiło się jednak nowe  niebezpieczeństwo i grozi ono przechodniom na
chodniku. To rowerzyści.
Rozumiejąc ich obawy o własne bezpieczeństwo przy   jeździe po jezdni, piesi są
tolerancyjni wobec rowerzystów korzystających
z chodnika.
Ale jak daleko może sięgać   tolerancja?
Czyż nie obowiązuje ich troska o dobro pieszych. Dlaczego rozwijają dużą prędkość nawet  
tam  gdzie  nie ma ścieżki rowerowej? Chodnik
stał się ścieżką rowerową?
Mieszkam przy ulicy Poznańskiej i obserwuję duży ruch   rowerowy po stronie gdzie
są numery nieparzyste. Widziałam już kilka
groźnych sytuacji, gdy pędzący tuż przy murze
rowerzysta, zahaczał pieszego wychodzącego
z bramy.
Już od dłuższego czasu musimy na tym

chodniku zachować taką ostrożność jak na
jezdni.
A kto w końcu ma na chodniku pierwszeństwo? Pieszy – rowerzysta – czy parkujący
samochód?
Może Straż Miejska lub Policja zwróci na
to uwagę. Myślę, że należałoby zaznaczyć
w mieście  Kórniku, gdzie mają poruszać  się
rowerzyści nie zagrażając pieszym.
Dodam, że mamy przepiękną promenadę,
ale  jest na niej brak oznaczenia,  gdzie mogą
poruszać się rowerzyści. Zaznaczmy ścieżki
rowerowe, a bezpieczeństwo wszystkich będzie zachowane.
nazwisko do wiadomości redakcji
Autorka powyższego listu poruszyła bardzo
istotny problem. W naszej okolicy brakuje dróg
rowerowych. Rowerzyści i piesi muszą więc
często wspólnie korzystać z tras takich jak
nasza promenada. Z oznakowania promenady
wynika, że dopuszcza się na niej zarówno ruch
pieszy jak i rowerowy. Choć niektórym wydaje
się inaczej, nie oznacza to, że któraś z części

drogi przeznaczona jest
wyłącznie do ruchu rowerowego lub tylko pieszego.
Zastosowano tu bowiem
znak drogowy złożony
z kompilacji znaków C-13
i C-16, który oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych
i rowerów, z tym, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, ponieważ symbole oddzielone są kreską poziomą.
Gdyby symbole oddzielone byłyby kreską pionową, wskazywałoby to na oddzielenie pasów
dla pieszych i rowerów.
Apelujemy więc do użytkowników promenady, zarówno pieszych jak i rowerzystów,
o ostrożność i kulturę. Ustępujmy sobie miejsca
i nie rozpędzajmy swoich jednośladów zanadto,
gdy trasa jest pełna spacerowiczów lub nie
wiemy co napotkamy za zakrętem.
Przypominamy także, że na innych chodnikach (o ile oznakowanie nie wskazuje inaczej)
pierwszeństwo mają piesi.
ŁG

CZYTELNICY PISZĄ

WYWIAD

Kórnickie Bractwo Rowerowe kręci pozytywnie

Do redakcji.
              Od kilku lat okoliczni sadownicy
stosują armatki hukowe, żeby odstraszyć szpaki
żerujące na czereśniach i wiśniach. Niestety
nikt nie liczy się z ludźmi, chyba że tylko mnie
przeszkadzają te wystrzały (chociaż wątpię).
W okresie letnim czuję się jakbym mieszkała
na poligonie. Od godziny 6 do 22 słychać huki
(zdarzało się armatki zaczynały działać już od
4 rano). Wystrzały powtarzają się czasami co
30 sekund -co łatwo zmierzyć. Rozumiem, że
sadownicy chcą ochronić swoje owoce, ale
czy to ma się odbywać kosztem sąsiadów.
W okresie letnim, nawet w niedzielę (czasami
jedynym wolnym dniu w tygodniu) nie można
odpocząć przez te huki. Właściwie nie wiem już
do kogo można się zwrócić z tym problemem.
Urząd miasta, straż miejska - nikt nie może tego
zakazać, a ja czekam kiedy skończą się hałasy.
Proszę państwa, gdybym chciała słuchać wystrzałów armatnich zamieszkałabym w pobliżu
poligonu. Czy już zawsze nadejście lata będzie
oznaczało początek wystrzałów?   Litości, to
naprawdę jest nie do wytrzymania.
nazwisko
do wiadomości redakcji
podaję terminu, bo wiele zależy od pogody)
kolejną imprezę rowerową. Nadto członkowie
Bractwa zamierzają odnowić oznaczenia
na Kórnickim Pierścieniu Rowerowym (to
taka trasa rowerowa wokół Kórnika, która
wymaga ponownego „znakowania”). Oprócz
tego złożyliśmy aplikację w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2017 rok
i będziemy gorąco namawiać wszystkich na
głosowanie za naszym wnioskiem. Chcemy
w przyszłym roku zorganizować 5 imprez
rodzinnych, tak, aby społeczność rowerowa w
gminie rozwijała się, a Gmina Kórnik zasłynęła
jako gmina ludzi aktywnych. Którym się chce.
Jeździć na rowerze i działać.
Dziękuję za rozmowę i życzę Bractwu
wielu rowerowych sukcesów.
Pytał ŁG
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Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży już od
wielu lat. W tym roku nie mogło być inaczej.
Po raz kolejny, w dniach od 7 do 19 lipca b.r.
wypoczywaliśmy w Tatrach. Pod opieką młodych, pełnych zapału do pracy wychowawców:
Pauliny Węglarz, Joanny Żyto i Łukasza Brylewskiego czterdzieścioro dwoje kolonistów,
w wieku od ośmiu do siedemnastu lat, przeżyło
niezapomniane chwile. Kierownikiem kolonii była
Irena Żyto, pełniąca tą funkcję już od wielu lat.
Doświadczenie w połączeniu z zapałem młodej
kadry pozwoliło sprostać ogromnemu wyzwaniu.
Czternaścioro uczestników po raz pierwszy opuściło dom rodzinny na tak długo. Musieli poradzić
sobie z tęsknotą i z „trudami” kolonijnego życia.
Nad całością realizacji tego przedsięwzięcia
czuwała Krystyna Janicka – Przewodnicząca
Zarządu KTPS, organizator kolonii.
Przebywaliśmy w Białym Dunajcu, w Domu
Wypoczynkowym „Dunajec”, u Państwa Barbary
i Kazimierza Cudzichów.
Biały Dunajec, to miejscowość leżąca na
Pogórzu Spisko – Gubałowskim stanowiącym
pas wzniesień pomiędzy obniżeniem Podtatrzańskim, a Kotliną Orawsko – Nowotarską.
Wieś rozlokowana jest na wysokości od 660
do 720 m n.p.m., nad potokiem o tej samej
nazwie, a także w sąsiedztwie lasów. Jest to
miejscowość o ogromnych walorach turystyczno
– wypoczynkowych. Idealnie czyste powietrze,
cisza i przepiękna panorama Tatr gwarantują
wspaniały relaks i wypoczynek przez cały rok.
Pogoda w tym roku nie zawsze sprzyjała
realizacji zaplanowanego programu krajoznawczo – turystycznego. Mimo to, dzieciaki nie
nudziły się.
Górskie wędrówki z przewodnikiem panem
Markiem Marcem rozpoczęliśmy od Doliny Chochołowskiej. Warto dodać, że zdjęcia z wypraw
można zobaczyć na stronie www.tatry-przewodnik.com. Na kolejne wycieczki udaliśmy się na
Słowację. Zachwyciliśmy się urokami Jaskini
Bielskiej. Hasła: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty
są już dobrze znane wszystkim naszym kolonistom. Wędrując, podziwialiśmy Szczyrbskie
Pleso, w schronisku Chata pod Rysami 2250
m n.p.m. regenerowaliśmy siły na ciąg dalszy
dnia. Góry zachwycają widokami, ale są też
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szalenie niebezpieczne. Przekonaliśmy się o tym
na symbolicznym Cmentarzu Ofiar Gór. Pan
Marek uświadomił nam, że góry uczą pokory,
że zawsze należy pamiętać o zachowywaniu
zasad bezpieczeństwa. Nie dotarliśmy nad
Morskie Oko, gdyż w tym roku był z tym ogromny
problem. Nasz niezawodny przewodnik w ramach rekompensaty zabrał nas nad Szczyrbski
i Popradzki Staw, gdzie przecudowne widoki na
chwilę odebrały nam mowę.
Przepiękną panoramę Tatr podziwialiśmy
z Gubałówki 1120 m n.p.m., na którą wjechaliśmy
kolejką linową, a zjeżdżaliśmy wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu 1160 m n.p.m.
Udaliśmy się też do Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, by zobaczyć
papieski ołtarz, ten sam, przy którym Mszę Św.
odprawiał Papież św. Jan Paweł II na Wielkiej
Krokwi. Warto wspomnieć, że Sanktuarium to,
wybudowali górale w podzięce Matce Bożej
Fatimskiej za ocalenie życia Janowi Pawłowi II.
Pan Marek zabrał nas też na Skocznię Wielką Krokiew, do kaplicy w Jaszczurówce oraz na
Czarną Górę. Opowiadał o góralskich tradycjach,
zwyczajach między innymi o szorowaniu chat
w Chochołowie i wielu innych. Cieszymy się, że
kolejna grupa dzieciaków pokochała wędrówki
w góry, a jest to niewątpliwie zasługa naszego
wspaniałego przewodnika, za co mu bardzo
dziękujemy.
Podziwialiśmy też uroki Zakopanego, nie
mogliśmy pominąć zakupów pamiątek na Krupówkach. Byliśmy na „najlepszych lodach na
świecie” w Nowym Targu, tam też jeździliśmy
na basen. Odwiedziliśmy Skansen Parowozów
w Chabówce. Nie mogliśmy pominąć tego
miejsca ze względu na zasługi Władysława hr.
Zamoyskiego, bo to dzięki niemu powstała linia
kolejowa Zakopane – Chabówka.
Czas na kolonii  szybko płynął, bo oprócz
wycieczek na terenie ośrodka cały czas coś się
działo. Wymieniać można by długo. Wspomnę
tylko, że mieliśmy: „Mam talent”, uczyliśmy się
gry w palanta, poznawaliśmy i utrwalaliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy, odbywały się
liczne konkursy, rozgrywki sportowe, dyskoteki,
a najwięcej emocji wywoływało rozwiązywanie
zagadek i rebusów, które pojawiały się kilkakrotnie w różnych miejscach naszego ośrodka.

OBÓZ STRAŻACKI – DŹWIRZYNO 2016

Większe emocje wśród kibiców panowały tylko
w czasie finału Euro 2016, który też oglądaliśmy. Jednak wszystko co piękne szybko mija
i nadszedł czas, aby pakować walizki i wracać
do stęsknionych rodziców. I tak jak pozostało
wspomnienie smaku „najlepszych lodów na
świecie”, zjedzonych w Nowym Targu, tak też
mamy nadzieję, że wspomnienie wielu przygód
i przeżyć pozostanie na długo w pamięci naszych
kolonistów.
Akcja Lato 2016 Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej została przygotowana
dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Serdeczne podziękowania kierujemy do
darczyńców, którzy pomogli finansowo w realizacji tego zadania. Są to: Urząd Miasta i Gminy
Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie oraz TFP
Dziećmierowo.
Dziękujemy także rodzicom naszych kolonistów za zaufanie, jakim nas obdarzyli,
powierzając swoje pociechy pod naszą opiekę.
Kolonistom jesteśmy wdzięczni za grzeczność,
życzliwość, uprzejmość, za to, że w wielu miejscach usłyszeliśmy wyrazy uznania, za to, że byliście tak wspaniałą wizytówką naszego miasta.
Serdeczne podziękowanie kierujemy także
do p. Michała Gadomskiego, kierowcy KPA
KOMBUS, za bezpieczną jazdę oraz za życzliwość, którą obdarzał wszystkich każdego dnia.
Ciąg dalszy wakacji przed nami. Po nich
długi rok szkolny, trwający 10 miesięcy, ale już za
rok będą kolejne wakacje… Wiedzą o tym nasi
wspaniali koloniści, którzy „zapisali się” już na
przyszłoroczny wyjazd, bez względu na to, w jaki
zakątek Polski pojedziemy. Jestem pewna, że
Przewodnicząca KTPS p. Krystyna Janicka ma
już pomysł. W tym miejscu pragnę jej podziękować, za powierzenie mi po raz kolejny obowiązków kierownika kolonii, a przede wszystkim za
akceptację tak młodych wychowawców, których
średnia wieku wynosi 22 lata. Ci młodzi ludzie,
pełni pomysłów i pasji, poświęcili swój czas
dzieciakom przez trzynaście dni i byli do ich dyspozycji przez całą dobę. Lepszych kolonijnych
wychowawców nie można sobie wymarzyć.
Niech inni nam zazdroszczą!  Do zobaczenia za
rok w czasie wakacyjnych wędrówek.
tekst i foto.
Irena Żyto - kierownik kolonii
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Dnia 25.07.2016 roku, odbył się dwunastodniowy obóz szkoleniowo–wypoczynkowy w
Dźwirzynie zorganizowany przez OSP Kórnik.
Aby uzyskać jakąkolwiek dotację trzeba było
dużego zaangażowania i poświęcenia wiele
czasu. Wszyscy uczestnicy obozu dziękują; dh.
Ewie Sieroń – komendantowi naszego obozu
oraz dh. Bożenie Kiełtyce – Pełnomocnikowi
Burmistrza gminy Kórnik ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przemocy za osobisty wkład w pozyskiwaniu jakichkolwiek dotacji
na organizację naszego obozu.
Dotacji finansowej udzieliły ;
● Urząd Miasta i Gminy w Kórniku,
● Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Poznaniu,
● Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
● Wpłaty uczestników obozu.
W obozie uczestniczyli młodzi strażacy z
jednostek MDP OSP: Czmoń, Kórnik, Radzewo, Kamionki, Szczytniki;  Pani Maria Rakoniewska – Psycholog, dh. Sławomir Sobolewski
oraz oboźni – wychowawcy.
Wraz z naszym przyjazdem do Dźwirzyna,
przyjechała również słoneczna pogoda, a drugim domem stał się ośrodek wczasowo – kolonijny „ JOANNA” – gdzie otrzymaliśmy pyszne
jedzenie i przyjemny nocleg. Porozdzielano nas
na trzy drużyny, dowódcami zostali:
● dh. Magdalena Wańko,
● dh. Grzegorz Kudła,
● dh. Aśka Brylewska.
Poczet sztandarowy zawiesił na maszcie
flagę naszego strażackiego związku oraz herb
Kórnika, co było oznaką rozpoczęcia obozu.
Każdy uczestnik otrzymał koszulkę i czapeczkę,
a co niektórzy młodzi strażacy posiadali nowe
umundurowania MDP, otrzymaliśmy również
identyfikatory ze swym imieniem. Naszym
codziennym obowiązkiem była obecność na
porannym i wieczornym apelu. Podczas mwieczornych apeli – kadra przedstawiała nam plan
następnego dnia, jak również rozdawała pochwały i kary jakie zbieraliśmy przez cały dzień.
Całonocne warty stały się nawykiem, bo
przecież ktoś musiał pilnować wozu strażackiego, przywiezionego przez dh. Sławka
Sobolewskiego z OSP Szczytniki oraz masztu,
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który był nieodłączną częścią obozu. Warty
trwały od godziny 22 00 do 7 00 . Dwie osoby
zmieniały się co dwie godziny, prócz ostatniej
warty która trwała 3 godziny. Cisza nocna o
22 00 sygnalizowała odbieranie telefonów itp.
przez oboźnych, a poranny alarm msyreną o
godzinie 7 00 oznajmiał nam pobudkę, 7 05 to
czas gdzie byliśmy już na placu apelowym aby
udać się na poranną rozgrzewkę.
Szkolenia były najważniejszą częścią
naszego obozu, dh. Sławek, dh. Ewa i oboźnymi zabierali nas nad jezioro Resko gdzie dh.
Sławek uczył nas jak w praktyce używać środkówgaśniczych, zakładaliśmy aparaty tlenowe,
uczono nas musztry. Dh. Ewa wpajała nam tajniki wiedzy pożarniczej i robiła niespodziewane
alarmy syreną, które miały nas przygotować do
bycia zawsze w gotowości bojowej gdy nadejdzie taka potrzeba.
Braliśmy udział w pokazach ratowniczych
WOPRu z udziałem naszego dowódcy drużyny dh. Grzegorza, to była ważna lekcja, która
nauczyła nas jak poradzić sobie z ratowaniem
ludzkiego życia na akwenach wodnych.
Sami również mieliśmy okazję zorganizować i przedstawić pokaz pożarniczy dla
zaprzyjaźnionej kolonii. Pokazaliśmy na co
nas stać sześciu z nasmłodych strażaków, na
dźwięk syreny szybko pobiegło do samochodu
pożarniczego gdzie ubrało się w hełmy, toporki – później rozwinęło wąż linii tzw „szybkiego
natarcia” aby ugasić prowizoryczny pożar. Na
zakończenie pokazu młodzi strażacy otrzymali
gromkie brawa.
Tak jak w zeszłym roku uczestniczyliśmy w
niedzielnej mszy św. Nasi druhowie – ministranci pełnili służbę przy głównym ołtarzu, a reszta
obozu w pełnym szyku, pod komendą dh. Ewy
i dh. Sławka oraz oboźnych zajmowała główną
nawę kościoła, rozbudzając ogólną sensację
wśród wiernych.
Dnia 01 sierpnia punktualnie o godzinie 17
00 obóz zebrał się na placu apelowym by upamiętnić minutą ciszy i wyciem syren rocznicę
Powstania Warszawskiego.
Po tej uroczystości nastała ogromna niespodzianka dla młodych strażaków, dh Ewa
rozdała dwa świadectwa ukończenia szkolenia
członków MDP. Świadectwa otrzymali;  dh.

WAKACJE

WAKACJE

Koloniści KTPS w TATRACH

Magdalena Wańko, dh. Adam Szymczak. Większość uczestników obozu otrzymała brązowe i
srebrne odznaki MDP.
W ciągu tych dwunastu wspaniałych i niezapomnianych dni odwiedziliśmy miasteczko
WESTERN CITY w Zieleniewie, wyruszyliśmy
do Kołobrzegu na półtora godzinny rejs statkiem
MONIKA III. Czas obozowy spędziliśmy bardzo
aktywnie; wypady do miasto, mecze piłki nożnej
na Orliku, dyskoteki, półtora kilometrowa ścieżka zdrowia, nocne spacery.
Jak co roku znajdują się na obozie – solenizanci; swoje osiemnaste urodziny obchodził
dh. Jakub Faliszewski „ FALI”, a siedemnaste
urodziny obchodziła dh. Marika Grochowicz
GROMKIE STO LAT – STO LAT JESZCZE RAZ!!!!. Nasze zabawy trwały cały czas,
nauka nowych piosenek też zaszła w pamięć.
Dh. Ewa stworzyła tak zwaną ”PARSZYWĄ
DWUNASTKĘ”, która dawała pokazy gościom
swoim śpiewem połączonym z marszem.
Pokaz przedstawiony został również naszym
rodzicom po powrocie z obozu do Kórnika.
Dobry humor nie opuszczał nas na krok,
najlepiej pokazaliśmy to w przed ostatnim dniu
obozu gdy idąc na śniadanie chłopcy wskoczyli
w tiulowe sukienki dziewczyn, a dziewczyny na
kolację w męskie ubrania; oczywiście tradycji
nigdy za dość bona ostatnie śniadanie zawitaliśmy jak spartanie w białych prześcieradłach.
Obozowa atmosfera pokazała, że razem
możemy więcej!
Serdeczne podziękowania dla Pani Marii
Rakoniewskiej za wykłady na temat alkoholizmu, hazardu i narkotyków;  dla dh. Sławka
Sobolewskiego za te wspaniałe i pracowite
szkolenia;  dla dh. Bożeny Kiełtyki za opiekę
i świetne wycieczki, dla oboźnych za naszą
opiekę;  dla dh. Ewy Sieroń za cierpliwość,
wyrozumiałość, nieprzespane noce, opiekę i
zaangażowanie dla nas wszystkich obozowiczów. DZIĘKUJEMY!
Iwona Szalczyk
uczestniczka obozu
MDP w Dźwirzynie
PS.
Dziękujemy również dh. Monice Sobolewskiej z OSP Szczytniki za sponsoring: napojów
chłodzących i słodycze. Dziękujemy.

23

WAKACJE Z „KLAUDYNKĄ”
Na półkoloniach organizowanych
przez Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” spędzało bardzo
miło czas 15 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestniczyły one
w codziennych zajęciach odbywających
się w siedzibie tego Stowarzyszenia
w terminie od 1 sierpnia do 12 sierpnia
od poniedziałku do piątku w godzinach
9-13. Półkolonie zostały zorganizowane
dzięki realizowanemu projektowi ze
środków Powiatu Poznańskiego oraz
dofinansowaniu firmy TFP Kórnik.
Młodymi ludźmi zajmowały się dwie
opiekunki - panie pedagog: Karolina
Świątek i Judyta Judek oraz pomagające
im wolontariuszki
z Centrum Wolontariatu „Klaudynki”: Kasia, Wiktoria, Daria, Jadzia,
Agnieszka, Anita. Karolina Świątek poinformowała, że uczestnicy brali udział
w warsztatach artystycznych. Odbywały
się muzykoterapia, zajęcia plastyczne,
arterapia, zajęcia kulinarne - uczestnicy
piekli ciastka
i dekorowali je w artystyczne sposób.
Odbywały się wspólne spacery, tańce
i zabawy na świeżym powietrzu. Karolina Świątek zaznaczyła, iż prowadzące
najbardziej skupiały się na zajęciach
plastycznych. Młodzi ludzie wykonywali
prace z masy solnej dekorowali napisy,
malowali farbami, lepili w plastelinie.
Redaktor „Kórniczanina” podczas swoich odwiedzin miał okazję zobaczyć
warsztaty z dekorowania kwiatów
z masy solnej.
Uczestnicy tych Klaudynkowych półkolonii wypowiedzieli się o tym, co najbardziej podobało się im na zajęciach.
Oliwia stwierdziła: - Wszystko lubię:
rysować, pisać, chodzić na spacery. Najbardziej podoba mi się tutaj chodzenie
pod drabince, rozmawianie, pracowanie,
czyli wyklejanie różnych rzeczy.
Opowiedziała również o przyjaznej
atmosferze podczas wspólnie spędzonych chwil. Wiktorii szczególnie
podobało się robienie teatralnych kukiełek. Z dumą jej nam zaprezentowała.
W półkoloniach brał udział także jej brat
Adrian, na którym wrażenie szczególnie
zrobiły zajęcia muzyczne oraz smakowite niespodzianki takie jak pizza,
czy deser lodowy. Nicole zwierzyła się,
że lubi wspólne śpiewanie, tańce przy
akompaniamencie gitary, zabawy się
na dworze i gotowanie. Podkreśliła,
że panie prowadzące są bardzo miłe
i pomysłowe.
Wspólnie spędzony czas dla wszystkich był bardzo cenny i sprawił wiele
radości.
Robert Wrzesiński
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„Klaudynka”
na Igrzyskach
„Sprawni Inaczej”
w Swarzędzu
Podopieczni Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka” udało się
w sobotę, 2 lipca do Swarzędza na XV
Powiatowe Igrzyska „Sprawni Inaczej” pod
opieką członków Zarządu - Danuty Karaś
i Jarosława Kozłowskiego. Igrzyskom
towarzyszył często powtarzany okrzyk
„ahoj” - jak wyjaśniła prowadząca imprezę
Sylwiana Hańczyc, na cześć lata i wody.
Igrzyska tradycyjnie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu na
stadionie Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji przyniosły uczestnikom wiele
radości i uśmiechu. Prócz reprezentantów
Klaudynki za transparentami ustawiły się
poszczególne grupy: WTZ „Swarzędz” przy
SPDST im. L. Grajka w Swarzędzu, WTZ
„Pobiedziska” przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej dla Ciebie, WTZ „Promyk” z
Konarzewa przy Stowarzyszeniu na Rzecz
osób niepełnosprawnych „Promyk”, WTZ
„Baranowo” przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin, WTZ „Murowana Goślina” przy Goślińskim Stowarzyszeniu
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, filia w
Otuszu WTZ „Promyk”, WTZ „Drzązgowo”
przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Razem”, WTZ „Owińska”
przy Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu.Sylwiana Hańczyc
chwaliła reprezentantów, którzy z radością
i optymizmem witali igrzyska maszerując w
rytm Marsza Radetzkiego. Było mnóstwo
wzruszeń i braw.
Przewodnicząca SPDST im L. Grajka Barbara Kucharska przypomniała, iż jak co
roku, Igrzyska odbywają się pod patronatem
starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego
i burmistrza Swarzędza Marian Szkudlarka.
Powitała gości: Mariana Szkudlarka - bur-

XII LETNI FESTIWAL

mistrza Swarzędza, Elżbietę Bijaczewską
- dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, radnych Powiatu Poznańskiego:
Barbarę Antoniewicz, Marka Lisa, sekretarza
gminy - Agatę Kubacką, radnych Mateusza
Matuszaka i Wojciecha Kmieciaka, a także
Ireneusza Szpota, który jest długoletnim
przyjacielem i darczyńcą SPDST im L. Grajka. Była też obecna dyrektor Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji Mariola Józwiak.
Barbara Kucharska podziękowała gościom
za pomoc oraz pozostałym firmom i osobom,
którzy udzielili wsparcia: Małgorzacie Nowak - Cukiernia „Magdalenka”, Spółdzielni
Kruszewnia, Firmie BLUM, Strzeleckiemu
Bractwu Kurkowemu, Jerzemu Kotowi, Maciejowi Ciszewskiemu, Pawłowi Bocianowi,
Konradowi Niewiedziała, pracownikom,
rodzicom, wolontariuszom. Łukasz Czajka
dokonał zapalenia znicza. Był odśpiewany
hymn olimpijski - „Dalej wesoło” a Piotr Siwiński złożył przysięgę olimpijską. W ramach
zawodów sportowych odbyło się około 30
konkurencji oraz plener malarski.
Dla pani Danuty Karaś z Klaudynki udział
w tej imprezie zakończył się bardzo udanie,
gdyż wygrała w konkursie strzeleckim zorganizowanym przez Strzeleckie Bractwo
Kurkowe ze Swarzędza. II miejsce zajął
Jan Wajda a III miejsce -  Mikołaj Klamerek.
Przedstawiciele Bractwa wręczyli medale i
dyplomy.
W konkurencjach drużynowych, w których wzięło udział 6 drużyn: I miejsce zajął
- WTZ Promyk filia w Otuszu, II miejsce
przypadło drużynie - WTZ „Promyk” Konarzewo a III WTZ z Pobiedzisk. Puchar dla
„Klaudynki”  wręczył Mateusz Matuszak, a
medale olimpijskie zawiesiła - sekretarz gminy - Agata Kubacka. Wolontariusze z firmy
BLUM przekazali pomarańczowe gwizdki,
którymi uczestnicy głośno zagwizdali...
Zakończenie olimpiady w imieniu starosty
i burmistrza dokonała radna Powiatu Poznańskiego - Barbara Antoniewicz. Impreza
zakończyła się tradycyjnym poczęstunkiem
i integracyjnym spotkaniem.
Robert Wrzesiński

Festyn Klaudynkowy
„Dookoła Świata”
Tradycyjnie na rozpoczęcie wakacji Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową KLAUDYNKA zorganizowało festyn dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami. Festyn organizowany w związku z realizowanymi
projektami ze środków Gminy Kórnik oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu. Tym razem festyn pt. - „Dookoła Świata” odbył się 25 czerwca na kórnickich
błoniach. Zabawa ponownie przyniosła uczestnikom wiele uśmiechu
i radości. Oprócz gospodarzy - Klaudynkowiczów, wzięli w nim udział członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski  im. Leszka Grajka w Swarzędzu oraz
Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dla wszystkich był
szereg atrakcji. Odbył się występ estradowy. Niewątpliwie przyjemność sprawiła jazda
konna. Zostały też przeprowadzone konkurencje z „całego świata”. Nieocenionym wsparciem, jak zawsze służyli, niezawodni członkowie Centrum Wolontariatu w „Klaudynce”.
Rzecz jasna podczas imprezy nie mogło zbraknąć tradycyjnego poczęstunku – hot dogów,
lodów i drożdżówek. Wśród upalnego słońca odbywała się integracja i wspaniała zabawa.
Robert Wrzesiński
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MUZYKA Z KÓRNIKA
P R O G R A M
KOLEJNYCH KONCERTÓW
♦♦♦

OGŁOSZENIA

NOWINKI KLAUDYNKI

Wieści Klaudynki

21 sierpnia 2016, godz. 18:00
EUGENIUSZ BODO I JEGO EPOKA
ARBORETUM
♦♦♦
28 sierpnia 2016, godz. 19:00
MULTIMEDIALNY
KONCERT FINAŁOWY
FORTUNA PLAYS SZYMBORSKA
KCRiS OAZA

KONCERTUJĄ
Dnia 10 czerwca zespoły wokalne „Magnolia” i „Senioritki” działające przy Kórnickim
Ośrodku Kultury pod kierunkiem Pani Ewy
Wodzyńskiej wzięły udział w VII Międzypowiatowym Festiwalu Twórczości Seniorów
w Trzemesznie.
W pięknym ośrodku noszącym nazwę
„Magnolia” zaprezentowało się na estradzie 13
zespołów. Występy przygotowano na wysokim
poziomie dlatego też czteroosobowe jury miało
nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców.
Oba kórnickie zespoły nagrodzono.
Zespół „Magnolia” zajął 2 miejsce, a „Senioritki” miejsce pierwsze!
Po sukcesie w Trzemesznie zespół „Senioritki” intensywnie przygotowywał się do
wyjazdu na „IX Juwenalia Trzeciego Wieku”
w Warszawie. Jest to największy w Europie
Festiwal Twórczych Seniorów. Przesłuchania
zespołów trwały 3 dni, w konkursie wzięło
udział 3.5 tysiąca uczestników w ponad 200
zespołów w różnych kategoriach. „Senioritki”
zaśpiewały na scenie Hybryd w ostatnim dniu
Juwenalii tj. 23 czerwca. Występy oceniało
profesjonalne jury, profesorowie Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego oraz artyści
Warszawskiej Opery Kameralnej. Tego samego dnia na scenie Palladium odbyła się Gala
Finałowa, na której ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzców. W kategorii Chórów zespól
„Senioritki” wyśpiewały sobie trzecie miejsce!
To niewątpliwie ogromny sukces zespołu
i naszej Pani Ewy.
Przed nami przerwa wakacyjna, będziemy
wypoczywać i śpiewać gdzie się da.
					
Teresa Przymusińska
(członkini zespołów)

19 sierpnia 2016 r.
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
naszego kochanego
Męża, Taty, Dziadka, Teścia

śp.
Czesława
Goślińskiego
księdzu Proboszczowi
Grzegorzowi
Zbączyniakowi,
Rodzinie, Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom,
licznie przybyłym Delegacjom,
Kolegom ze szkolnej ławy,
Współpracownikom
za udział we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej,
za wsparcie,
wspólną modlitwę,
komunie święte,
liczne intencje mszalne,
złożone wieńce i kwiaty
serdeczne
podziękowania składa
Żona,
Córki, Syn
z rodzinami

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
śmierć zawsze wydaje się
niespodziewana”

Pani Annie Borowiak
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają:
Zarząd
oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego
w Kórniku
26
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UWAGA!
BEZPŁATNE BADANIE OSTROŚCI WZROKU
26.08.2016 od godz. 9:00
Przychodnia
Lekarzy Rodzinnych Zdrowie w Kórniku ul. Poznańska 34a
Oferujemy:
- bezpłatne komputerowe badanie wzroku dla osób powyżej 15 roku życia
Dodatkowo:
- możliwość zakupu okularów korekcyjnych do czytania, do chodzenia, do pracy przy
komputerze, dla kierowców
- posiadamy soczewki z powłoką antyrefleksyjną, fotochromowe, bifokalne i inne
- możliwość zakupu soczewek do własnych opraw
- promocyjne ceny
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja
Tel. 61 817 00 43

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
		
W. Szymborska

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność…”
E. Dickinson

Pani Dorocie Przybylskiej
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Pani Monice Sobczak
wyrazy szczerego współczucia i
żalu z powodu śmierci

Matki

Ojca

składają:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego
w Kórniku

składają:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego
w Kórniku

„W momencie śmierci bliskiego,
uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner

Pani Izabeli Buszkiewicz
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Ojca
składają:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego
w Kórniku

„Umiera się nie dlatego by przestać żyć,
lecz po to by żyć inaczej”

Z wielkim żalem i smutkiem
żegnamy
naszego serdecznego Kolegę

Czesława
Goślińskiego

który zmarł tragicznie
01.08.2016 roku.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie
składają
Zarząd i Pracownicy firmy
Jagrol
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Wioślarki z Kórnika rozpoczęły wakacje
obozem sportowym nad pięknym jeziorem
Chrzypskim. Spędziły tam blisko dwa
tygodnie, gdzie pod okiem trenerów doskonaliły swoje umiejętności wiosłowania.
Najwięcej emocji wzbudzały zajęcia na
skiffie - jedynce, najtrudniejszej technicznie
łodzi, które często kończyły się niezaplanowaną kąpielą. Część dziewcząt po
powrocie do domu kontynuowała treningi
w Poznaniu na Malcie a w efekcie dwójka
podwójna wystartowała na Mistrzostwach
Młodzików o Puchar Prezesa Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich. W lipcu w Kruszwicy spotkały się najsilniejsze
osady z całej Polski. W pierwszym dniu
startów, podczas przedbiegów i eliminacji,
nasze reprezentantki Hania Śmigielska
i Nikola Rozmiarek pozwoliły się ponieść
emocjom i tremie. W drugi dzień, podczas
finałów poszło już zdecydowanie lepiej.
Dziewczęta przypłynęły na metę na drugiej
pozycji, płynąc ładnie technicznie i płynąc
na miarę swoich możliwości. Ostatecznie
zajęły VIII miejsce (II w finale B). Oprócz
dziewcząt w regatach uczestniczył również
trenujący w poznańskim klubie „Posnania
RBW” Tomek Zawada. Startując z kolegą
klubowym na dwójce podwójnej popłynął
bardzo ładnie i zajął wysokie, V miejsce

w kategorii młodzików.
W tym samym czasie odbywały się
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, w których
startowali nasi byli zawodnicy, obecnie ze
względu na wyższą grupę wiekową trenujący w zaprzyjaźnionych klubach wioślarskich poza Kórnikiem. Karolina Zawada
z Posnanii zajęła dwa czwarte miejsca
startując na dwójce długiej (peruarze)
i dwójce podwójnej. W obu przypadkach
nadzieje były medalowe, jednak pech
sprawił, że kontuzja pleców uniemożliwiła
„wypływanie” medalu. Na pochwałę zasługuje postawa zawodniczki, której wola walki
pozwoliła na udział w regatach. Marcin
Sobieraj startujący obecnie w barwach
LOTTO Bydgostia zajął I miejsce na czwórce podwójnej oraz na dwójce podwójnej.
Marcin został powołany do reprezentacji
na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata do lat
23 w Rotterdamie.
Tydzień wcześniej w Poznaniu na torze
regatowym „Malta” odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów, w których wystartował
Michał Suszka. Na czwórce podwójnej po
wyrównanej walce zajął czwarte miejsce
a na dwójce podwójnej szóste.
Wszystkim startującym gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
MI

KOTWICA
już gra

Dwie kolejki już za nami a to wyniki naszej
drużyny:
Kotwica Kórnik- Huragan Pobiedziska 1:0
Grom Plewiska - Kotwica Kórnik
1:0
Trzecia kolejka 20.08.2016
Kotwica Kórnik- GLKS Wysoka
godz.17:00 stadion w Kórniku!
Zapraszamy !

Ósme miejsce poprzednio.
Jaki cel na nowy sezon?
Czyli IV liga ruszyła pełną parą!
Celem jest awans! Jesteśmy świadomi,
że obecny sezon może być trudniejszy od
poprzedniego. Ale jesteśmy bogatsi o rok doświadczeń i to powinno zaprocentować w lidze.
Chcemy zająć jak najwyższe miejsce- mówi
trener Tomasz Dłużyk.  Nastąpiło kilka zmian
w szeregach Kotwicy. Do zespołu dołączyli:
Karol Skiba (Wielkopolska Komorniki), Dawid
Wąsowicz, Mateusz Płóciennik, Bartosz Szar,
Dawid Marciniak i Kacper Chojnacki (wszyscy
z zespołu juniorów), Mateusz Erdman (SMS
Włocławek) i prawdopodobnie Kamil Pawlicki
(Polonia Leszno). Na dobre z zespołem pożegnał się Michał Wawrzynowicz, który zakończył
przygodę z piłką nożną. Natomiast Kamil Lesiński  oraz Marcin Daniel zostali wypożyczeni do
IKP Olimpia Poznań.

Seniorki powoli kończą swoje przygotowania i w niedzielę o 15 przy ul. Leśnej 6 rozegrają
ostatni mecz kontrolny z Polonią Poznań II. A
pierwszy mecz ligowy stoczą 27 sierpnia w
Gdańsku z Akademią Piłkarską LG.
Juniorzy starsi też już w rozgrywkach!
W pierwszym meczu I Wojewódzkiej Ligi
Juniorów Kotwica podejmowała Sokół Szamocin-FA Szamotuły. Nasza drużyna uległa zespołowi z Szamotuł 3:1. Jedyną bramkę dla Kotiwcy
w tym meczu zdobył Mikołaj Przewoźny.
Juniorzy młodsi oraz Trampkarze swoje
rozgrywki rozpoczną we wrześniu.
ACH

ŁUCZNICY
-ZAWODNICY,
ŁUCZNICY
-INSTRUKTORZY
Czas płynie w zawrotnym tempie. Dopiero co łucznicy rozpoczęli sezon na torach
otwartych, a tu już połowa sezonu za nimi…
18 czerwca przy szkole w Radzewie
odbyła się V ROBINsonada Łucznicza.
Udział wzięło 19 zawodników z 4 klubów,
w tym 12-osobowa reprezentacja gospodarzy. Nasi łucznicy odnieśli zwycięstwa
we wszystkich 4 rozgrywanych kategoriach. Wśród młodzików (40 i 20 metrów)
zwyciężyli Dominika Frąckowiak i Michał
Najewski, wśród dzieci (15 i 10 metrów)
Zuzanna Banecka i Jan Urbaniak. Ponadto
na drugim stopniu podium stanęli: Agata
Radziejewska, Wojciech Radziejewski i
Tomasz Frąckowiak, a na trzecim stopniu
Kinga Banecka i Kacper Jakubiak. W drugiej części zawodów rywalizowano w tzw.
konkurencjach na wesoło. Najlepsi w nich
okazali się Agata Radziejewska i Tomasz
Frąckowiak. Drugie miejsce przypadło w
udziale Kacprowi Jakubiakowi, a trzecie
Kindze Baneckiej. Turniej był jednocześnie
trzecią rundą Wielkopolskiej Ligi Małych
Łuczników oraz drugą rundą Ogólnopolskiej
Ligi Młodzików.
29 czerwca w zawodach kontrolnych
w Poznaniu wystąpiło 8 zawodników UKS
Jedynka Kórnik. Zwycięstwa odnieśli: Dominika Frąckowiak, Michał Najewski, Jan
Urbaniak i Milena Najewska. Na drugich
miejscach zmagania zakończyli: Marta
Mazanka, Wojciech Radziejewski i Tomasz
Frąckowiak. Trzeci był Jakub Sobiech.
Dwukrotnie w czerwcu zawodnicy
wcielali się w rolę instruktorów i nauczycieli łuczniczego rzemiosła. 11 czerwca
udzielali cennych wskazówek uczestnikom
XVI Święta Szkoły. 19 czerwca pomagali
uczestnikom I Turnieju Łuczniczego o
Złotą Strzałę Św. Sebastiana – patrona
łuczników, zawodów dla żółtodziobów,
zorganizowanych w ramach X Parafiady
„U Proboszcza w ogródku”. Turniej odbył
się przy kórnickiej Kolegiacie. Swoich sił
spróbowało 95 osób. W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli:   Wojciech Hajder,
Weronika Piasecka, Jakub Urbaniak, Martyna Piasna, Łukasz Fober i Anna Rauk.
Nagrodę główną, tj. złotą strzałę z rąk Księdza Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka
otrzymał Łukasz Fober. Najlepsi otrzymali
pamiątkowe medale, dyplomy oraz upominki rzeczowe.
Lipiec był dla łuczników czasem odpoczynku, w sierpniu część zawodników wyjechała na obóz, by szlifować formę przed
drugą częścią sezonu.
Karol Niemier
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KOLARSTWO
CZTERY MEDALE DLA KÓRNIKA W SZOSOWYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI
Doskonałą formę zaprezentowała zawodniczka Grupy Kolarskiej Mróz Colnago
Jedynka Kórnik, zaniemyślanka Alicja Ratajczak. W rozegranych w Świdnicy na Dolnym
Śląsku szosowych Mistrzostwach Polski,
Alicja zdobyła dwa medale. Złoty w jeździe
indywidualnej na czas do lat 23, oraz srebrny
w ekstremalnie ciężkim wyścigu ze startu
wspólnego, w którym uległa jedynie Mistrzyni Europy i szóstej zawodniczce Igrzysk
Olimpijskich w Rio Katarzynie Niewiadomej.
Zawodniczka grupy Mróz bardzo blisko
była zdobycia medalu również w wyścigu
elity, gdzie zajęła na czas czwarte miejsce,
ulegając ubiegłorocznej mistrzyni Małgorzacie Jasińskiej zaledwie o niecałą sekundę.
Świetnie na mistrzostwach wypadła również
koleżanka klubowa Alicji Nikol Płosaj, która
w czasówce zdobyła srebrny medal, wyprzedzając ubiegłoroczną Mistrzynię Świata Darię
Pikulik z Ziemi Darłowskiej, a w wyścigu ze
startu wspólnego była czwarta. Życiowy wynik
osiągnął również junior UKS Mróz Jedynka
Kórnik Wojciech Bystrzycki, który zdobył
brązowy medal w wyścigu indywidualnym na
czas, a w wyścigu ze startu wspólnego na 125
km zajął czwarte miejsce. Wojtkowi w zwycięstwie wyścigu wspólnego przeszkodził
jedynie brak doświadczenia, gdyż zdaniem
wielu fachowców był tego dnia zdecydowanie najmocniejszy. Ogółem zawodnicy Mróz
zdobyli na w/w mistrzostwach cztery medale,
a możliwe to było dzięki precyzyjnym przygotowaniom na zgrupowaniu w Zieleńcu, na
które klub mógł wyjechać dzięki uprzejmości
zarządowi powiatu poznańskiego, z którego
klub otrzymał dotację na to właśnie zadanie.
Gdy dodamy, że w wyścigu na czas elity kobiet srebrny medal zdobyła wychowanka UKS
Jedynka Kórnik, trzykrotna Mistrzyni Świata
na torze Katarzyna Pawłowska, a brązowy
w wyścigu na czas elity mężczyzn, wychowanek tegoż klubu, mieszkaniec Radzewa
Mateusz Taciak, to satysfakcja dla Kórnika
musi być ogromna.   

MARYSIA HOFFMANN
MISTRZYNIĄ POLSKI
SZKÓŁEK KOLARSKICH
W Raszkowie rozegrano Mistrzostwa Polski
Szkółek Kolarskich. 11 letnia zawodniczka UKS
Jedynka Kórnik Marysia Hoffmann, została
najmłodszą Mistrzynią Polski w historii klubu.
Złoty medal zdobyła w wyścigu indywidualnym
na czas wśród dzieci rocznika 2005, a brązowy
w wyścigu ze startu wspólnego. Wśród chłopców najlepiej wypadł Mateusz Przymusiński
z Lubonieczka, który był 10 w wyścigu 12-latków. Na tych samych zawodach rozegrano
również wyścig dla juniorów młodszych pod
nazwą „Szukamy Następców Olimpijczyków”.
W wyścigu dziewcząt Gracjana Radzicka
i Natalia Szymczak zajęły kolejno miejsca 3 i 5.
9 MIEJSCE ALICJI RATAJCZAK
W TOUR DE POLOGNE WOMEN
Świetną formę zaprezentowała zawodniczka Grupy Kolarskiej Mróz Colnago Jedynka Kórnik,  Alicja Ratajczak podczas kobiecego
Tour de Pologne, pomimo poważnej kontuzji
kolana jakiej się nabawiła na 12 dni przed najważniejszą imprezą roku. Cały wyścig liczący 3
etapy rozgrywany był na szosach Małopolski,
na tych samych trasach co poprzedzająca ją
impreza dla mężczyzn. Wyścig odbywał się
na rundach wokół Zakopanego i Bukowiny
Tatrzańskiej. Od lat wiadomo, że cięższych
tras dla kolarzy w Polsce już nie ma, więc
biorąc pod uwagę płeć piękną, to dla tej grupy
pokonanie wyścigu było niezwykle ekstremalnym wyczynem. Zespół Mróz Jedynka Kórnik
wystartował w składzie: Alicja Ratajczak, Nikol
Płosaj, Weronika Humelt, Viktoria Żegleń
i Sabina Napieralska. Podczas pierwszego
etapu liczącego 100 km z siedmioma premiami
górskimi 1 i 2 kategorii, zawodniczkom nie lada
gehennę zgotowała pogoda. Od startu do mety
towarzyszył im ulewny deszcz, mgła i temperatura 9-11 stopni. Niemal od początku etapu do
ataku przystąpiła zawodniczka UKS Jedynka
Kórnik Alicja Ratajczak, która punktowała na
trzech pierwszych górskich premiach, zajmując dwukrotnie drugie miejsce. Ratajczak cały
wyścig jechała bardzo przytomnie, świetnie
radząc sobie z jednymi z najlepszych zawodniczek na świecie. Jednak brak doświadczenia

spowodował, że na ostatniej górskiej premii
zabrakło jej trochę sił i ostatecznie odpadła
z czołowej grupki, kończąc etap samotnie
na 10 miejscu. Przenikliwe zimno kompletnie
sparaliżowało drugą czołową zawodniczkę
z Kórnika Nikol Płosaj, która zdecydowanie
lepiej czuje w cieplejszym klimacie. Nikol
udowodniła swoją wartość następnego dnia
podczas jazdy indywidualnej na czas, gdzie
warunki już były normalne, a 10 miejsce
w „czasówce” potwierdza to zdecydowanie.
Alicja Ratajczak uplasowała się na czas na
11 miejscu. Ostatni etap (80 km) w Bukowinie
Tatrzańskiej z ośmioma premiami górskimi był
równie ciężki, a dwukrotny podjazd pod Gliczarów spowodował, że niektóre zawodniczki
pokonywały go z rowerem u boku. W ostatniej
odsłonie odżyła również Nikol Płosaj, która
dzielnie walczyła, a w połowie dystansu
znalazła się w trzyosobowej grupie z minutą
przewagi nad peletonem. Zjazd z Gliczarowa
okazał się dla niej w pewnym momencie za
trudny, po czym zaliczyła poważny upadek. Na
szczęście nic poważniejszego jej się nie stało,
ale złamane koło uniemożliwiło dalszą jazdę...
Zdziesiątkowany peleton i duże różnice czasowe spowodowały, iż wozy techniczne jechały
z kilkuminutową stratą. Tyle też nasza zawodniczka zmuszona była czekać na pomoc. Nikol
zdołała jeszcze zniwelować trzyminutową
stratę do peletonu, ale żeby wrócić do czołówki już zabrakło sił. W czołówce natomiast
ponownie znalazła się Alicja, która ostatecznie
etap ukończyła na 10 pozycji, a cały wyścig
Tour de Pologne na 9 miejscu. Nikol Płosaj
ostatecznie Zajęła 22 miejsce w „generalce”.
Jako ciekawostkę warto dodać, iż zawodniczki
z czołówki z którymi jechała już Nikol, tj Mistrzyni Świata MTB Szwajcarka Jolanda Neff
i Brazylijka Flavia Oliveira dojechały do mety
rozgrywając między sobą finisz o zwycięstwo
etapowe. Znaczy to że nasza zawodniczka
gdyby nie pechowy zakręt miała szansę tego
dnia zająć miejsce na podium. Ostatecznie
zarówno ostatni etap jak i cały wyścig wygrała
Neff przed Oliveirą. Pewne jest natomiast, że
zebrane doświadczenie na Tour de Pologne na
pewno zaprocentuje w przyszłości u naszych
młodych poniekąd jeszcze zawodniczek.
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Wioślarskie zmagania

Paweł Marciniak

Zawody Kolarskie
informacja o utrudnieniach

W dniu 04.09.2016 (niedziela), w godzinach od 13.00 do godz.18.00
centrum Kórnika będzie areną zmagań uczestników 18 Ogólnopolskiego
Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza Kórnika oraz 45 Wielkiego
Festynu Rowerowego.
Trasa wyścigu biegnie po pętli zaczynającej się na środku Pl. Niepodległości, następnie ulicami Kolegiacką, Wojska Polskiego, ks. Jabłońskiego,
20 Października, Szarych Szeregów, ponownie 20 Października, Pocztową
i wraca na Pl. Niepodległości.
Ograniczenia wynikające z wyścigu obejmują zamknięcie dla ruchu
powyższych ulic w godzinach imprezy.
W związku z powyższym - Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
oraz Gmina Kórnik - jako organizatorzy imprezy - proszą o uwzględnienie w swoich planach utrudnień związanych z tą imprezą oraz z góry
przepraszają za związany z tym kłopot. Równocześnie zapraszamy do
kibicowania uczestnikom Kryterium i Festynu, wśród których będzie spore
grono mieszkańców naszej gminy – i tym mniejszych, i tych dorosłych.
UKS Jedynka

19 sierpnia 2016 r.
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Zamoyski na 10 km

* Agencja ochrony zatrudni pracowników na obiekty handlowe, przemysłowe, place budowy - Koninko, Żerniki, Gądki. Atrakcyjne stawki! Tel. 783 940 185
*Producent mebli na wymiar k/Swarzędza zatrudni doświadczonego stolarza, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Tel. 728 466 151, e-mail: stolarz@matmeble.pl
*Dam prace: pilnowanie obiektu w Gądkach, dobre warunki pracy i płacy. Tel. 666 065 420
*Poszukuję pracownika myjni samochodowej w Poznaniu przy trasie Katowickiej, wymagane prawo jazdy. Tel. 618 711 836
*Szukam pracy: sprzątanie biur i mieszkań, pomoc osobom starszym. Tel. 510 718 741
*Wykonam prace ogrodnicze i porządkowe. Tel. 881 212 307
*Zatrudnię kierowców kat. C i C+E (również z grupą inwalidzką). Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 691 947 517
*Firma z okolic Mosiny, lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni magazyniera. Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Serwis pojazdów w Gądkach poszukuje mechaników, elektromechaników i diagnostów samochod. Stałe zatrudnienie. Tel. 667 652 628, serwis.rekrutacje@gmail.com
*Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę z doświadczeniem do dobrze prosperującego studia, dobre zarobki i możliwość rozwoju. Tel.  514 127 711
*Mężczyzna podejmie pracę w ogródku, przy domu. Tel. 602 745 631
*Potrzebny kierowca C+E po kraju, plandeka. Tel. 693 124 336
*Zatrudnimy osobę do prac biurowych Anmed Kórnik, ul. Kołłątaja 4

Inne

*Kochanym Przyjaciołom Katarzynie i Tomaszowi Woźniak z okazji Porcelanowych Godów bukiet najwspanialszych życzeń składają:Ania, Paweł, Sebastian i Julka
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8 190 587
*Sprzedam nowy dom 140 m² z garażem 40 m², piętrowy, wolnostojący, działka 800 m², przy Al. Flensa w Kórniku. Tel. 601 664 848
*Sprzedam rower damski. Tel. 727 539 587
*Sprzedam spawarkę elektryczną. Tel. 727 539 587
*Sprzedam Toyota Rav4, rocznik 2001. Tel. 783 702 863
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939
*Sprzedam dom Miejska Górka – rynek, mieszk. 358 m², zabud. gospodarcze 380 m², może być na działalność gosp., cena 320 tys. do negocjacji. Tel. 605 215 657
*Sprzedam działkę budowlaną Kórnik – Błażejewko, 790 m², pod lasem. Cena do negocjacji, 85 zł/ m² cena wywoławcza. Tel. 605 215 657
*Wynajmę tanio mieszkanie 3-osobowe w Kórniku/Bninie. Tel. 609 038 188
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam stemple budowlane, drewniane. Tel. 662 643 202
*Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Dąbie, pow. Wieruszowski, woj. Łódzkie, 30 ar, uzbrojona, przekształcona na budowlaną, 63 tys. Tel. 732 719 599
*Usługi remontowo – budowlane, Kórnik i okolice. Tel. 668 915 478
*Układanie płytek i paneli, wykańczanie wnętrz, Kórnik i okolice. Tel. 603 326 923
*Sprzedam lokal użytkowy 34 m², Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Pokój do wynajęcia Robakowo – Osiedle, osobne wejście, aneks kuchenny, całość opłat 550 zł. Tel. 602 214 931
*Borówiec segment 86/400 m, cena 210 000. Tel. 602 214 931
*Fotel wypoczynkowy – skóra, z regulacją oparcia i wysuwanym podnóżkiem, czerwono-beżowy. Tel. 606 463 172
*Sprzedam łóżko piętrowe + 2 szuflady, sosna, wymiary 90x200, stan dobry. Tel. 662 082 285
*Sprzedam rower młodzieżowy różowo-biały, 4-letni. Tel. 662 082 285
*Sprzedam rower w kolorze wiśniowym. Tel. 662 082 285
*Sprzedam stół rozkładany na 12 osób, masywny, jasny. Tel. 513 612 503
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie o powierzchni 6400 m² z możliwością podziału. Tel. 880 292 315
*Sprzedam działkę 740 m w Kamionkach. Tel. 508 310 276, 572 514 350
*Do wynajęcia lokal w Kórnik-Bnin na działalność i mieszkanie. Tel. 695 491 902
*Zamienię mieszkanie za dopłatą, 4 pokoje, 4 piętro, 56,2 m², na 2 pokoje na parterze lub 1 piętro. Tel. 61 8 170 876, 668 291 334
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl) oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody. Tel. 693 067 105
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia lokal w Kórniku na działalność i mieszkanie. Tel. 691 793 249
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zmywarkę, zamrażarkę stan bdb – możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Strefa by Marcin Stelmaszyk, pl. Powstańców Wlkp. 8, bezglutenowe, smaczne i zdrowe wkrótce otwarcie!
*Odsprzedam salon fryzjerski w Robakowie, więcej informacji pod nr tel. 514 127 711
*Strefa by Marcin Stelmaszyk, pl. Powstańców Wlkp. 8, nowa restauracja, zdrowe menu. Tel. 504 210 148
*Sprzedam drukarkę wielofunkcyjną HP Officejet 7610, drukarka i ksero wielkoformatowe, faks, usb, tusze, gwarancja, 600 zł, polecam. Tel. 508 232 928
*Wynajmę lokal na działalność usługowo-handlową, parter, duże okno witrynowe, 80 m², przy ulicy Poznańskiej w Kórniku. Tel. 508 232 928
*Sprzedam piękny motocykl BMW R1200R r 2011. Tel. 501 303 029
* Energia ze słońca, Instalacje fitowoltaiczne od A-Z tel 501303029, www.eko-rozwiazania.pl
*Sprzedam komodę narożną 112/189 dąb stan bdb, Kórnik. Tel. 501 303 029
*Sprzedam ksiązki do 6 klasy. Tel. 508 267 963
*Sprzedam śliczną, praktycznie nową, dużą sofę z Ikeii. Bez funkcji rozkładania. Ciemny bez, 1000 zł. Tel. 724 247 256
*Usługi koparko-ładowarką - wykopy pod fundamenty, szamba, ogrodzenia, drogi, równanie terenu. Tel. 667 215 907
*Gospodarstwo Szkółkarskie Mieczewo oferuje szeroki wybór roślin żywopłotowych oraz ozdobnych - cyprysiki, jałowce oraz żywotniki. Tel. 731 783 557
*Oddam małe kotki. Tel. 783 702 863
*Sprzedam TV 29 cali, Panasonic (kineskopowy), betoniarkę 150 l (na 220V), piecyk koza, lukswery białe, wc kompakt (nowy). Tel. 506 490 723
*Sprzedam łączenia do rusztowań około 15 sztuk, butle gazowe 2 x 5 kg (pełne), 1 x 11 kg, palnik gazowy, piecyk słoneczko. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 wózki głęboki/ spacerówka Chicco i spacerówka, nosidełko 4 Baby, wieżę Sony, maszynę do szycia, dwa grzejniki el., rowerek treningowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, fotelik na rower. Tanio! Okazja! Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led  8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz stację pogody bezprzewodową i nawilżacz do pow. ultradźwiękowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany(ogrodniczki+kurtka) rozm. XL(184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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W niedzielę, 17.07.2016r ulicami Kórnika
i Bnina pobiegli uczestnicy BIEGU ZAMOYSKIEGO. Bieg, rozegrany na dystansie
10 km, startował i kończył się na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku. Trasa, prowadząc po pętli, która wiodła m.in.
promenadą, dostarczył biegaczom nie tylko
wrażeń sportowych, ale również i widokowych. Jak niektórzy biegacze twierdzili,
trudno było skupić się na bieganiu, mając
z jednej strony widok na jezioro, z drugiej
na zamek, a po drodze jeszcze kota na
ławeczce do pogłaskania.
Z tak „trudnymi” warunkami zmierzyło
się niemal 400 biegaczy. Najszybciej trasę
pokonał Krzysztof Szymanowski z Kościana,
osiągając wynik 32`16. Drugi był Dariusz Boratyński z Wrocławia, z czasem 32`33, trzeci
na metę wbiegł Marcin Fehlau z Poznania,
z czasem 32`49. Wśród kobiet najszybciej
przybiegła PatrycjaTalar z Pobiedzisk, uzyskując wynik 37`58. Druga była Milena Tomaszyk z Śmigla z czasem 41`43, na trzecim
miejscu znalazła się Marta Andrzejewska
z Boszkowa-Letnisko, z wynikiem 41`55.
W ramach biegu rozegrano również

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Pracowników Samorządowych. W tej rywalizacji
zwyciężył Łukasz Bankiewicz z Czerlejna,
reprezentujący KCRiS Oaza, na drugim
miejscu uplasował się wiceburmistrz Kórnika - Przemysław Pacholski. Trzeci był Józef
Topolewski z Poznania.
W zgodnej opinii biegaczy, bieg był bardzo udany, zarówno pod względem trasy, jak
i organizacji. Cieszy to bardzo organizatora
biegu – Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik. Jak informuje prezes Stowarzyszenia
- Maciej Brylewski – za organizację biegu
odpowiadali zapaleni biegacze - Marek
Broniewski, Michał Klonowski, Patrycja
Rakowska i Katarzyna Kaczmarek - którym
samo bieganie już nie wystarczało, i chcieli
zorganizować bieg u siebie – w Kórniku. Jak
widać – udało się – czym zaskarbili sobie
ogromną wdzięczność wielu kórnickich
biegaczy, a impreza już na stałe wpisze się
w sportowy kalendarz naszej gminy. Wiadomo już, że kolejna edycja biegu odbędzie się
16 lipca 2017 roku, ale po zmienionej trasie,
która pozwoli na uczestnictwo w nim do 1000
biegaczy. Jak przewidują organizatorzy, jest
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to w kolejnej edycji bardzo możliwe.
Warto dodać, że w organizacji i przeprowadzeniu biegu biegu uczestniczyło
niemal 50 osób – wolontariusze, służby
medyczne, Straż Miejska, Policja oraz druhowie z OSP, którym organizatorzy bardzo
dziękują za pomoc. Bieg nie byłby możliwy
bez sponsorów – w tym największych: firmy
EcoMax Recykling, Powiatu Poznańskiego,
TFP, Hendi, Wytwórni Lodów Naturalnych
z Kórnika, OAZIY oraz fimy Hunters, która
zapewniła ochronę całego biegu.
Bieg miał również jeszcze jeden, bardzo
szlachetny cel – zbiórkę nakrętek w celu
pomocy niepełnosprawnemu Adasiowi
z Kórnika. Udało się uzyskać dwa duże
worki, za co biegaczom w imieniu Adasia
bardzo dziękujemy.
Reportaż zdjęciowy z całego wyścigu
można zobaczyć na stronie biegzamoyskiego.pl oraz na Facebooku wpisując hasło –
Bieg Zamoyskiego
MB
foto: Joanna Zembrowska,
Agencja ProRozyn

Zawody o Pióro Szymborskie
26 czerwca na jeziorze Kórnickim
odbyły się  zawody wędkarskie o Pióro
Szymborskiej. Od czterech lat wędkarze spotykają się niedługo przed 2
lipca (rocznica urodzin Noblistki), aby
pamięć o Wisławie Szymborskiej wciąż
trwała. W czterogodzinnej rywalizacji
wzięło udział 21 wędkarzy. W kategorii KOBIETY zwyciężyła Nowakowska
Helena z wynikiem 2820g, a na drugim

miejscu z wagą 1780g uplasowała się
Sulejewska Iwona. Wśród MŁODZIEŻOWCÓW najlepszy był Gubański
Michał (2980g), drugie miejsce zajęła
Sulejewska Aleksandra (2830g), a
trzeci był Bukczyński Maciej (1050g). W
kategorii SENIORZY zwyciężył Prezes
Koła PZW Kórnik Mirosław Grewling
z wagą 6660g. Drugie miejsce zajął
Smoliński Jacek (5380g), a trzeci był
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Magdziarz Mariusz (4720g). Po zakończeniu łowienia wędkarzom zostały
wręczone upominki. Wyróżnienie przypadło Andrzejowi Nowaczykowi, który
przesłał do redakcji „Kórniczanina” napisany przez siebie wiersz poświęcony
Noblistce z Kórnika.
					
		
Jan Kalarus
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 2 września 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 26 sierpnia 2016 r.
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