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PROSTO Z RATUSZA
W rocznicę wybuchu wojny

Doceniamy pomoc z WRPO

W dniu 1 września, w rocznicę wybuchu
II wojny światowej odbyła się uroczystość
patriotyczna przy tablicy upamiętniającej
rozstrzelanych przez Niemców w 1939
roku obywateli Kórnika i okolic.
Delegacje samorządu, szkół, organizacji oraz wielu instytucji i środowisk
złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów.

W dniu 9 września na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego kręcono w Kórniku i Bninie film obrazujący wykorzystanie funduszy
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Jako jeden z wzorcowych
przykładów wybrano inwestycję polegającą
na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2,
która kosztowała około 2,24 milionów złotych, z czego ponad 1,6 miliona pochodziło
z WRPO.
Program emitowany był na antenie TVP
Poznań.

Jubileusz
Biblioteki Kórnickiej
Z okazji 190. rocznicy utworzenia Biblioteki Kórnickiej oraz dla uczczenia 220
rocznicy urodzin Tytusa hr. Działyńskiego
odbyła się w Zamku Kórnickim sesja
naukowa oraz otwarto wystawę prezentującą cenne dzieła związane z genezą
placówki i pierwszymi latami rozwoju.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
był gościem wydarzenia pogratulował
dyrekcji i pracownikom podkreślając znaczenie BK PAN dla Kórnika oraz kultury
polskiej.
Więcej o jubileuszu na str. 12.
Szkolenie w Nowym Tomyślu
Miejska i powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu zorganizowała
7 września szkolenie pod hasłem „Wysokie Koszty Niskiej Emisji”. Uczestnicy
szkolenia mogli się zapoznać z oceną
stanu jakości powietrza w województwie
wielkopolskim, systemem monitoringu i
prognozowania, metodami przekazywania informacji społeczeństwu, szkodliwości smogu, technologiami ograniczania
niskiej emisji itp. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele, samorządowcy oraz
społecznicy działający na rzecz ochrony
środowiska, w tym wiceburmistrz Antoni
Kalisz.

Wybrano nowego sołtysa
w Kamionkach
Także 9 września odbyło się zebranie
wiejskie we wsi Kamionki, podczas którego
na stanowisko sołtysa tej wsi wybrano panią
Magdalenę Kosakowską. Pani Magdalena
była jedynym zgłoszonym kandydatem, a w
głosowaniu udział wzięło 117 mieszkańców.
Święto żołnierskiego
stowarzyszenia
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz
Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej obchodziło w
dniu 10 września 2016r. swoje święto.
Była to zarazem 53 rocznica powstania 31
dywizjonu rakietowego OPK i jego przybycia
na ziemię Kórnicką oraz 11 rocznica powstania stowarzyszenia. Gośćmi uroczystości
były delegacje stowarzyszeń, związków i
organizacji, które skupiają byłych żołnierzy
różnych formacji wojskowych i współpracują
z kórnickim stowarzyszeniem.
Przybyły także posłanki: do Parlamentu
Europejskiego Krystyna Łybacka oraz na
Sejm RP Bożena Szydłowska.
Władze samorządowe reprezentowali:
burmistrz Jerzy Lechnerowski i sekretarz

Leszek Książek oraz Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski i
radna Krystyna Janicka.. Obecny był także
radny Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniew
Tomaszewski.
W uroczystości uczestniczył ks. płk Mariusz Stolarczyk, który poświęcił ufundowaną
przez fundatorów flagę paradną stowarzyszenia, która następnie została wręczona pocztowi flagowemu. Dokonano także ceremonii
wręczenia odznaczeń.
W uroczystości uczestniczyły poczty
sztandarowe i delegacje, które złożyły
wiązanki kwiatów pod obeliskiem z tablicą
poświęconą Żołnierzom 31 Dywizjonu Rakietowego OP. Uroczystość zakończyła defilada
pocztów sztandarowych. Po oficjalnej uroczystości organizatorzy zaprosili uczestników na
poczęstunek.

Z RATUSZA

II Festyn Ekologiczny
w Kórniku

Piła dla strażaków z Czmonia
Podczas odbywającego się 10 września w
Bolechowie pikniku rodzinnego „Bezpiecznie
w Powiecie Poznańskim” przedstawiciele
OSP Czmoń: prezes Tadeusz Kozicz i
naczelnik Paweł Kudła wraz z wiceburmistrzem Przemysławem Pacholskim odebrali
ufundowaną przez Starostwo Powiatowe piłę
spalinową dla jednostki.
Zielone światło dla ul. Leśnej
w Robakowie
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski
oraz Joanna Grzybowska i Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji rozmawiali z
dyrektorem Enea Operator Markiem Krychem
oraz kierownikiem działu rozwoju majątku
Enea Operator rd. Września Przemysławem
Janiakiem w sprawie uzgodnień dotyczących
ulicy Leśnej w Robakowie. Dzięki ustaleniom
poczynionym podczas tego spotkania można
już przystąpić do przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji
drogowej przy ul Leśnej.
Opr. ŁG
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Wyłoniono 17 zadań, które na które od
poniedziałku 19 września do 30 października
głosować będzie można podczas konsultacji społecznych Budżet Obywatelski Gminy
Kórnik 2017.
Do fazy głosowania zakwalifikowały się
zadania:
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach 200.000 zł. (zgłosił Bartosz
Walter)
2. Rozświetlone Biernatki – budowa
oświetlenia przy ul. Dębieckiej, Wiatrakowej,
Laskowej i Rolnej 190.000 zł. (zgłosił Stanisław
Dubiel)
3. Puchną Ci nogi lub ręce? Jest na to sposób – kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
70.000 zł. (zgłosiła Barbara Piędel)
4. Kamionki Bezpieczne i dobrosąsiedzkie
– wieś szkoła 200.000 zł. (zgłosiła Magdalena
Kosakowska)
5. „Rowerowa Gmina” Promocja aktywnego
trybu życia wraz z integracją mieszkańców gminy Kórnik poprzez rowerowe rajdy i wycieczki.
8.500 zł. (zgłosił Krzysztof Rolnik)
6. Oświetlenie głównych dróg dojazdowych
do osiedla zlokalizowanego wzdłuż ulicy Jeziornej w Szczytnikach wraz z wjazdami na osiedle
w ciągu ulicy Jeziornej w Szczytnikach 190.000
zł. (zgłosił Tomasz Buczkowski)
7. Uczymy się ratować życie 23.680 zł.
(zgłosił Jacek Pawlak, Czmoń)
8. Kompleks sportowy „Mały Olimpijczyk”
w Czmoniu 200.000 zł. (zgłosiła Beata Karolczak)

9. Bezpieczny Kórnik - monitoring na
Promenadzie 158.000 zł. (zgłosiła Katarzyna
Ernst – Górska)
10. Instalacja oświetlenia przy ul. Czereśniowej i Wiśniowej w Borówcu 160.000 zł. (zgłosiła
Izabella Schmidt)
11. Bezkrwawe boisko dla dzieci, czyli bezpieczny sport w Radzewie 200.000 zł. (zgłosił
Karol Niemier)
12. Budowa chodnika w Robakowie ul.
Szeroka od ul. Dworcowej do ul. Topolowej
190.000 zł. (zgłosił Andrzej Surdyk)
13. Budowa chodnika w Kamionkach przy
ulicy Klonowej 200.000 zł. (zgłosił Bartosz
Szczepański)
14. Borówiecki park rekreacji – plac zabaw
i miejsce aktywnego wypoczynku dla osób
w każdym wieku. 200.000 zł. (zgłosiła Sylwia
Brzoskowska)
15. Bajkowy plac zabaw w Koninku 200.000
zł. (zgłosił Jacek Schmidt)
16. Siłownia zewnętrzna na polanie piknikowej w Skrzynkach 50.000 zł. (zgłosiła Beata
Bruczyńska)
17. Konarski Plac Zabaw 75.000 zł. (zgłosiła
Katarzyna Kowalska)
Spośród zgłoszonych do konsultacji 22
projektów jeden odrzucono ze względu na
konieczność wykonania dla inwestycji uzgodnień z konserwatorem zabytków. Inne zadania
odrzucono, gdyż planowane były na gruntach
prywatnych lub nie pozostających w zasobach
gminnych. Dwa zadania połączyły się, ponie-

Dożynki w Prusinowie

waż dotyczyły zbieżnego zakresu prac.
Ponieważ projektów jest mniej niż 30
przeprowadzona zostanie tylko jedna tura
głosowania.
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy
mieszkaniec Gminy Kórnik, który na dzień
rozpoczęcia głosowania odpowiednio w I lub
II turze, ukończył 16 lat, jest na stałe zamieszkały na terenie gminy lub wpisany do rejestru
wyborców.
Oddanie głosu, odbędzie się poprzez prawidłowe wypełnienie papierowej karty do głosowania lub na formularzu on-line dostępnym na
stronie internetowej Gminy www.kornik.pl/bogk.
Karty do głosowania dostępne będą: na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik - w godzinach urzędowania,
w holu KCRiS „OAZA” w Kórniku - w godzinach
otwarcia, w Wydziale Promocji Gminy, Kultury
i Sportu (Plac Niepodległości 41) - w godzinach
urzędowania, w Wydziale Inwestycji (Plac
Niepodległości 6) - w godzinach urzędowania,
w Biurze Rady Miasta i Gminy Kórnik (ratusz
w Bninie ul. Rynek 1) - w godzinach urzędowania, w Bibliotekach Publicznych (w Kórniku i filii
w Bninie) – w godzinach pracy bibliotek.
Wśród głosujących rozlosowane zostaną nagrody!
Zapraszamy do udziału w naszych
konsultacjach.
Opr. ŁG

Pracowite- wwakacje
w szkołach
przyszłym roku zmiany
Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami.
Dwumiesięczne wakacje minęły błyskawicznie. Dla dzieci i młodzieży był to czas odpoczynku, natomiast dla włodarzy szkół to okres
realizacji nowych inwestycji i przeprowadzania
remontów.
Zapowiadane zmiany w organizacji oświaty w naszym kraju sprawiają, że początek
roku szkolnego jest także bodźcem do
spojrzenia w przyszłość. Choć brakuje oficjalnych dokumentów precyzujących jak będzie
wyglądała „dobra zmiana” w oświacie, już
dziś wiadomo, że placówki czeka prawdziwa
rewolucja. Jeszcze niedawno nasz samorząd
podejmował decyzję o budowie nowego
gimnazjum w Kamionkach. Z powodu zapowiadanego likwidowania od 2017 roku szkół
tego typu przewiduje się, że od przyszłego
roku w nowym, właśnie budowanym budynku
w Kamionkach zorganizowana zostanie filia
Gimnazjum w Robakowie, do której będą
mogli uczęszczać uczniowie, którzy w tym
roku rozpoczęli naukę na poziomie gimnazjum
w klasach pierwszych i drugich. Gimnazjum
w Robakowie będzie z czasem przekształcane
w szkołę podstawową, a placówki w Kórniku
(Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum) zostaną znów scalone w jedną ośmioklasową
placówkę.
Poniżej krótkie podsumowanie podjętych
w szkołach podczas wakacji działań. Opra-
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cowanie powstało na podstawie informacji
otrzymanych ze szkół.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
w przerwie od zajęć dydaktycznych poczyniono szereg prac modernizacyjnych:
- dokonano wymiany drzwi do sali gimnastycznej oraz do szatni,
- zakupiono nowy piec konwektorowy,
okap przenośny z oświetleniem do kuchni
i nowe ławki do szatni chłopców,
- wymieniono oświetlenie w sekretariacie,
gabinecie dyrektora i jego zastępcy oraz pokoju nauczycielskim,
- odmalowano korytarze oraz pomalowano
płot wokół szkoły,
- przeprowadzono konserwację kotłów
grzewczych i wymianę zużytych elementów,
- wymieniono kosze na śmieci na boisku
szkolnym oraz krany w ubikacjach chłopięcych,
- zakupiono 2 tablice multimedialne, a także nowe żaluzję do sekretariatu.
Przeprowadzono również remonty następujących pomieszczeń: gabinetu pani wicedyrektor, szatni chłopców przy sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego i przedsionka.
Po wakacjach naukę w placówce rozpoczęło
549 uczniów. Szkoła zatrudnia 56 nauczycieli.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie wymalowano sale lekcyjne
i korytarze, zmodernizowano pracownie kom-

W dniu 27 sierpnia br. w Prusinowie odbyły się dożynki, które zostały zorganizowanie
z inicjatywy Sołtysa wsi Prusinowo. W tym
roku na dożynkach zaszczycili nas Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Wiceburmistrz Przemysław Pacholski, radny Rady Powiatu Zbigniew
Tomaszewski oraz Radna naszej gminy Julia
Bartkowiak. Po otwarciu dożynek, Proboszcz
parafii pw. św. Wojciecha ksiądz Franciszek
Sikora poświęcił chleba oraz przełamał się
nim z mieszkańcami i przybyłymi gośćmi.
Po części oficjalnej wszystkich czekały
przyjemności i atrakcje. Mogliśmy raczyć
się wypiekami prusinowskich gospodyń. Nie
zabrakło również różnego rodzaju konkursów
i zabaw zorganizowanych przez profesjonalnie prowadzącą całą imprezę naszą
mieszkankę p. Joannę Ignasiak. Jak co roku
można było przejechać się po okolicy bryczką
z p. Józefem i na żywo podziwiać największą
atrakcję dożynek. Była nią II edycja konkursu

ogłoszonego przez p. Sołtys ,,na najlepiej
ubraną furtkę w Prusinowie”. Konkurs polegał
na przybraniu przez mieszkańców swojej
furtki. Komisja w dniu dożynek oceniła przyozdobione furtki, które zostały uwiecznione
pamiątkowym zdjęciem. Dzięki temu powstała wspaniała galeria. Można ją obejrzeć na
stronie internetowej Prusinowa w zakładce
galeria (www.prusinowo.com.pl). Zwycięzcą
II edycji konkursu ,,na najlepiej ubraną furtkę
w Prusinowie” została ponownie p. Magdalena Taciak. Gratulujemy! Oprócz pamiątkowej
statuetki otrzymała nagrodę ufundowaną
przez naszych mieszkańców P. Joannę i P.
Denisa. Każdy biorący udział otrzymał gadżety z Wydziału Promocji UMiG Kórnik oraz
KCRiS OAZA w Kórniku. Na dożynkach nie
zabrakło też loterii fantowej, w której można
było wygrać wiele cennych nagród. Wieczór
umilał muzyką i dowcipem DJ 4YOU. Grill
i zupę przygotował Bar Podzamcze.

WIESCI SOŁECKIE

Z RATUSZA

Rusza budżet obywatelski

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie
podziękować: za przygotowanie sceny, rozstawienie namiotu, za użyczenie wody, namiotu i ławek, za wypożyczenie samochodu,
za pomoc przy dekoracji, za przygotowanie
pysznych wypieków, za przewozy bryczką, za
obsługę fotograficzną, za profesjonalne prowadzenie dożynek, za pomoc i zaangażowanie
w trakcie imprezy oraz dzień po. Z całego serca
dziękujemy !!!
Ponadto dziękujemy sponsorom, dzięki
którym mogła odbyć się tak wspaniała i niezapomniana impreza: Club Shanti, KCRiS OAZA
w Kórniku, Prywatny Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Biernatkach, Restauracja Wielkie
Nieba, Sklep Spożywczy M. Żak, PHU Jar-Kop.
Dożynki 2016 w Prusinowie udały się znakomicie, pogoda i humory dopisały każdemu.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
				
Krystian Kazyaka

Wakacje w świetlicy w Robakowie

puterową oraz zakupiono tablicę interaktywną
dla edukacji wczesnoszkolnej. Do podstawówki uczęszcza 320 uczniów i zatrudnionych jest
w niej 29 nauczycieli.
W Szkole Podstawowej w Radzewie wykonano gruntowny remont prysznicy i szatni
męskiej przy sali gimnastycznej. W tym roku
szkolnym naukę w placówce podjęło 165
dzieci (w klasach 0-VI 140 uczniów + punkt
przedszkolny 25 dzieci). W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli, natomiast w punkcie
przedszkolnym 4 nauczycieli.
W Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku wymieniono piec grzewczy
oraz zrewitalizowano ogrodzenie szkolne. Ponadto w ramach działań inwestycyjnych Miasta
i Gminy Kórnik przed gimnazjum powstał
parking z 16 miejscami postojowych. Liczba
uczniów w bieżącym roku szkolnym wynosi
286, natomiast nauczycieli jest 40.
W Gimnazjum w Robakowie w progi
szkolne po wakacjach zawitało 232 uczniów
nad którymi opiekę sprawuje 23 nauczycieli.
Podczas dwumiesięcznego okresu wolnego
od zajęć lekcyjnych wyremontowano wybrane
sale lekcyjne oraz pomieszczenie pełniące role
punktu medycznego. Ponadto przeniesiono
Dział Opracowań biblioteki szkolnej do osobnego pomieszczenia.
opr. Zosia Fludra i ŁG

nr 16/2016

W tym roku w sierpniu odbywały się zajęcia w świetlicy w Robakowie (budynek obok Gimnazjum). Dziewczynki i chłopcy w wieku
od 6 do 11 lat spędzali czas bawiąc się na nowym placu zabaw,
znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy. Grali w popularne obecnie, gry planszowe, inne od tych, które znają ich rodzice z
własnego dzieciństwa. Narysowanych i namalowanych zostało wiele
ciekawych plac plastycznych. Pojawiły się imponujące konstrukcje z
papieru oraz plasteliny. Jednak najchętniej dzieci oddawały się, popularnej w Szwecji, grze Kubb. Proste zasady tej zręcznościowej gry,
zrozumiałe dla młodszych i starszych, gwarantowały emocjonującą
zabawę przez długi czas.
W roku szkolnym świetlica otwarta jest os poniedziałku do piątku w
godzinach 12:45 do 16:45. Po odrobieniu wszystkich lekcji pozostaje
dużo czasu na wspólną zabawę. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Pożegnali lato
W dniu 03.09.2016 r sołtysi Szczytnik i Koninka zaprosili swoich
mieszkańców do wspólnego pożegnania wakacji.
Imprezę rozpoczął mecz siatkówki pomiędzy reprezentacją
Koninka a Szczytnik w którym nagrodą był worek ziemniaków na
zimę. Mecz odbył się na boisku w Koninku, a jego zwycięzcą została
drużyna ze Szczytnik. Po meczu drużyny wymieszały się i dla czystej
satysfakcji grały jeszcze przez godzinę. Wręczenie nagrody odbyło
się wieczorem, już na boisku w Szczytnikach. Następnie rozpoczęła
się cześć artystyczno-taneczna, podczas której zaprezentowały się
zespoły „Grupa Koninko”, „Tygrysy Kórnika” oraz Dj Mojito. W czasie zabawy można było upiec kiełbaskę na ognisku lub spróbować
innych smakołyków przygotowanych na tą okazję .
Sołtysi Szczytnik i Koninka
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Trzy gorsze do projektu
zagospodarowania Placu Browarowego.
Bardzo cieszą tempo i działania zmierzające do zagospodarowania najbardziej zaniedbanego miejsca w centrum Kórnika. Projekt
ciekawy, świetne nowoczesne rozwiązania
służące rekreacji.
Uważam za trafny pomysł zlokalizowania
w tym miejscu publicznych toalet. Mam nadzieję, że standardem nie będą odbiegać od tych,
które funkcjonują na Błoniach. Z pewnością po
aktywnie spędzonym czasie
niejedna osoba chętnie skorzysta z prysznica.
W drugim etapie między
innymi zaplanowana jest tu
budowa muszli koncertowej.
Jeżeli dobrze pamiętam, to
muszla koncertowa była już
wcześniej planowana w ciągu
promenady przy obecny zejściu
obok zamku. Nie zrealizowano
tego projektu, ale może teraz
się uda (w jednej z koncepcji
planowano scenę na wodzie,
nie muszlę, przyp. redakcja).
Przyda się takie miejsce. Jak
sama nazwa wskazuje, będą
odbywać się w niej koncerty
oraz inne wydarzenia artystyczne. Jeżeli tak, to będzie
publiczność. Tak sądzę. Patrząc jednak na
zamieszczoną w Kórniczaninie grafikę, nie znajduję miejsca dla publiczności. Zamiast ławek
jest fontanna. O zgrozo! Kolejna w Kórniku i to
zaraz obok fontanny w jeziorze. Jak na tak małe
miasto to już przesada.Trzy fontanny w promieniu 200 m! Chyba, że miasto Kórnik chce się
zapisać w księdze rekordów Guinnessa w ilości
fontann na jednego mieszkańca lub na metr
kwadratowy? Litości. Dwie fontanny w centrum
miasta w zupełności wystarczą. Czy nie ma już
innych pomysłów architektonicznych? Żeby
jeszcze one czymś szczególnym wyróżniały
się. Jakąś ciekawą formą, jak np. Bamberka na
rynku w Poznaniu czy Neptun w Gdańsku, a to
tylko zwykłe, tryskające z podłoża podświetlone
bicze. Sądzę, że takie są modne, ale nie jest to
żaden argument. A co z miejscem dla publiczności? Czy na czas koncertu fontanna będzie
wyłączana i tam zostaną ustawiane ławki?
Mam nadzieję, że zaprezentowana grafika
to stadium projektowe, które może być zmienione. Proszę! Nie zarzucajcie Kórnika fontannami.
Dajcie ludziom zasiąść na ławkach przed muszlą i wygodnie wysłuchiwać koncertów.
Łyżka dziegciu popsuje beczkę
miodu
Doceniam to, co dzieje się w naszej gminie.
To co dobre. Promenada, nasadzenia drzew
i krzewów, skwer, rewitalizacja rynku, oświetlenia ulic, nowe chodniki, drogi i wiele innych.
Gdzie przysłowiowa łyżka dziegciu? W drogach, konkretnie w dwóch. Pierwsza to niedawno zakończona budowa ulicy Steckiego
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w Kórniku. Odcinek od strażnicy do ulicy Wiatracznej, nie budzi poważniejszych zastrzeżeń,
mieszkańcy na pewno są zadowoleni, mają
drogę z asfaltową nawierzchnią i kanalizacją
deszczową, chodniki po obu stronach oraz
oświetlenie. Niestety odcinek od strażnicy
do ul. Wojska Polskiego to wzór najgorszej
jakości robót drogowych. Pozostawione kawałki starego asfaltu, nierówna nawierzchnia,
połączenie nowego asfaltu ze starym z wyraźnymi uskokami, a wzdłuż krawężnika od strony
cmentarza na wysokości strażnicy nie ma go
w ogóle. Partactwo na najwyższym poziomie,
brak wyobraźni i poczucia dobrego rzemiosła.
Domyślam się, że przedmiotowy odcinek pokryty już wcześniej asfaltem, to nie budowa, a tylko
remont, ułożenie kanalizacji i … przywrócenie
stanu pierwotnego! Jeżeli tak właśnie jest, to

Wybrałem się na wyprawę rowerową tą
nową trasą: dojeżdżam do ronda od strony
Koninka i… drogowy znak informacyjny przed
rondem nie określa, dokąd prowadzi droga
w prawo. Dziwne, przecież to inwestycja
oficjalnie zakończona. Ciekawość jednak nie
pozwala mi zawrócić, skręcam w prawo. Ups!
Znak drogowy informuje, że jestem na drodze
bez przejazdu, tzw. ślepej.Tu droga szeroka,
asfalt równy, wzdłuż jezdni chodnik, podwójne
oświetlenie na drogę i chodnik. Nic dodać, nic
ująć. Pomyślałem, że drogowcy, którzy budowali ulicę Steckiego w Kórniku powinni przyjść
tutaj i z pokorą przyjrzeć się, jak wykonuje się
roboty drogowe!
Zadowolony i w dobrym nastroju podziwiam kunszt drogowców. Nagle rower staje
dęba! Rogatka, koniec drogi. Dalej szczere
pole. Nie wierzę własnym
oczom. Droga za prawie 8
mln zł jest drogą donikąd! Czy
ktoś może mi wyjaśnić, o co
chodzi? Czy to tylko jakiś etap,
który w późniejszym czasie
będzie kontynuowany?
Czy nie lepiej byłoby
wstrzymać się z tą inwestycją,
a w zamian część środków
przeznaczyć na wymianę całej
nawierzchni ul. Steckiego na
odcinku od strażnicy do ul.
Wojska Polskiego?
Wojciech Zimniak

owo zadanie przerosło możliwości wykonawcze
drogowców (patrz zdjęcia). Tak niewielka ilość
pozostawionego starego asfaltu - kilkadziesiąt
metrów kwadratowych (no, może trochę więcej)- nie obniżyła przecież w znaczący sposób
kosztu całej inwestycji, a efekty są fatalne. Ten
poflekowany byle jak asfalt po dwóch zimach
będzie wymagał gruntownego remontu.
Dlaczego pozwolono na taką fuszerkę
budowlaną? Gdzie był i co robił nadzór podczas
prowadzenia prac? Czy urzędnicy już odebrali
roboty? Czy wykonawcy zapłacono za ten
remontowy bubel?
Jeżeli tak ma wyglądać samorządowa
oszczędność, to lepiej będzie robić mniej lub
w ogóle nie robić nic! Tak! Na takie partactwo
gmina, która zajmuje czołowe lokaty w różnych
krajowych rankingach nie zasługuje! To wstyd
do naszej gminy i jej mieszkańców. Firma wykonująca roboty nie powinna już dostać z gminy
żadnego zlecenia choćby nawet miała dopłacić
do gminnej kasy. Urzędnicy, którzy pozwalają
na taką partaninę, niech sobie poszukają
innego zajęcia.
Rzetelnie płacę wszystkie należne gminie
podatki i oczekuję, żeby każdy urzędnik za
gminne pieniądze rzetelnie wykonywał swoje
obowiązki i wymagał od wykonawców wysokiej
jakości wykonywanych robót.
A teraz sprawa dotycząca wspomnianej we
wstępie drugiej drogi: Kórniczanin nr 13 z 15 lipca 2016 roku donosi, że w dniu 6 lipca oficjalnie
zakończono inwestycję polegającą na budowie
drogi gminnej Żerniki-Robakowo. Cała inwestycja kosztowała (bagatela !) 7.891.187,75 zł.

Pan Wojciech Zimniak
poruszając sprawę remontu
odcinka ul. Steckiego oraz
ul. Jabłońskiego główny ciężar krytyki kieruje
w stronę wykonawcy. Jak udało mi się ustalić,
taka forma wykonania remontu nawierzchni,
czyli mówiąc kolokwialnie łatanie starego asfaltu
po modernizacji „deszczówki” przewidziana
była szczegółowo zarówno w projekcie jak
i w warunkach przetargowych. Taki też zakres
prac został odebrany przez nadzór. Nie można
więc wykonawcy winić za to, że nie zafundował
nam usługi ponad zamówienie. Pytania dlaczego tak zaplanowano inwestycję należy więc
skierować w stronę osób, które zadecydowały
o takim, ograniczonym zakresie robót. I tu dołączam się do zdania Czytelnika, że zasadnym
byłoby wykonanie zadania kompleksowo, do
końca i ułożenie nowej nakładki asfaltowej na
ulicy ks. Jabłońskiego i dalej na ul. Steckiego
do strażnicy OSP.
W temacie drugiej drogi należy wyjaśnić
Czytelnikom, że droga w Żernikach, jak zresztą
pisaliśmy na łamach „Kórniczanina”, powstała
na potrzeby terenów aktywizacji gospodarczej,
które ciągną się wzdłuż niej. Nie jest to więc
trasa, która wiedzie z miejscowości A do miejcowości B, ale dojazd do przyszłych komercyjnych
inwestycji oraz arteria transportowa dla mających powstać firm. Oczywiście jest to element
siatki drogowej, która będzie rozbudowywana
według istniejącego już planu. Co istotne i co
również sygnalizowaliśmy na naszych łamach
droga powstała za pieniądze, które w formie
preferencyjnej pożyczki zainwestowali zainteresowani tą drogą przedsiębiorcy.
Łukasz Grzegorowski

nr 16/2016

„Polowanie na ubranie”
- to nazwa akcji, w której mieszkanki Kórnika mogły wziąć udział w sobotę 10 września
w godz. 11-14. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Rozwijalni Kobiet oraz
Pracowni Twórczego Rozwoju QQ!Ryku w
Kórniku. Pomimo upalnej pogody w akcji wzięło
udział ponad 50 pań, które z ogromną energią
sprzedawały, kupowały, wymieniały ubrania
swoje i swoich pociech bez uszczerbku dla
swojego portfela. Ceny? Takie o jakich marzy

każda kobieta: 5, 10, 15 zł. W związku z dużym
zainteresowaniem akcją już 8 października
planowana jest kolejna edycja. Chętne osoby
mogą zapisywać się pod nr tel. 881-474-912
lub 601-442-738. Wstęp bezpłatny. Więcej
informacji można uzyskać pod ww. numerami
telefonu oraz na Facebooku na stronie Rozwijalnia Kobiet.”
Anna Diller

UWAGA !!!

AKTUALNOŚCI

LIST DO REDAKCJI

Czytelnicy
piszą...

REGULAMIN WYMIANY
BATERII I SPRZĘTU RTV/AGD
NA SADZONKI ROŚLIN
Podczas planowanego na dzień
1 października
(patrz plakat na str. 2)
Festynu Ekologicznego
możliwa będzie wymiana
zużytych baterii i sprzętu RTV/AGD
na sadzonki roślin.
BATERIE
10 – 30 szt. – 1 sadzonka
31 – 50 szt. – 2 sadzonki
51 – 100 szt. – 3 sadzonki
Za każde kolejne 100 szt. – 1 sadzonka
MAŁY SPRZĘT RTV/AGD
(suszarka, mikser, czajnik)
1 szt. – 1 sadzonka

UWAGA - możesz pomóc i zgarnąć nagrody
W trakcie Festynu Ekologicznego (patrz str 2) będą zbierane nakrętki plastikowe od
butelek w ramach akcji Zakręć się dla Adasia. Przypomnijmy, że dochód ze sprzedaży
nakrętek zebranych podczas tej akcji przeznaczony jest na rehabilitację Adasia Sarnowskiego.
Dzieci, które przyniosą zebrane przez siebie nakrętki obdarowane zostaną słodyczami, a na dorosłych darczyńców będą czekały gadżety promocyjne. Zbiórkę nakrętek
prowadził będzie koordynator akcji Jan Nowaczyk. Pośród wszystkich, którzy przyniosą
nakrętki tego dnia rozlosowana zostanie specjalna nagroda- moneta o nominale 10000
zł z wizerunkiem „Krzyży Gdańskich”.
Dodatkowo, będzie można wziąć udział w konkursie, a pytanie konkursowe brzmieć
będzie: ile nakrętek zmieściło się w 10 wielkich workach, jakie dotychczas zebrano
podczas akcji. Można się pomylić o 50 tys. sztuk. Każdy kto zmieści się w przedziale
dopuszczalnego błędu weźmie udział w losowaniu nagrody: monety 50 000 zł wybitej z
okazji 200-lecia Virtuti Militari. Losowanie około godziny 14:00.
JN

Będzie także możliwość bezpłatnego
oddania zużytych:
- kabli
- przewodów
- ładowarek
- żarówek
- świetlówek
- termometrów rtęciowych (ze względów bezpieczeństwa dostarczają tylko
osoby dorosłe)

Zapraszamy!

Mamy wyniki konkursu plastycznego!!!
W dniu 25 sierpnia odbyły się obrady
komisji konkursowej. Komisja doceniła
ogromne zainteresowanie konkursem,
a wysoki poziom prac utrudniał nieco
wyłonienie laureatów. Dziękujemy za
zaangażowanie wszystkich dzieci i młodzieży, a także opiekunów nadzorujących
wykonanie prac.
Poniżej przedstawiamy wyniki:
W kategorii I (przedszkola):
Miejsce I: praca nr 7 - Przedszkole Skrzaty z Borówca (opiekun: Zofia Graf)
Miejsce II: praca nr 8 - Przedszkole
Bajkowy Dwór z Kórnika (opiekunowie: Natalia Szubińska, Wiesława Jóźwiak-Cybul,
Katarzyna Kasprzyk, Sylwia Dudziak, Anna
Zwierzyńska)
Miejsce III: praca nr 12 - Przedszkole nr
1 im. Misia Uszatka z Kórnika (opiekunowie:
K. Dota, M. Majewska, M. Taciak)
W kategorii II (SP klasy I – III):
Miejsce I: praca nr 1 –- Szkoła Podstawowa nr 1 Kórnik Laura Stankowska, Weronika
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Kozłowska, Wiktoria Płosaj, Nina Piątek, Aleksandra Wójkiewicz, Weronika Kaźmierczak,
Katarzyna Nowak, Franciszka Kowalska i
Anna Lewandowska (opiekun: Irena Przybył)
Miejsce II: praca nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 1 Kórnik - Praca indywidualna Marika
Godlewska Miejsce III: praca nr 2: Szkoła
Podstawowa nr 2 Kórnik: Antoni Wajda,
Wiktoria Derdak, Natalia Loga (opiekunowie:
Małgorzata Grzelczak, Paulina Kaźmierczak)

W skład komisji weszli:
- Kierownik KCRiS OAZA – Wojciech Kiełbasiewicz – przewodniczący komisji
- Dyrektor KOK – Sławomir Animucki
- Dyrektor Gimnazjum w Robakowie – Bożena Czerniak
- Radny Gminy Kórnik – Andrzej Regulski
- Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki
Społecznej – Ewa Soczyńska
- Paralotnie Poznań – Szymon Domagała

W kategorii III
(SP klasy IV – VI i Gimnazja):
Miejsce I: praca nr 7 – Gimnazjum Robakowo – Patrycja Ochowiak, Marta Piechel,
Patrycja Siebert, Paulina Sobieralska (opiekun: Przemysław Koliński)
Miejsce II: praca nr 2 – Szkoła Podstawowa Szczodrzykowo –Wiktoria Bortlisz,
Natalia Madajczak, Ola Ignaszak, Zuzanna
Smuszkiewicz (opiekun: Małgorzata Piotr)
Miejsce III: praca nr 9 – Szkoła Podstawowa Radzewo – Emilia Fiedorczyk, Natalia
Bykowicz, Milena Najawska (opiekun: Joanna
Fiedorczyk)

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i przypominamy, że dla każdego
autora prac konkursowych przewidzieliśmy
upominek. Rozdanie nagród odbędzie się
1 października podczas Festynu Ekologicznego o godzinie 14:00 na rynku w Kórniku.
Ponadto w tym dniu ogłosimy Laureata,
którego praca otrzymała najwięcej głosów
w głosowaniu publiczności, natomiast
spośród głosujących rozlosujemy nagrodę
główną – Rower! Zapraszamy!
OAZA
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Konkurs odbędzie się dnia 4 listopada
2016 roku:
- dla klas I-III - o godzinie 11.00 w Domu
Parafialnym, ul. Wojska Polskiego 45
- dla klas IV-VI – o godzinie 10.00 w Strażnicy, ul. 20 Października 93
- dla klas gimnazjalnych – o godzinie 10.30
w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6.
W tym roku tematem konkursu jest
PROZA SIENKIEWICZOWSKA
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy,
a laureaci nagrody.
Laureaci prezentują swoje recytacje
podczas Koncertu Finałowego w dniu 11
listopada 2016 roku, o godz. 16.30 w
Zamku Kórnickim.
Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku
Serdecznie pozdrawiamy i prosimy
o potwierdzenie udziału
Organizatorzy
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół podstawowych klas I-VI
i gimnazjalnych oraz reprezentacji drużyn
harcerskich.
2. Ustalone zostały następujące kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie gimnazjum
3. Uczestnik prezentuje wybrany przez
siebie fragment utworu, a przed przystąpieniem do recytacji przedstawia jury
kserokopię fragmentu..
4. Czas recytacji do 5 minut.
5. Kryteria oceny:
- wartość interpretacji
- ogólne wrażenie artystyczne
6. Szkołę lub drużynę harcerską w każdej kategorii wiekowej może reprezentować
tylko dwóch przedstawicieli.
7. Prosimy o zgłaszanie uczestników
drogą pocztową lub e-mailową w terminie
do 24 października 2016 roku na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik
e-mail: kornik@zhp.wlkp.pl
W zgłoszeniu muszą być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- tytuł książki!
8. Informacje są udzielane pod numerem telefonu - 668 320 302
Serdecznie zapraszamy!
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Ogończyk wraca do gry
w nowym sezonie

12 września odbyło się pierwsze po
wakacjach spotkanie Kórnickiego Stowarzyszenia Ogończyk. Rozmawialiśmy o
planach na najbliższe miesiące, ale także
podsumowaliśmy wydarzenia, które miały
miejsce tuż przed kanikułą.
W czerwcu, za przyzwoleniem ks.
Grzegorza Zbączyniaka , proboszcza naszej Parafii, spotkali śmy się we wnętrzu
kościoła parafialnego, po którym po raz
drugi oprowadzała nas członkini naszego
Stowarzyszenia pani Halina Narożna.
Nasza świątynia, poza oczywistą niewymierną wartością sakralną, ma do zaoferowania bogatą historię i wiele zabytkowych
przedmiotów, o których często niewiele
wiemy i których wartości nie uświadamiamy sobie, mimo częstej obecności w tym
miejscu. Zapotrzebowanie na tę wiedzę
jest jednak duże, o czym może świadczyć
udział wielu uczestników spoza naszego
Stowarzyszenia.
Kilka dni wcześniej byliśmy także gośćmi w Zamku Kórnickim. Była to także druga
wizyta, którą za zgodą Dyrekcji specjalnie
przygotowała dla nas członkini Stowarzyszenia pani Danuta Zagartowska. Pierwsze
spotkanie odbyło się jesienią w muzeum, a
drugie w bibliotece. Ze skarbami Biblioteki
Kórnickiej zapoznawała nas pani doktor

Kórnickie Koło Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919
zaprasza
swoich członków i sympatyków
na wycieczkę
do Muzeum Powstania Wielkopolskiego
w Lusowie,
która odbędzie się
08.10.2016 r.(sobota).
Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu
przy Domu Parafialnym w Kórniku
Zapisy przyjmuje skarbnik koła
p.Wanda Rajkowska
(tel. 698 046 040)
do dnia 30.09.2016r.
Ilość miejsc ograniczona!

Maria Hłyń, która na tę okazję specjalnie
dla nas przygotowała wystawę cennych
eksponatów z kórnickiej książnicy i dzieliła
się swoją wiedzą o każdym z nich w przystępny i niezwykle ciekawy sposób.
Na czas wakacji przyrzekliśmy sobie
mieć oczy i uszy otwarte w każdym miejscu
naszych wojaży, aby dostrzegać historie,
które warto propagować innym.
Po wakacyjnej przerwie rozpoczęliśmy
aktywną działalność od udziału w jubileuszowych obchodach w kórnickim Zamku
z okazji 190. rocznicy założenia Biblioteki
przez Tytusa Działyńskiego oraz 220. jego
urodzin. Udało nam się zarówno zakończyć,
jak i rozpocząć sezon, wizytą w ważnym
dla nas miejscu, od którego właścicieli
dziedziczymy herbowe imię. A to oczywiście
zobowiązuje..
W najbliższych planach pojawia się
między innymi projekt zorganizowania
warsztatów genealogicznych, myślę, że to
interesująca oferta nie tylko dla członków
naszego Stowarzyszenia, ale dla licznej
rzeszy pasjonatów spoza Ogończyka.
Czekają nas także dwie wycieczki do
Poznania w ramach projektu ”Poznań wart
poznania” oraz na wykłady do PTPN.
Lena Kuczyńska-Nowak

Chór Zamku Kórnickiego
Castellum Cantans
pod dyrekcją Dariusza Tabisza
zaprasza wszystkich,
którzy chcą dołączyć do zespołu
w nowym sezonie artystycznym
na próby,
które odbywają się
we wtorki i czwartki
o godzinie 19:30
w sali Kórnickiego Ośrodka
Kultury na Prowencie.
Informacje organizacyjne
pod numerem telefonu:
504 640 132
nr 16/2016

LEGION W CZARNOLESIE
PODZIĘKOWANIA DLA MUZEUM
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W dniach 02.09-04.09.2016 Stowarzyszenie Teatralne Legion było z przedstawieniem „Szachy” Jana Kochanowskiego
w Muzeum jego imienia w Czarnolesie;
27-osobową trupą pod kierunkiem organizatorki wyjazdu i koordynatorki projektu
Haliny Budy. To była niezapomniana
wizyta! Jesteśmy zauroczeni samym
miejscem i jego gospodynią, dyr. Marią
Jaskot. Przyjęto nas z iście staropolską
gościnnością, czego nie powstydziłby się
sam Mistrz Jan, który słynął z otwartości
dworu, chętnie odwiedzanego przez gości. Któż nie zna jego zaproszenia:
„Gościu, siądź pod mym liściem, a
odpoczni sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam
ja tobie” („Na lipę”)
Nas również przyjęto w cieniu przepięknych drzew staropolskim suto
zastawionym stołem: zupami własnej
produkcji, powidłami ze śliwek, musem
z jabłek, jako że dworski park otoczony
jest od zachodu, północy i południa owocowym sadem. Granice parku wyznaczają
graby, lipy, jesiony i świerki. Spod takich
wspaniałych drzew mieliśmy widok na
park krajobrazowy z I połowy XIX wieku,
zaprojektowany przez czeskiego ogrodnika i planistę Jóżefa Stichego w stylu
angielskim, a przebudowany na początku
XX wieku przez Stefana Celichowskiego,
profesora i projektanta ogrodów. Tworzył
on ogrody w stylu kaligraficznym, które
wyróżniały się szerokimi alejkami i ścieżkami zakreślonymi jak od cyrkla.
We wschodniej części parku zaprojektował Stichy aleję wysadzaną lipami,
która doprowadza do miejsca, gdzie
rosła słynna poetycka lipa i leży legendarny kamień z czasów poety. Owemu
kamieniowi, który ma bardzo oryginalny
kształt w formie ławy ze spłaszczonym
siedliskiem, przypisuje się niezwykłą moc.
Jeżeli ktokolwiek chociaż przez chwilę na
nim usiądzie, zostanie natchniony weną
poetycką.
Samo Muzeum otwarte w 1961 roku
mieści się w klasycystycznym dworze
Jabłonowskich, zaprojektowanym przez
Jakuba Kubickiego. Dwór z czasów
Kochanowskiego nie zachował się do
naszych czasów, jedynymi pamiątkami po
poecie są: dębowy fotel z herbem, obity
skórą i wytłaczany wzorem (kurdyban)
oraz żelazne drzwi z inicjałami i herbem
Korwin, pochodzące prawdopodobnie ze
skarbczyka spalonego w roku 1720 dworu
poety. Dwór został powtórnie odbudowany
po pożarze w 1904 roku przez kolejnego
właściciela, Stanisława Zawadzkiego:
murowany, z cegły, tynkowany, parterowy,
na wysokich piwnicach.
Ekspozycja Muzeum ma charakter
biograficzny i nawiązuje do różnych okresów z życia Kochanowskiego, o których
sam pisał:
Gdziem potem nie był?
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Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy.
Dzis żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz; dziś między dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy
Ksiądz w kapitule, tylko że nie z
mnichy”
(„Do gór i lasów”)
Nawiązuje tu poeta do okresu od
7.02.1564 do 1. 06. 1574 swego proboszczowania w katedrze poznańskiej.
Związków z Wielkopolską jest więcej:
Czarnolas bowiem był w posiadaniu rodu
Raczyńskich i Jabłonowskich, o czym
przypomina nam znawczyni biografii i
twórczości Kochanowskiego, z wielką pasją i zaangażowaniem, dyr. Maria Jaskot.
Trudno rzeczywiście zwiedzać Muzeum bez emocji, którą wywołują cytaty,
fragmenty utworów Kochanowskiego
wyryte artystycznie na ścianach 6 sal,
choćby rozpacz ojca po stracie ukochanej
Orszuli wyrażona w ” Trenach”. Dzięki
pani Marii posiedliśmy wszyscy dużą
wiedzę o życiu Kochanowskiego, czego
najlepszym przykładem były dalej prowadzone przez młodzież rozważania np. o
różnicy wieku pomiędzy Kochanowskim
a jego żoną, o braku trenów po śmierci
drugiej córki Hani itd. itp. Pani Maria
poruszyła naszą wyobraźnię i przybliżyła
nam postać poety, wyjęła go niejako ze
stronic podręczników języka polskiego.
Wśród zbiorów Muzeum znajduje się
kolekcja gobelinów autorstwa współczesnych artystek-tkaczek, powstała w latach
1983-84 na zamówienie Muzeum. Sposób ekspozycji bardzo przybliża poetę,
obrazuje jego burzliwe życie i czarnolaskie czasy, gdy w 1571 roku podjął poeta
decyzję opuszczenia dworu królewskiego
i osiedlenia się na stałe w Czarnolesie:
„Uprawiam łan ojczysty, Żegnaj złudny
dworze” („Elegia XV, Księgi trzecie”)
Decyzji tej nigdy nie żałował. Czarnolas dał mu „myśl bezpieczniejszą i serce
wolniejsze” („Marszałek”). Muzeum im.
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ma
niepowtarzalny urok. Spokój zadbanego i
wspaniałego parku, atmosfera Muzeum,
a przede wszystkim kompetencja i życzliwość dla nas gospodyni dyr. Marii Jaskot
i jej pracowników. Dziękujemy im wszyscy za wspaniałe przyjęcie w Muzeum.
Wyjechaliśmy pełni wrażeń i wiedzy o
Kochanowskim. Nasze serdeczne podziękowania należą się również dyr. Szkoły
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Policznej, Jolancie Kalinowskiej, która
udzieliła nam gościny.
Mieliśmy okazję przedstawić zgromadzonej na wspaniałym gazonie z
widokiem na front Muzeum publiczności
: zaproszonym gościom, uczniom ze
szkoły oraz turystom – „Szachy” Kochanowskiego. Ocena występu należy
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Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza do udziału
w XVI POWIATOWYM
KONKURSIE RECYTATORSKIM
„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości

do widzów. Wypada mi napisać jedynie
o ich bardzo dużym zainteresowaniu:
rozmowami z nami, dopytywaniu się, jak
działamy, dlaczego Kochanowski, skąd
jesteśmy itp., oraz wspólnym robieniu
zdjęć. Pochlebne komentarze i pozytywne
opinie pozwalają nam mieć prawdziwą
satysfakcję z występu!
W ślad za nim poszło wstępne
zaproszenie nas z „Szachami” na Dni
Kochanowskiego, organizowane z wielkim rozmachem przez władze Zwolenia,
instytucje kultury i społeczność lokalną
trzydniowe imprezy odbywające się w
Zwoleniu, Sycynie i Czarnolesie z końcem czerwca, XXXVIII już w 2017 roku
„Imieniny pana Jana”. Traktujemy to jako
prawdziwe wyróżnienie i nagrodę za pracę nad twórczością Mistrza z Czarnolasu!
Wystąpienie przed publicznością rozsmakowaną w twórczości Kochanowskiego to
dla nas kolejne wyzwanie.
Wyjeżdżaliśmy z gościnnego Czarnolasu z dużą satysfakcją, że mieliśmy
możliwość zaprezentowania i przybliżenia
publiczności zapomniany nieco poemat
„Szachy”. A reakcja widzów zarówno
zgromadzonych przed kórnickim Zamkiem, jak i przed Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie przekonuje nas,
że było warto.
Anna Łazuka-Witek
z zespołem Legionu
LEGION DZIĘKUJE
Stowarzyszenie Teatralne LEGION
serdecznie dziękuje panu Jackowi Halamie za przekazanie nam kolekcji kopii
starej białej broni. Dar ten wykorzystamy
w naszych przedstawieniach odtwarzających rycerskie i historyczne czasy.
Jeden z eksponatów posłużył już nam w
walce królewiczów o rękę królewny Anny
w „Szachach” Jana Kochanowskiego.
Serdeczne podziękowania i wyrazy
wdzięczności
Zespół LEGIONU
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7 września 2016 po wakacyjnej przerwie
ruszyły próby Zespołu działającego w naszym Gimnazjum pod patronatem KOK-u i
pana Sławomira Animuckiego. Z pewnym
niepokojem oczekiwaliśmy początku roku
szkolnego, przyszłość szkolnictwa jest
trudna do przewidzenia, ale ze wszystkich
sił będziemy starali się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów – bo to właśnie
ich entuzjazm i zaangażowanie zbudował
w ciągu poprzedniego roku szkolnego Zespół. Początki były trudne, niektórzy długo
przekonywali się, że warto uczestniczyć w
zajęciach. Impulsem do integracji Zespołu
był pierwszy wyjazd na warsztaty taneczne
do Jachranki pod Warszawą, który odbył
się w lutym 2016 roku. Dzięki naszym
prowadzącym: pani Krystynie Polachowskiej i panu Bartoszowi Gzylowi, Władysie
zintegrowały się tancerzami Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Kórnickiej, z którymi byliśmy
na kwietniowych warsztatach. Zadziwiające
jest to, że młodzi ludzie z pasją taneczną
potrafią się porozumieć, świetnie razem
bawić, świętować rocznice urodzin, wspierać się występując raz w zespole ludowym,
innym razem we Władysiach. Warto również podkreślić, że zarówno tancerzy jak
i widzów zachwycają stroje z okresu Księstwa Warszawskiego (oraz stroje lubelskie),
które uszył pan Bartosz Gzyl.
Osiem miesięcy wytężonej pracy zaowocowało około półgodzinnym programem, na który złożyły się trzy tańce narodowe: polonez, polka i walc, przeplatane
pieśniami narodowymi z XIX i XX wieku.
Nasz program mieliśmy okazję zaprezentować na specjalnie zorganizowanym
Koncercie Premierowym, który odbył się

27.04.2016 w OAZIE, dzięki uprzejmości
dyrektora pana Wojciecha Kiełbasiewicza.
Po pokazie w murach naszego Gimnazjum
spotkali się władze miasta, rodzice, tancerze i nauczyciele, by cieszyć się pierwszym
koncertem przy ciastku i kawie w „Kawiarence u Władzia”. Kolejnym występem był
udział w XXIII Kórnickich Spotkaniach z
Białą Damą 21 maja 2016 i podczas Gminnych Dożynek w Szczodrzykowie. Podczas
tych koncertów występowaliśmy razem z
Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
Samodzielnie wystąpiliśmy tylko podczas
Parafiady, tańcząc poloneza do pieśni
rocznicowej „Gdzie chrzest, tam nadzieja”.
W tej chwili w Zespole pracuje około 20
tancerzy, ale cały czas prowadzimy nabór
do naszej grupy. Zajęcia odbywają się w
każdą środę w budynku Gimnazjum im.
Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
w godzinach 14.30 – 16.00. W tym roku

będziemy uczyli się najtrudniejszego tańca
narodowego – mazura. Zajęcia wokalno –
taneczne są bezpłatne dla uczniów. A już
w październiku planujemy wyjazd integracyjny (Gimnazjum) do Jachranki na zajęcia choreograficzne z panem Dariuszem
Skrzydlewskim. Wrzesień jest zaś czasem,
kiedy jako Rodzice zapisujemy nasze
pociechy na zajęcia dodatkowe. Myślę, że
warto rozważyć również opcję taneczną,
proponowaną w naszym Gimnazjum oraz
grupę z KOK-u (zajęcia na Prowencie w
każdy wtorek od 17.00 do 19.00 – grupa
zaawansowana oraz w środy od 16.30
do 18.00 grupa początkująca). Informacje
o Władysiach znaleźć można na stronie
internetowej naszej szkoły, a występy na
YouTube pod hasłem Władysie.
Opiekun zespołu:
K. Sibilska

W PRZEDSZKOLU NR 2 „CZTERY PORY ROKU”

W środę 31 sierpnia w przedszkolu
„Cztery Pory Roku” odbyła się uroczystość
„Pasowania na Przedszkolaka”. Uroczystość ta była uwieńczeniem tygodnia adaptacyjnego, organizowanego przez placówkę. Podczas spotkań adaptacyjnych dzieci
poznawały swoją salę, panie i kolegów.
Aktywnie uczestniczyły w proponowanych
zabawach integracyjnych, muzycznych
oraz ruchowych. Spożywały swój pierwszy
przedszkolny obiadek. Przełamywały także strach przed nieznanym otoczeniem.
Ostatnim etapem tygodnia adaptacyjnego
było „Pasowanie na przedszkolaka”. Uroczystość ta rozpoczęła się przedstawieniem
w wykonaniu aktorów z „Klubu Rodzica” pt.:
„Dwanaście miesięcy”. Dzieci wraz z rodzicami z wielkim zainteresowaniem oglądały
grę aktorów na scenie. Po przedstawieniu
wszyscy wspólnie bawili się przy wcześniej
poznanych pląsach i zabawach. Następnie
pani dyrektor, za pomocą wielkiego ołówka,
każde dziecko po kolei pasowała na przedszkolaka. Po pasowaniu dzieci otrzymały

Po wakacyjnej przerwie wracają do Kórnika wydarzenia kulturalne
inspirowane przez Fundację „APJA”. Realizowany tej jesieni projekt,
współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
nosi znany już Państwu tytuł: „Z kulturą na oku”.
W ramach projektu zapraszamy bardzo serdecznie na trzy ciekawe
spotkania.
Pierwsze odbędzie się już 21 września w filii kórnickiej Bibliotki
Publicznej – w Bninie. Tym razem będziemy gościć panią Dorotę Ryst poetkę, warszawiankę z urodzenia i miłości, absolwentkę Uniwersytetu
Warszawskiego, autorkę kilku tomików poetyckich, ale i organizatorkę
poetyckich warsztatów, jurorkę ogólnopolskich konkursów, założycielkę znanego w środowisku twórców „Salonu Literackiego”. Do nas pani
Dorota zawita z interesującymi wierszami z tomiku pt.:”Część planu”.
Promować będzie również swój najnowszy tomik poetycki pt.:”Sample
story”. Jej wiersze, dotykające emocji i tęsknot, zaintrygują każdego,
kto się z nimi spotka. Zapraszamy gorąco na godz. 17.30 na jesienną
wędrówkę po poetyckich zaułkach.
Z kolei miłośników piosenki poetyckiej ucieszy z pewnością kolejne
wydarzenie: koncert Andrzeja Ozgi, planowany na 1 października
w salach kórnickiego zamku. Andrzej Ozga jest autorem, aktorem,
piosenkarzem, reżyserem i satyrykiem specjalizującym się w piosence literackiej oraz w formach kabaretowych, teatralnych. Przez
lata związany z warszawskim teatrem muzycznym Roma. Autor
tłumaczeń znanych musicali, choćby „Evity” czy „Greace”. Trzykrotny
laureat Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,
dwukrotny Przeglądu Piosenki Autorskiej w Warszawie. Jego piosenki
śpiewają między innymi Edyta Geppert, Katarzyna Groniec, Ewa
Błaszczyk, Michał Bajor. Na recital Andrzeja Ozgi składają się jego
autorskie piosenki, w których w liryczno-sarkastyczny sposób dotyka
współczesnego świata, zawsze z poczuciem humoru i z doskonałym
wyczuciem anegdoty. Ma w swoim repertuarze również kilka piosenek
Jaromira Nohavicy.
Natomiast 9 listopada w Publicznej Bibliotece w Kórniku nie powinno zabraknąć młodych czytelników, gdyż spotka się z nimi pani
Renata Piątkowska – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka nagrody im. Astrid Lindgren, mieszkanka Bielska
Białej i miłośniczka jazdy konnej oraz autorka popularnych książek dla
dzieci i młodzieży, między innymi: „Dziadek na huśtawce”, „A może
będzie właśnie tak”, „Mądra głowa zna przysłowia”. Świetny kontakt,
jaki nawiązuje pisarka z młodymi miłośnikami książek, gwarantuje
niezapomnianą przygodę czytelniczą.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy z powodu ograniczonej ilości miejsc. Serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny lub
mailowy z Biblioteką Publiczną w Kórniku: 61 81 70 021, bpkornik@
kornik.pl lub biblioteka.publiczna@kornik.pl.
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
Proojekt współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Partnerzy: Biblioteka Publiczna w Kórniku,
Biblioteka Kórnicka PAN.

Fundacja „APJA”
i Biblioteka Publiczna w Kórniku
zapraszają na spotkanie autorskie z poetką

KULTURA

KULTURA

z Gimnazjum w Kórniku rozpoczął drugi rok działalności

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
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„Z kulturą na oku”

Zespół Pieśni i Tańca Narodowego WŁADYSIE

DOROTĄ RYST
21 września (środa)
17:30
Filia w Bninie
ul. Rynek 3

data:
godzina:
miejsce:

Zapisy:
Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65
Tel. (61) 81 70 021
Ilość miejsc ograniczona!
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu

Zapraszamy!
Projekt jest współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Fundacja „APJA”, PAN Biblioteka Kórnicka,
i Biblioteka Publiczna w Kórniku
zapraszają na koncert piosenki poetyckiej

ANDRZEJA OZGI
data:
godzina:

1 października
19:00

miejsce:

(sobota)

Zamek w Kórniku
ul. Zamkowa 5
Zapisy:

Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65
Tel. (61) 81 70 021
Ilość miejsc ograniczona!
Zapraszamy!
Spotkanie odbędzie się
w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Zajęcia z robotyki
Zapraszamy wszystkie fanki i fanów robotów, klocków lego i świetnej zabawy do świata robotyki. Zobacz jakie konstrukcje można
stworzyć za pomocą zestawów Lego Mindstorms oraz RoboKids.
W sobotę 24 września w KOLUMBIE odbędą się bezpłatne zajęcia pokazowe z robotyki. Ilość miejsc ograniczona, prosimy o rezerwację tel. lub poprzez naszą stronę www.kolumb.com.pl
GRUPA A - dla dzieci 4-6 lat sobota 24 września 9:00 - 10:30
GRUPA B - dla dzieci 7-13 lat sobota 24 września 10:45 - 13:00
Lokalizacja: KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy, ul. Jeziorna 26/A, KÓRNIK-BNIN tel. 721 010 138
dyplomy oraz prezenty. Uroczystość zakończyła się wyśmienitym i zdrowym poczęstunkiem. Były owocowe jeże i szaszłyki
oraz ciasto bez cukru z pysznymi owocami.

Każdy przedszkolak maszerował dumnie do
domu z balonem w kolorze swojej grupy i z
chustą z logo przedszkola.
M.S.

nr 16/2016

Informujemy również, że w sobotę 8 października startują cykliczne kursy robotyki odbywające się co 2 tygodnie w tych samych
terminach co spotkania pokazowe, czyli:
Grupa 4-6 lat - soboty 9:00 - 10:30
Grupa 7 - 13 lat - soboty 10:45 - 13:00
Zapisy i informacje: www.kolumb.com.pl

16 września 2016 r.
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Działyński –ojciec Tytusa. Stała się ona
zaczątkiem swojej kórnickiej następczyni. O
kulisach przeniesienia rodzinnego księgozbioru Działyńskich do Kórnika, datowaniu
narodzin tutejszej biblioteki i występujących
w tym temacie różnicach poglądów mówiła
Edyta Bątkiewicz. Wystawa przygotowana
przez Monikę Małecką, otwarta uroczyście
podczas sesji, przedstawia wiele ciekawych
rękopisów i książek ze zbiorów Biblioteki
Kórnickiej, które związane są z początkami placówki oraz kształtowaniem się jej w
pierwszym okresie istnienia. Ekspozycję
obejrzeć można w sali czarnej Zamku
do 30 listopada 2016 roku. Dodatkowo
odbędzie się specjalne oprowadzanie po
wystawie w dniach 19 i 26 września od
godziny 10:00 (wstęp wolny). Natomiast
w dniu 15 września br. o godzinie 17:00
w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku
78/79 w Poznaniu odbędzie się uroczyste
otwarcie wystawy najcenniejszych zbiorów
francuskich i tureckich należących do BK PAN.
Zapraszamy!
ŁG

Biblioteka Kórnicka ma swą główną
siedzibę w zamku w Kórniku, położonym ok.
20 km na południowy wschód od Poznania.
Posiada także filię w Pałacu Działyńskich na
Starym Rynku w Poznaniu.
Biblioteka działa od 1826 roku. Jej założycielem był Tytus Działyński. Dzieło ojca
kontynuował syn Jan. Ostatni właściciel,
Władysław Zamoyski, wnuk Tytusa, w 1924
r. utworzył fundację „Zakłady Kórnickie”,
przekazując Bibliotekę wraz z swymi dobrami
narodowi polskiemu. Od 1953 r. biblioteka
weszła w skład Polskiej Akademii Nauk.
Zbiory Biblioteki Kórnickiej liczą ok. 350
tysięcy woluminów, w tym 30 tys. starych
druków i 15 tys. rękopisów. Tematycznie dotyczą one głównie historii i literatury polskiej.
Zawierają wiele unikatów i pozycji niezwykle
cennych dla kultury polskiej.
W obu oddziałach – w Kórniku i w Poznaniu – mieszczą się czytelnie.
Dzięki wdrażaniu nowych technologii, w
czym Biblioteka ma spore doświadczenie, z
coraz większej ilości naszych zbiorów można
skorzystać w Internecie za pośrednictwem
biblioteki cyfrowej, którą współtworzymy.
Swoim założycielom Biblioteka zawdzięcza spory dorobek w dziedzinie edytorstwa,
szczególnie źródeł historycznych, co stało
się naszą specjalnością. Także na polu nowoczesnych edycji komputerowych nasza
instutycja wiodła od początku prym, słynąc
m.in. szeroko jako wydawca Tek Dworzaczka. Te i inne inicjatywy, w tym wydawanie własnego czasopisma o charakterze naukowym,
składają się na obraz naszej działalności
wydawniczej.
O specyfice tej szczególnej instytucji
jaką bez wątpienia jest Biblioteka Kórnicka
świadczy nie tylko szeroki przedział aktywności – od naukowej po edukacyjną ale też
skupienie pod jednym szyldem zarówno
wspaniałej biblioteki jak i pełnowartościowego
muzeum. Całe zaś to bogactwo wystawia jak
najlepsze świadectwo wielkości naszemu
założycielowi i jego koncepcji.
Żrodło:
http://www.bkpan.poznan.pl/
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„A może tak znów do Częstochowy, aby
dokonać życia odnowy
I paść tam na kolana, gdzie czeka Matka
Ukochana.
A potem znów podnieść głowę i z Bogiem
rozpocząć Zycie nowe,
Swój krzyż odważnie nieść z miłości i znaczyć nim drogę przyszłości.”

Zaakcentowaniem tego czym jest
dla kultury polskiej Biblioteka Kórnicka
PAN była sesja naukowa zorganizowana
5 września br. na Zamku Kórnickim z
okazji 190. rocznicy istnienia Biblioteki
oraz 220. rocznicy urodzin Adama Tytusa
hr. Działyńskiego. Przy tej znamienitej
okazji otwarto również wystawę zatytułowaną „Moje życie z książką. Hrabia
Adam Tytus Działyński i jego biblioteka
w Kórniku”.
Sesję otwarł dyrektor BK PAN prof. Dr
hab. Tomasz Jasiński. W swoim wystąpieniu zawarł informacje na temat bieżącej
działalności biblioteki, w tym o inwestycjach
tak niezbędnych murom i archiwom zamkowym. Zaznaczył, że forma korzystania z
przebogatych kórnickich zasobów zmieniła
się. Coraz mniej popularna, choć nadal
gościnna jest zamkowa czytelnia, ale statystyki obrazujące udostępnianie zbiorów
w formie elektronicznej dowodzą, że BK
PAN jest nadal jednym z najcenniejszych
źródeł archiwalnych w kraju i na świecie.
Profesor Jasiński zapowiedział także,
że tegoroczne obchody są pierwszym
elementem przygotowań do jubileuszu
dwóchsetlecia Biblioteki, oraz że każdego
roku aż do 2026 możemy spodziewać się
wydarzeń tego typu.
Pierwszym prelegentem sesji był prof.
dr hab. Przemysław Matusik, który w wykładzie zatytułowanym „Wielkie Księstwo
Poznańskie w erze pojednania 1815-1830”
zobrazował historyczne realia towarzyszące narodzinom biblioteki i działalności
jej założyciela. Prof. UAM dr hab. Jacek
Kowalski przedstawił referat zatytułowany
„Tytus Działyński a artystyczne horyzonty
miasta Kórnika”, w którym opowiedział o
patronacie hrabiego nad twórcami oraz
o znaczącej spuściźnie jaka dzięki Działyńskim pozostała w Kórniku. Magdalena
Marcinkowska opowiedziała o bibliotece,
którą w Konarzewie zebrał hrabia Ksawery
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HARCERSKIE PIELGRZYMOWANIE DO MIEJSC ŚWIĘTYCH

Jubileusz Biblioteki Kórnickiej

Tak to co roku, od kilkudziesięciu lat
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy
Seniorów przy 4 Drużynie im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w Kórniku pielgrzymuje do
miejsc świętych po całej Polsce i nie tylko.
Wielu naszych pielgrzymów już nie żyje, ale
polecamy ich zawsze w naszych modlitwach.
Także zawsze kończymy rok pielgrzymką
do Częstochowy, po drodze zatrzymując się
w okolicznych miejscach. Trasa tegorocznej
dwudniowej pielgrzymki prowadziła od Wadowic, przez Kalwarię Zebrzydowską, Łagiewniki do Częstochowy. Naszym przewodnikiem
i głównym organizatorem od kilku lat jest wraz
z żoną dh Marian Ratajczak. Przedtem przez
wiele lat harcerskie pielgrzymki organizowała
dh Urszula Przybył i to Jej zawdzięczamy
wiele przebytych w przeszłości szlaków
pielgrzymkowych. Miło nam było także
uczestniczyć w pielgrzymce z siostrą Urszulą.
Program był niezwykle napięty, ale przezwyciężyliśmy trudy upalnej pogody. Szczególnie podziwialiśmy najstarsze uczestniczki
mające ponad 80 lat! Były bardzo dzielne.
Będąc w Wadowicach zwiedziliśmy Dom
Ojca Świętego Jana Pawła II. W Kalwarii Zebrzydowskiej modliliśmy się przed cudownym
obrazem Matki Bożej i uczestniczyliśmy we
mszy św. modląc się za byłych, obecnych harcerzy i rodziny uczestników pielgrzymki. Drugi
dzień to wyjazd do Łagiewnik i zwiedzanie
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” . Po
Sanktuarium Jana Pawła II oprowadził nas
niezwykle ciekawie ks. dr Dariusz Guziak.
Zwiedzając ucałowaliśmy relikwie papieża
Polaka, dotykaliśmy płyty nagrobkowej, oglądaliśmy m.in. relikwiarz księgi oraz papieski
krzyż pastoralny. Bezcenną pamiątką jest
relikwia-sutanna nasączona krwią, w którą
był ubrany Jan Paweł II w dniu zamachu.
Podziwialiśmy wnętrze bazyliki ozdobione
mozaiką autorstwa o. Marka Ivana Rupnika
z Czech. Po mszy św. udaliśmy się w dalszą podróż do naszej Jasnogórskiej Pani
w Częstochowie. W ciszy, spokoju każdy
z nas przeżywał to miejsce na swój sposób,
modląc się w swoich intencjach.
W czasie całej nasze podróży modliliśmy
się w różnych intencjach, śpiewaliśmy pieśni
nabożne i nie tylko, bo także harcerskie
i inne. Swoimi wierszami i piosneczkami
urozmaicała nam czas dh. Urszula oraz dh
Stasiu. Do Kórnika wróciliśmy ok. godz.23:00.
Dh Marian już planuje kolejne pielgrzymki
w przyszłym roku i jeśli dożyjemy to znowu
wyruszymy na wspólne pielgrzymowanie.
W imieniu uczestników dziękuję za zorganizowanie pielgrzymki i wspólne przeżycia.
ARA
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20 sierpnia nad Jeziorem Kórnickim rozbrzmiała IV edycja Festiwalu Batyskaf.
Ta Mała miejscowość kolejny już raz
otrzymała dużą dawkę muzycznych wrażeń.
Tradycyjnie publiczność rozgrzały w pierwszej
kolejności młode zespoły z Wielkopolski, prezentujące się w ramach przeglądu zespołów.
W dalszej części wydarzenia wystąpiły sprawdzone Wielkopolskie muzyczne marki pełne
nowych brzmień. Imprezę uświetnił występ
gwiazdy – Pablopavo i Ludziki.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się
stały punkt programu wydarzenia -Akademia
Małego Rockmana, w której muzycy poznańskiego zespołu Ciabatta zaprosili rodziny
z dziećmi do próbowania swoich sił w grze na
gitarze (często większej niż mali muzycy – sic!)
czy perkusji.
A jak poszło starszym twórcom na scenie?
Wydarzenie rozpoczął koncert Camping
Hill, który zaserwował energiczny funk z wyraźnie rockowym charakterem, zaś Chloroform
zaprowadził nas w klimaty indie rocka. Słowiańsko-afrykański miks-rytmów tworzonych
przez skład Mademoiselle Carmel skutecznie
sprawdził się w ten upalny dzień. Wokalistka
śpiewała z energią godną wielotysięcznej
publiki, rozbudzając rozgrzaną publiczność.
Pilska Qulturka wniosła na scenę nieco punkrockowego buntu, który wyraźnie kontrastował z pozytywną energią Carmel, jednak to
właśnie kontrasty na tego typu imprezach są
najbardziej pociągające. Niewątpliwym rarytasem był Pablopavo i Ludziki – grupa, która
przyciągnęła najwięcej słuchaczy, nierzadko
zaangażowanych w interakcję z liderem,
który też przed ową interakcją się nie chowa
– a wręcz przeciwnie. I tym razem Pablopavo
nie żałował historii, które rzutowały światło na

genezę czy kształt wykonywanych utworów, co
tworzyło atmosferę wyjątkowej w swej formie
intymności. Różnorodny repertuar zespołu –
przeskakiwanie od reggae, ska, po bardziej
rockowe i bardzo liryczne brzmienia – solidnie
rozruszał publikę, wśród której nie zabrakło
wiernych fanów błagających o ulubione kawałki. Tutaj Pablopavo był bezlitosny, gdyż
tylko udawał, że daje publiczności wybór: gdy
ta, na jego pytanie odpowiedziała, że chce, by
zagrano pozytywny kawałek, odparł, iż takich
nie mają. Jednak to właśnie charakter, poczucie humoru i przewrotność zespołu czyni go
tak charyzmatycznym i lubianym. Wydarzenie
zakończyła dawka mocnego rocka, o wyraźnym, amerykańskim stylu zagranego przez
gościa kórnickich przeglądów lat poprzednich
– zespół Eleanor Gray!
Charakterystyczny żółty Batyskaf, niczym
legendarny zespół The Beatles, zabrał nas
w muzyczną podróż, dzięki której na jeden
dzień w roku podpoznański Kórnik staje ni-
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Wspominamy Batyskaf

czym Pepperland - muzyczna idylla z filmu
„Żółta Łódź Podwodna”. Różnorodna muzyka,
atrakcje dla muzycznych rodzin z dziećmi
i zaangażowanie wszystkich zespołów są na
pewno zachętą, by wrócić za rok. Czas umilały
food tracki i lokalne wielkopolskie browary, które już samą ceną mogą przyciągać – pod tym
kątem nie były one festiwalowe, a po prostu
ludzkie, co się chwali i aż prosi, by kontynuować. Czekamy na kolejną edycję, bo wiemy,
że za rok będzie jeszcze lepiej!
Mecenasami wydarzenia byli:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Gmina Kórnik, Starosta Poznański.
Imprezę ugościł na swej polanie nad samym brzegiem jeziora – Hotel Daglezja nad
Jeziorem Kórnickim.
Ania Łoniewska, Mateusz Rozynek,
Stowarzyszenie Smartness.

Kórnickie „Spotkanie na polanie”
W sympatycznej atmosferze przebiegał piknik integracyjny „Spotkanie na polanie”, na który
zaprosili Fundacja Środka oraz Środowiskowy
Dom Samopomocy w Kórniku. Projekt został
sfinansowany ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Pierwsza część imprezy odbyła się
w pomieszczeniach Domu.
Kierownik ŚDS - Anita Wachowiak zapowiadając prezentację zdjęć
ukazujących tegoroczną działalność
Domu podkreśliła, że w każdym roku
ma miejsce bardzo dużo różnorodnych
wydarzeń.
Anita Wachowiak powitała zebranych gości: wiceprzewodniczącą Rady
Miejskiej w Kórniku - Irenę Kaczmarek,
przedstawicielki Fundacji Środka i Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, a także 9 osób z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Wolsztynie
przybyłych pod opieką dwóch sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo. Środowiskowy Dom Samopomocy jest
zaprzyjaźniony z tą placówką i już kilkakrotnie
spotykali się na wspólnych imprezach integra-
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cyjnych. Powitano również rodziców i opiekunów uczestników zajęć w ŚDS w Kórniku.
Anita Wachowiak prezentację zdjęć rozpoczęła od tych, które przedstawiały dzień otwar-

cia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kórniku - 1 marca 2012 roku. Główną część
pokazu stanowiły zdjęcia ukazujące działalność
Domu w bieżącym roku. Ich liczba dowodziła,
iż rzeczywiście dzieje się w nim bardzo wiele...
Zgromadzeni goście mogli ujrzeć nagrany
we współpracy z Kórnickim Centrum Rekreacji
i Sportu Oaza teledysk z udziałem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

w Kórniku, który zaplanowano przedstawić na
IV Powiatowym Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów
2016”w Luboniu.
Kolejnym punktem programu był
pokaz walca, którego zatańczyli Paulina
i Karol. Następnie Karina zaśpiewała
piosenkę Anny Jantar pt. To, co mam”.
Goście nie kryli wzruszenia, ani łez.
Później, żeby podnieść nastrój wystawiono pełne humoru i ze szczęśliwym
zakończeniem przedstawienie pt. „Romeo i Julia”, do którego przygotowała
uczęszczających do ŚDS s. Arleta
Tyrakowska ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.
Zostanie ono również zaprezentowane
„Na Zlocie Talentów 2016”.
Jak na piknik przystało, nie zabrakło na nim
poczęstunku na świeżym powietrzu.
Była też niespodzianka. Uczestnikom pikniku zaprezentowali się tancerze z Poznania,
którzy od trzech lat tańczą salsę. Nie tylko tańczyli, ale też uczyli wszystkich swojego tańca.
Zatem uczestnicy pikniku mieli wspaniała
zabawę.
Robert Wrzesiński
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Maciusia
Smolarkiewicza

- syna wielkich przyjaciół
Stowarzyszenia Klaudynka.
Żegnamy z wielkim żalem
naszego drogiego
Przyjaciela
i ślemy słowa współczucia
dla całej Jego Rodziny.
Pozostaniesz w naszych
myślach i sercach.
Wszyscy kiedyś
spotkamy się w niebie....
Stowarzyszenie
KLAUDYNKA

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

Pani Lucynie Smolarkiewicz
wyrazy szczerego żalu i współczuciaz powodu śmierci

Syna
składa:
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

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

Pani Genowefie Michalak
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Matki

Mistrzostwa Polski1:5 Buggy Petrol w RUNOWIE
W dniu 3 września w miejscowości
Runowo na nowo powstałym obiekcie
sportowym odbyły się pierwsze zawody
w randze Mistrzostw Polski modeli spalinowych i elektrycznych w skali 1:5. Zarówno
ryk silników jak i zapach spalin pozwalał
zawodnikom i kibicom emocjonować się
rywalizacją nieodbiegającą od zaworów
WRC czy Formuły 1. Mistrzostwa Polski
zostały rozegrane w 3 klasach sportowych:
1:5 buggy petrol 4WD (I miejscece
Joanna Dziabas, II miejsce Roman Bielerzewski, III miejsce Jakub Matuszewski)
1:5 buggy petrol 2WD (I miejscece Marcin Kalara, II miejsce Bartosz Becelewski,
III miejsce Paweł Bielerzewski)
1:5 buggy elektro 2WD/4WD (I miejscece Jakub Matuszewski, II miejsce Marcin
Kalara, III miejsce Roman Bielerzewski)
oraz specjalny wyścig GRAND PRIX
o tytuł Burmistrza Miasta Kórnika (zwycięzca Roman Bielerzewski)
Jest to największy kompleks sporto-

wy dla modeli RC w Polsce spełniający
wymagania kwalifikacyjne dla tego typu
zawodów. Natomiast klasa 1:5 jest największą z występujących klas modeli RC.
Kompleks dysponuje torem otwartym dla
modeli spalinowych oraz zamkniętym pod
dachem hali dla modeli elektrycznych z pełną infrastrukturą do prowadzenia zajęć.
Dotychczas z obiektu korzystali tylko
zawodnicy przygotowujący się do zawodów natomiast od września obiekt został
oddany do korzystania dla wszystkich
zainteresowanych, którzy chcą rozwijać
swoje umiejętności modelarskie i sportowe.
Oprócz indywidualnych zajęć pod okiem mistrzów będą prowadzone zajęcia dla grup.
Zależy nam, aby zawodnicy z naszego
klubu MotoRC zdobywali nagrody zarówno
na arenach krajowych jak i międzynarodowych. Cała infrastruktura obiektu przygotowywana jest do tego, aby również spełniała,
a może przede wszystkim funkcje i walory
rekreacyjne dla aktywnego wypoczynku

i spędzania wspólnie czasu dla całych rodzin. Dla tych, którzy nie posiadają jeszcze
własnego sprzętu klub umożliwia wypożyczenie oraz serwis modeli. Zarówno młodzi
jak i nieco starsi adepci pod okiem mistrzów
będą mogli rozwijać swoje pasje motoryzacyjne i sportowe. Ten rodzaj aktywności
nie ogranicza żaden przedział wiekowy ani
płeć zawodników. Dodam, że w rozegranych zawodach w klasie 1:5 Buggy Petrol
4WD Mistrzynią Polski została pani Joanna
Dziabas nie pozostawiając żadnych szans
rywalizującym z nią mężczyznom. Mam
nadzieję, że nowo powstały obiekt stanie
się miejscem gdzie każdy znajdzie coś dla
siebie. Szczegółowe informacje na temat
organizowanych grup zajęciowych oraz
zasadach korzystania z toru można uzyskać pod numerem telefonu 698-686-676.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do współpracy. 			
Michał Ozwoniarek
oraz zespól MotoRC
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Z głębokim żalem przyjęliśmy
smutną wiadomość o śmierci
naszego podopiecznego

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

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski

Naszej Koleżance
Izabeli Stypce
wyrazy współczucia
oraz słowa wsparcia
w trudnych chwilach
po śmierci

Mamy
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej
w Kamionkach
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W dniach od 27 do 31 sierpnia w Kamionkach odbył się obóz piłkarski firmowany przez
szkółkę piłkarską Borussii Dortmund, BVB
Evonik Fuβballschule. Lokalizacja w Kamionkach była dużym wyróżnieniem dla Kamionek,
gminy Kórnik, Wielkopolski, na której terenie
obóz BVB odbył się po raz pierwszy, a także
dla klubu AVIA Kamionki. Rozmowy między
klubem i szkołą futbolu z Dortmundu trwały od
kilku miesięcy, a o wizytacjach przedstawicieli
szkoły niemieckiej, sprawdzeniu infrastruktury
(boiska, szkoła, stołówka) klub AVIA jako
partner oraz Kamionki zostały wybrane jako
jedna z sześciu lokalizacji na terenie Polski. W
tym miejscu zaznaczmy, że podobne obozy
piłkarskie BVB organizuje na całym świecie
od Brazylii po Chiny, a w Polsce z pierwotnie
wybranych sześciu lokalizacji ostatecznie obozy
przeprowadzono z czterech miastach – Krakowie, Opolu, Goczałkowicach i Kamionkach. Jak
widać wybierane były ośrodki dużo większe od
Kamionek, co odebraliśmy jako wyróżnienie, ale
i stanowiło dla nas zobowiązanie, by należycie
wywiązać się z powierzonego zaufania.
Jako partnera w przygotowaniu obozu
BVB Evonik Fuβballschule wybrała klub AVIA

Kamionki, który wziął na siebie wywiązanie się
z przygotowania do obozu, i który formalnie
był organizatorem obozu. Wraz z zbliżającym
się terminem obozu, przy pomocy wielu zaangażowanych osób, plac treningowy, bramki w
odpowiedniej ilości, obiady dla uczestników,
dobór kadry trenerskiej, wszystko było dopięte
i byliśmy gotowi do rozpoczęcia obozu. Tu
trzeba podkreślić pomoc osób związanych z
klubem, sympatyków, trenerów, zawodników i
rodziców, przy procesie naboru i poprawienia
stanu boiska oraz jego otoczenia, a także zaangażowanie miejscowej Ochotniczej straży
Pożarnej oraz wsparcie Gminy.
W sobotę 27 sierpnia, pierwszego dnia
obozu odbyło się oficjalne otwarcie obozu, w
którym udział wzięli m.in. dyrekcja szkoły, radni,
burmistrz i wiceburmistrz gminy Kórnik oraz
nowo wybrany prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a dawniej świetny piłkarz, znany
również z występów w klubach ligi niemieckiej,
Pan Paweł Wojtala (z ramienia władz WZPN
tego samego dnia już w trakcie trwania obozu
odwiedził nas również Pan Arkadiusz Hirsch,
vice przewodniczący Strefy Poznańskiej). Po
krótkich przemowach przedstawicieli władz

klubu AVIA Kamionki, gminy i WZPN, głos
zabrali trenerzy niemieccy, nakreślając zasady
i priorytety prowadzonych przez nich szkoleń.
A później było już pięciodniowe święto,
praca, ale i nauka oraz wiele radości dzieci.
Pod okiem sześciu niemieckich trenerów oraz
polskich trenerów asystentów 83 chłopców w
wieku od siedmiu do czternastu lat przez pięć
dni pobierało nauki – techniki, ale i zachowań
w grze w duchu fair play. Uczestnikami kursu
byli przede wszystkim mieszkańcy gminy Kórnik
oraz okolic Poznania ,ale także mieszkańcy
województw: dolnośląskiego, mazowieckiego,
kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Podczas trwania obozu odwiedziła nas
telewizja, a nasi zawodnicy udzielili pierwszych
w życiu wywiadów. Wydarzenie piłkarskie z
udziałem tak prestiżowego klubu jakim jest BVB
zostało bardzo pozytywnie odebrane zarówno
przez uczestników jak i mieszkańców gminy
Kórnik. Więcej zdjęć z zakończonego obozu
znajdziecie na klubowej stronie www.ksavia.
futbolowo.pl oraz na klubowym facebooku
					
Prezes KS AVIA
Marek Gołębiewski

Nasi z medalami

nika- złoty medal i Mistrzostwo Polski Juniorów
Młodszych (trener Maciej Kurek)
Zespół w skład którego wchodzili m.in.
Maciej Wyrwas i Bartłomiej Góra w czwórce
podwójnej zdobył srebrny medal i Wice- Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (trener
Maciej Kurek).

W punktacji drużynowej pierwsze miejsce
zdobył klub KS Posnania-RBW przed Lotto
Bydgostią i AZS UMW Energa Toruń.
Dziękujemy za uzupełnienie informacji pani
Lidii Wyrwas.
ŁG

- uzupełnienie w sprawie
sukcesów wioślarskich

Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych w Wioślarstwie, które odbyły się w Kruszwicy w dniach od 04-07 sierpnia
2016, oprócz zawodników związanych z UKS
„Dwójką”, o których pisaliśmy w poprzednim
numerze, swoje umiejętności prezentowali
także inni zawodnicy reprezentujący gminę
Kórnik trenujący w poznańskim klubie KS
Posnania RBW.
Znakomite wyniki osiągnęli :
- Maciej Wyrwas zamieszkały w Borówcu, dorobek medalowy w kategorii: czwórka
podwójna ze sternikiem – złoty medal i Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (trener
Maciej Kurek)
- Bartłomiej Góra zamieszkały w Gądkach,
dorobek medalowy w kategorii: dwójka bez ster-
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11 września 2016 roku obchodziłby
59 urodziny. Marek Serwatkiewicz – wieloletni dyrektor szkoły. Człowiek, który
w radzewskiej placówce zaczynał od nauki
historii, by z czasem przejść także do sportu
i który w Radzewie przez sport przeszedł
do historii. Ta historia przypominana jest
co roku na Memoriale Jego imienia. Zawodnicy, którzy przyjeżdżają wówczas do
Radzewa, rywalizują w tenisie stołowym,
strzelaniu z wiatrówki i rzucie lotką. Właśnie
11 września dzięki wsparciu z dotacji Powiatu Poznańskiego, a także Gminy Kórnik
odbyła się już siódma edycja tego turnieju.
Na zawodników czekały liczne nagrody,
wspaniała atmosfera, niezapomniane
emocje i zażarta walka o każdy punkt,
set, mecz. W tenisie stołowym najwięcej
powodów do zadowolenia mieli: Andrzej
Szymankiewicz (Kromolice), Krzysztof
Chmielewski (Łubowo), Adam Krzymiński
(Poznań), Piotr Adamczak (Trzemeszno)
i Sławomir Borkowski (Inowrocław) – oni
zwyciężyli w poszczególnych kategoriach.
Drugie miejsca zajęli: Krzysztof Cybiński
(Borówiec), Amelia Walkowiak (Poznań),
Sebastian Szafran (Poznań), Rafał Jurek
(Trzemeszno) i Eugeniusz Staniszewski
(Konarskie). Trzecie lokaty wywalczyli:
Jerzy Rozmiarek (Radzewo), Mirella Rozmiarek (Radzewo), Jędrzej Nowak (Wiry),

Dariusz Wolski (Brzeźno) i Andrzej Olejniczak (Kórnik). W strzelectwie najlepsze oko
tego dnia mieli: Dominika Kątna (Czołowo),
Agata Radziejewska (Radzewo), Jerzy
Rozmiarek (Radzewo) i Bartosz Błaszyk
(Czmoń). Srebrne medale wystrzelali: Ilona
Banecka (Czmoń), Dominika Frąckowiak
(Trzykolne Młyny), Roman Starosta (Kórnik)
i Samuel Kątny (Czołowo). Na najniższym
stopniu podium stanęli: Joanna Fiedorczyk (Trzykolne Młyny), Mirella Rozmiarek
(Radzewo), Andrzej Olejniczak (Kórnik)
i Wojciech Radziejewski (Radzewo). W rzucie lotką triumfowali: Alicja Serwatkiewicz

Rummikub w SP 1

9 września 2016r. był w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku naprawdę gorącym dniem i
to nie tylko ze względu na temperaturę powietrza. Otóż o godzinie 14.30 w sali 41 rozpoczęły się bardzo emocjonujące zmagania w
Szkolnych Zawodach Rummikuba. Rozgrywki zgromadziły 16 uczniów. Najmłodszą zawodniczką była
uczennica klasy
pierwszej, pozostali
zawodnicy to
uczniowie z klas
trzecich,
czwartych i
piątych.
Najwięcej, bo aż połowa uczestników to
uczniowie klasy 6D - swoje zamiłowanie
do Rummikuba odziedziczyli zapewne po
wychowawczyni J. W niesłychanie zaciętej
rywalizacji, w czasie której udało się rozegrać cztery partie, emocje sięgały zenitu. Po
raz kolejny okazało się, że wydawałoby się
zwykłe układanie sekwencji liczb od jeden do
trzynaście w czterech kolorach, to naprawdę
świetna zabawa. Po przeszło półtorej godziny nastąpił koniec! Uczestnicy wstrzymali na
kilkanaście sekund oddech - nastąpiła chwila
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podliczenia punktów i ogłoszone zostały wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Agata Tomczak
z klasy 6D, która okazała się niemal bezkonkurencyjna - wygrała trzy spośród czterech
rund, a w jednej była druga. Drugie miejsce
przypadło Dominice Jakubczak, również z
klasy 6D, a trzecie - Marcie Strzykowskiej
z klasy
… 6D!
Uczenn i c e ,
które zajęły dwa
pierwsze
miejsca
będą reprezentowały
naszą
szkołę w
Mistrzostwach
Polski Szkół w Rummikub, które odbędą się
7 października 2016r. w Sztumie.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów
czuwały jego organizatorki, a jednocześnie
sędziny - Ewa Kaleta i Katarzyna Szczepaniak, które podobnie jak uczestnicy konkursu, są pozytywnie zakręcone na punkcie
Rummikuba.
Ewa Kaleta
i Katarzyna Szczepaniak
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VII MEMORIAŁ MARKA SERWATKIEWICZA

Borussia Dortmund w Kamionkach

(Dziećmierowo), Mirella Rozmiarek (Radzewo), Maciej Niemier (Czmoń) i Krzysztof
Chmielewski (Łubowo). Tuż za nimi znaleźli
się: Agnieszka Kmiecik (Radzewo), Klaudia
Olejniczak (Czmoniec), Adam Bykowicz
(Radzewo) i Bartosz Radziejewski (Radzewo), a tuż za nimi: Dorota Błaszyk (Czmoń),
Dominika Frąckowiak (Trzykolne Młyny),
Roman Starosta (Kórnik) i Samuel Kątny
(Czołowo). W przygotowaniu i organizacji
zawodów brało udział wiele osób, którym
serdecznie dziękuję.
Karol Niemier

Pożegnanie lata
z piłką nożną
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO
I GIMNAZJUM
IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W ROBAKOWIE ORGANIZUJE

TURNIEJ O PUCHAR
BURMISTRZA
MIasta i GMINY KÓRNIK
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
W PIŁCE NOŻNEJ
17 WRZEŚNIA (SOBOTA)
boiska przy gimnazjum
STARTUJEMY OKOŁO GODZ. 9,00
IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH
KATEGORIACH WIEKOWYCH
- CHŁOPCY ROCZNIK 2001 I MŁODSI
- CHŁOPCY ROCZNIK 2003 I MŁODSI
GRAMY 5 ZAWODNIKÓW W POLU +
BRAMKARZ + MAX 2 REZERWOWYCH
SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY
BĘDZIE OD ILOŚCI
ZGŁOSZONYCH DRUŻYN.
ZGŁOSZENIA DO DNIA ZAWODÓW
NA NUMER TEL 61-8171-172
LUB 604-126-690 P. A. SURDYK
WSZYSTKIE DRUŻYNY W TURNIEJU
OTRZYMUJĄ DYPLOMY,
NAJLEPSI PUCHARY ORAZ NAGRODY
A WSZYSCY UCZESTNICY ZOSTANA
UGOSZCZENI
CIEPŁYM POCZĘSTUNKIEM
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO
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Zapowiada się bardzo interesujące zakończenie sezonu triathlonowego. 18 września na naszym rynku
odbędzie się druga edycja triathlonowych zmagań.
Na listach startowych się ponad 900 osób, będzie to
więc jedna z największych imprez triathlonowych w Polsce.
Zawody sporym zainteresowaniem cieszą się również wśród
mieszkańców naszej gminy, których już kilkudziesięciu zapisało
się na dwa dystanse: 1/4 IM (0,95 m pływania, 45 km jazdy
na rowerze, 10,5 km biegu) oraz 1/10 IM (dystans specjalnie
przygotowany dla osób które chcą rozpocząć swoją przygodę z
triathlonem - 0,38 m pływania, 18 km jazdy na rowerze, 4,2 km
biegu) oraz sztafety.
Strefa zmian i meta umieszczona będzie na kórnickim rynku.
Pływanie odbywać się będzie w Jeziorze Kórnickim, bardzo
szybki etap kolarski na pętli dookoła Jeziora Bnińskiego, a bieg
na nowej promenadzie oraz molo koło zamku. W ramach Etixx
Kórnik Triathlon 2016 odbędą się zmagania o tytuł najlepszego
debiutanta na dystansie 1/10 IM oraz Mistrzostwa Kórnika w
Triathlonie.
W tym roku na starcie staną również najmłodsie a wśród nich
uczniowie naszych szkół i gimnazjów. Pokonywać będą biegiem
oraz na rowerze różne dystanse w zależności od wieku.
Informacja o utrudnieniach:
W związku z organizacją zawodów sportowych „Kórnik Triathlon” w dniu 18.09.2015 r., informujemy, że na terenie Miasta i
Gminy,pojawią się utrudnienia w ruchu.
W godzinach 9:00– 18:30 całkowicie wyłączone z ruchu będą
następujące ulice: Poznańska od ul. Szkolnej, Plac Niepodległości, Zamkowa do ul. Parkowej.
W godzinach 9:30 – 11:30 oraz 13:30-16:30 całkowicie
wyłączone z ruchu będą ulice w Bninie oraz dookoła Jeziora
Bnińskiego: Armii Krajowej, Rynek Bnin, Śremska do skrzyżowania ze Zwierzyniecką, Błażejewska, Zaniemyska, Sportowa,
Główna, Biernacka. W pozostałych godzinach 9:00-9:30, 11:3013:30, 16:30-18:00 służby porządkowe będą starały się dopuścić
mieszkańców do dojazdu do swoich posesji.
Zmianie uległy również godziny Mszy Św. W Bninie msze
odbędą się o godzinie 9:00 oraz 11:45 (zamiast 9:30 i 11:15).
Zapraszamy do kibicowania już od godziny 10:00
Paweł Kotas

ŁUCZNICY
NA PODIUM
4 września 2016 roku 4-osobowa
reprezentacja radzewskich łuczników
wzięła udział w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w starszych kategoriach wiekowych.
Zawody odbywały się w Poznaniu. Cała czwórka rywalizowała
w kategorii młodzików starszych,
którzy strzelają z 50 i 30 metrów. Był to bardzo udany start.
Mistrzowskie tytuły wywalczyli
Dominika Frąckowiak i Michał
Najewski. Wicemistrzami zostali
natomiast Agata Radziejewska i
Kacper Jakubiak.
Tydzień później rywalizacja
przeniosła się do Radzewa. We
współpracy z Klubem Sportowym
Leśnik w Poznaniu zorganizowaliśmy XI Jesienny Międzyszkolny
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Otwarty Turniej Łuczniczy. Tym razem
więc nie o laury dla klubów, a dla szkół
walczyli zawodnicy. Drugi raz z rzędu
rywalizację zespołową wygrała drużyna
Gimnazjum w Kórniku (Michał Najewski,
Dominika Frąckowiak, Wojciech Radziejewski). Ich wyższość ponownie musiał
uznać zespół Szkoły Podstawowej w

Radzewie (Roksana Toboła, Zuzanna
Banecka, Tomasz Frąckowiak). Pozostałe szkoły, reprezentowane na turnieju
nie miały wymaganej liczby osób w drużynie, toteż nie zostały sklasyfikowane,
a puchar za trzecie miejsce nie doczekał
się nowego właściciela. Zażarta walka
toczyła się również o zwycięstwo w
każdej z czterech kategorii indywidualnych. Wśród starszych (20
metrów) złote medale wystrzelali Michał Najewski i Dominika
Frąckowiak, srebrne Wojciech
Radziejewski i Kinga Banecka,
a brązowe Kacper Jakubiak i
Agata Radziejewska. Pośród
młodszych (15 i 10 metrów)
triumfowali Jakub Sobiech i Roksana Toboła. Tuż za nimi znaleźli
się Tomasz Frąckowiak i Zuzanna Banecka, a na najniższym
stopniu podium stanęli Mikołaj
Gładyszak i Milena Najewska.
Trener
Karol Niemier
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Kolarskie święto w Kórniku
W niedzielę, 4. września br. już po raz 18ty na kórnickim rynku zorganizowane zostało
Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Kórnika,
10. Memoriał Franciszka Przecinkowskiego
oraz 46. Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci.
Organizatorami imprezy byli: UKS Jedynka
Kórnik, Wielkopolski Związek Kolarski, Miasto
i Gmina Kórnik, OSiR Kórnik oraz KCRiS
OAZA. Tegoroczna impreza odbywała się pod
hasłem: „Szukamy Następców Olimpijczyków”.
Tradycyjnie impreza rozpoczęła się festynem rowerowym dla dzieci, który rozegrany
został w czterech kategoriach wiekowych.
Wyścigi dzieci w trzech pierwszych kategoriach
wiekowych rozegrane zostały na dystansie 100
m. Emocje podczas startów najmłodszych dzieci były ogromne, zwłaszcza wśród rodziców,
którzy chcąc pomóc swoim pociechom biegli
razem z nimi.
W kategorii wiekowej do 4 lat, wśród dziewczynek najlepiej pojechała Lenka Grzybowska
z Kórnika, a wśród chłopców Alan Grzempa
również z Kórnika.
W kategorii wiekowej do 6 lat wśród

dziewczynek zwyciężyła Hania Tórz z Kórnika, a wśród chłopców Franek Adamczak
z Błażejewa.
Wśród dzieci do lat 8, wśród dziewczynek
najlepsza okazała się Liliana Mydlarz
z Kórnika, a wśród chłopców Jarek Ostrowski z Puszczykowa.
Natomiast dzieci do lat 10 ścigały się na
dystansie 1600 m. W tej kategorii wiekowej
zwycięzcami zostali: Natalia Sobiech z Kramska i Franek Momot z Rogalinka.
Dziewczęta i chłopcy do lat 12, startujący
w kategorii: Żaczka i Żak rywalizowali na dystansie 5 km. W tej kategorii wiekowej zwyciężyli: Maria Hoffmann i Wiktor Perz, zawodnicy
UKS Mróz Jedynka Kórnik.
Zawodnicy w kategorii junior i juniorka
młodsza ścigali się na dystansie 15 km.
Wśród dziewcząt najlepsza okazała się
Gracjana Radzicka z UKS Mróz Jedynak Kórnik, a wśród chłopców Filip Prokopyszyn z LKS
Trasa Zielona Góra.
Wśród juniorów, startujących na dystansie
20 km, zwyciężył Marcel Musielak z KK Tar-

novia Tarnowo. Natomiast wyścig kobiet Open
juniorka elita wygrała Weronika Humelt z UKS
Mróz Colnago Jedynka Kórnik.
Punktem kulminacyjnym zawodów na
kórnickim rynku był wyścig amatorów, w którym
udział wzięło 16 zawodników, w tym założyciel
kolarstwa w Kórniku pan Kazimierz Gogolewski.
Zwyciężył pan Szymon Margela z Karmina.
Frekwencja na tegorocznym kryterium nie
należała do najwyższych, co spowodowane
było udziałem zawodników w innych zawodach
kolarskich organizowanych w tym terminie, jak
tłumaczył Robert Taciak, główny organizator
imprezy. Pogoda również w tym dniu nie należała do najlepszych, zwłaszcza pod koniec
imprezy, kiedy zrobiło się zimno i zaczął padać
mocy deszcz, ale uczestnicy imprezy i kibice
byli bardzo zadowoleni.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.

ŚWIETNY WYSTĘP NIKOL PŁOSAJ WE
FRANCUSKIM TOUR DE ARDECHE
W sześcioosobowej ekipie kadry narodowej
kobiet, która wzięła udział w siedmioetapowym
wyścigu Tour International de l’Ardeche we
Francji, połowa reprezentantek to wychowanki
UKS Mróz Jedynka Kórnik, Katarzyna
Pawłowska (obecnie holenderski Boels
Dolmans) Nikol Płosaj i Alicja Ratajczak. Pierwsza z nich po wspaniałej
jeździe całego zespołu, zdecydowanie
wygrała pierwsze dwa etapy. Kolejne
były już po dużych górach, gdzie Kasia
straciła niestety koszulkę lidera. Alicja
natomiast wygra ła pierwsza premię
górską w wyścigu. Trzeci etap kończył
się pod słynny podjazd Mount Ventoux
(21,5 km), zaliczany do najtrudniejszych
podczas Tour de France. Po czterech
etapach rozchorowała się natomiast
Alicja Ratajczak, co zmusiło ją do wycofania się z imprezy. Im bliżej końca, tym lepiej
poczynała sobie dwudziestolatka z Kórnika
Nikol Płosaj. Na przedostatnim szóstym etapie
zajęła szóste miejsce, natomiast na ostatnim
siódmym uplasowała się tuż za podium, a o

trzecim miejscu musiała decydować fotokomórka. Ostatecznie Nikol zajęła 16 miejsce w
klasyfikacji generalnej po 7 etapach, co patrząc
na obsadę jest świetnym wynikiem tej młodej i
niezwykle zdolnej wychowanki Roberta Taciaka. Kasia Pawłowska na ostatnim etapie miała

melec - Morbihan we Francji. Wystartuje w nich
czwórka wychowanków UKS Mróz Jedynka
Kórnik, Katarzyna Pawłowska, Nikol Płosaj,
Alicja Ratajczak (elita kobiet) i junior Wojciech
Bystrzycki.
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Kórnik Triathlon 2016 już w niedzielę 18 IX

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

MŁODZIEŻ Z KÓRNIKA ZDOMINOWAŁA KRYTERIUM W MASZEWIE
Z bardzo dobrej strony pokazały się
w Maszewie (zachodniopomorskie) na
X Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym
zawodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik.
W wyścigu żaczek (11-12 lat) zwyciężyła nasza Mistrzyni Polski szkółek
kolarskich Marysia Hoffmann, a drugie
miejsce zajęła jej koleżanka klubowa
Emilia Jurga. Wśród młodziczek czwarte miejsce zajęła Joanna Błaszczak.
Dekoracja żak dziewcząt
Wyścig juniorek młodszych to całkowita
dominacja UKS Mróz. Zwyciężyła Gracjana
Radzicka
przed Natalią Szymczak. Najkłopoty zdrowotne i pomimo posiadania zielonej
lepszą
juniorka
okazała
się Karolina Przybylak,
koszulki (lidera klasyfikacji najaktywniejszego)
natomiast
w
wyścigu
elity
kobiet trzecie miejsce
musiała się wycofać z wyścigu. Kolejna ważna
impreza dla naszych zawodników to szosowe wywalczyła Weronika Humelt, wszystkie UKS
Mistrzostwa Europy (14-18 września) w Plu- Mróz Colnago Jedynka Kórnik.
Paweł Marciniak
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Praca

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia DROBNE

*Firma z okolic Mosiny, lider branży instalacyjno-grzewczej zatrudni magazyniera. Oferty proszę kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Mężczyzna podejmie każdą pracę np. porządkowanie ogródków, koszenie trawy w Kórniku i okolicy. Tel. 512 023 577
*Mężczyzna podejmie pracę: ogród, docieplenia, budowa stoisk. Tel. 602 745 631
*Podejmę prace: sprzątanie klatek schodowych, mycie okien, roznoszenie ulotek, sprzatanie przy sklepach, Kórnik. Tel. 533 758 526
*Atrakcyjne stawki w ochronie obiektów przemysłowych, handlowych i placu budowy - Gądki, Koninko, Żarniki. Tel. 783 940 185
*Auto-myjnia przyjmie do pracy. Tel. 739 570 585
* Operator wózka widłowego- Gądki k.Kórnika- umowa o pracę –Akcja Job tel 519-332-942

Inne

*Sprzedam Fiata Grande Punto Multijet, 2008, 1,3, diesel, 96 tys. Tel. 696090964
*Wynajmę mieszkanie-kawalerkę. Kontakt telefoniczny - nie SMS. Tel. 501 653 813
*Pomogę w pisaniu wypracowań i przygotowaniu na lekcje języka polskiego (poziom podstawowy i gimnazjalny). Tel.: 501 734 412
*Sprzedam Fiata Pandę 2005, wspomaganie. Tel. 601 592 707
*Wynajmę lokal na działalność handlową. Tel. 695 491 902
*Drewno opałowe i kominkowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Sprzedam nowy rower damski. Tel. 727 539 587
*Sprzedam spawarkę elektryczną. Tel. 727 539 587
*Przyjmę lodówko-zamrażalkę na użytek własny, nie mam transportu. Tel. 510 718 741
*Sprzedam bieżnię Domyos TC 290,używana, stan idealny.800 zł. Tel. 607 984 058
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zmywarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Korepetycje z matematyki, 25zł/h, Kórnik i okolice. Tel. 669 799 989
*Sprzedam: Jeździk akumulatorowy powyżej 3 lat, ślizg do zjeżdżalni duży, fotelik rowerowy, rower z bocznymi kółkami. Tel. 607 585 974
*Business Partner Żaneta Jujeczka – Sroka, nowoczesne biuro rachunkowe, doradztwo gospodarcze, podatkowe i prawne, www.businesspartner.net.pl. Tel. 661 115 524
*Sprzedam działkę 740 m2 w Kamionkach. Tel. 508 310 276, 572 514 350
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek
samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Wykonamy drobne prace budowlane i instalacyjne. Tel. 784 825 329
*Fotel wypoczynkowy, prawdziwa skóra z regulacją oparcia i wysuwanym podnóżkiem, kolor czerwono-beżowy, za połowę ceny. Tel. 606 463 172
*Sprzedam dwie działki budowlane w Gądkach bez pośredników. Tel. 61 8 171 394
*Sprzedam Ford Mondeo Kombi 2003, diesel, w dobrym stanie. Tel. 791 792 181
*Przyjmę ziemię z wykopu - okolice Błażejewo. Tel. 61 28 36 318

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.

Rozpocznij piłkarską przygodę z Akademią
i odbierz oficjalną piłkę klubu!

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE

Akademia Piłkarska Reissa ogłasza jesienne nabory! Klub
zaprasza chłopców i dziewczynki w kategoriach wiekowych:
Skrzat (4-6 lat), Żak (7-9 lat), Orlik (10-11 lat), Młodzik (12-13 lat),
Trampkarz (14-15 lat) oraz Junior Młodszy (16-17 lat). Już dziś
zadecyduj o sile polskiego futbolu i rozpocznij piłkarską przygodę
z Akademią. Tylko teraz, dołączając do końca września, otrzymasz
na własność oficjalną piłkę klubu.
Rejestrując się na stronie
http://akademiareissa.pl
do końca września, każdy nowy zawodnik Akademii otrzyma
na własność oficjalną piłkę klubu.
Więcej informacji na www.akademiareissa.pl
lub u koordynatora lokalizacji,
Dariuszem Śmigielskim, pod numerem tel. 500 176 873.

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 16 września 2016 r.
do dnia 10 października 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na cele rolne: - działka nr 323 położona w miejscowości Czmoniec
2) nieruchomość przeznaczona pod reklamę: - cz. działki nr 882/18 położonej w miejscowości Kórnik
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
Pogotowie ratunkowe 999 lub 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736,
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik,
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa infor
macja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
7 października 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 30 września 2016 r.

nr 16/2016

16 września 2016 r.
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