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ROzmOWY O WOjSKOWej DRODze 

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
21 kwietnia w spotkaniu z przedstawicielami 
Wojska Polskiego oraz Wojskowego Zarządu 
Infrastruktury. Dyskutowano na temat budowy 
łącznika drogowego pomiędzy lotniskiem 
a tzw. bomboskładem. Wojskowi przedstawili 
koncepcję realizacji nowej drogi, która wiodłaby 
w dużej mierze wzdłuż istniejącej linii kolejowej. 
Jej budowa kosztowałaby szacunkowo 50 
milionów złotych, nie licząc wykupów gruntów, 
których koszt szacować trzeba nawet jako 
wielokrotność tej sumy. Sugestie przedstawi-
cieli wojska o współfinansowaniu zadania przez 
gminę zostały odrzucone.

PREmiERA kSiążki 
o SZcZYTNikAch

W przeddzień przypadającego 23 kwietnia 
„Światowego Dnia Książki” w Szczytnikach 
odbyła się premiera wydawnictwa „Szczytniki 
dawniej i dzisiaj” pod redakcją Kazimierza 
Krawiarza. Publikacja ta jest owocem pasji 
historycznych mieszkańców Szczytnik oraz 
ich zaangażowania w życie społeczne. Główną 
rolę w zbieraniu materiałów do publikacji ode-
grali mieszkańcy Szczytnik Genowefa Błotna 
i Kazimierz Głuch. 

W premierze książki oprócz bardzo dużej 
grupy mieszkańców uczestniczyli: burmistrzo-
wie, radni, sołtysi oraz urzędnicy. 

SAmoRZądowE STRZElANiE

Tego samego dnia w siedzibie Kórnicko 
Bnińskiego Bractwa Kurkowego w Skrzynkach 
odbył się IV Turniej Strzelecki Burmistrzów, 
Wójtów, Radnych, Sołtysów Gmin Powiatu 
Poznańskiego. W strzelaniu uczestniczyli m. in.: 
burmistrzowie i radni z Przewodniczącym RMiG 
Przemysławem Pacholskim. Więcej na str. 19

hARcERSki RAjd w RoBAkowiE

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestni-
czył 24 kwietnia w apelu kończącym 7 Rajd 
Obronny „Puszcza”. Organizatorem rajdu była 
Chorągiew Wielkopolska ZHP, a apel odbył się 
w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie.

ABSolUToRiUm 
dlA wŁAdZ AqUANETU

Walne Zgromadzenie udziałowców spółki 
Aquanet odbyło się  25 kwietnia, z udziałem 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Zatwier-
dzono sprawozdanie finansowe za rok 2015 
oraz udzielono absolutorium organom spółki. 
Aquanet zakończył rok budżetowy zyskiem 
w wysokości 77 013 140,24 zł., który w całości 
został przeznaczony na fundusz zapasowy.

odNAlEZioNE RElikTY
 SZTANdARU PowSTAńcZEgo

W dniu 28 kwietnia delegacja z Kórnika 
wzięła udział w uroczystym przekazaniu 
społeczności Szkoły im. Powstańców Wiel-
kopolskich z Łomnicy odnalezionych podczas 
badań archeologicznych w Twierdzy Kostrzyn  
ozdobnych gwoździ pamiątkowych ze sztan-
daru Towarzystwa Powstańców i Wojaków 
z Łomnicy. Więcej na str. 5

mEcZ SAmoRZądowców 
PodcZAS mAjówki

Drużyna radnych i sołtysów wzięła udział 
w meczu piłki nożnej zorganizowanym jako 
część festynu pierwszomajowego w Robako-
wie. Burmistrz Jerzy Lechnerowski wręczył 
puchar dla zwycięzców. Więcej na str. 23

wiZYTA PoSŁA NA SEjm RP

Poseł na Sejm RP Szymon Szynkowski 
vel Sęk gościł z kurtuazyjną wizyta w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Kórniku 4 maja br. Podczas 
spotkania z burmistrzem Jerzym Lechnerow-
skim poruszono sprawy dotyczące wdrażania 
programu „500+” oraz pozostawienia sześcio-
latków w przedszkolach. Poseł zadeklarował 
współpracę z samorządem w zakresie wszyst-
kich spraw pozostających w kompetencjach 
parlamentarzysty. 

w SPRAwiE UgodY... 

W dniu 5 maja odbyła się konferencja 
prasowa w związku z propozycją ugody 
pomiędzy spółką Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne, a Gminą Kórnik. Ugoda ma zakończyć 
polubownie sprawę sądową z powództwa 
PSE przeciwko Gminie Kórnik o zapłatę 22,8 
miliona złotych. 

Opr. ŁG

INFORMACJE 
DLA PODATNIKÓW

Szanowni Państwo, przypominamy, 
że dnia 15 maja 2016 roku upływa termin 
płatności II raty podatku od nieruchomo-
ści, podatku rolnego i podatku leśnego 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiące: kwiecień, maj i 
czerwiec 2016 roku.

Wydział Podatków 
i Opłat Lokalnych

 UMiG Kórnik

AED
 NA PODzAMCzu

Jak zapowiadaliśmy w poprzednim 
numerze „Kórniczanina”, na terenie Pod-
zamcza, dokładniej na ścianie budynku 
baru o tej właśnie nazwie, zainstalowano 
defibrylator. Urządzenie to wykorzystuje się 
w sytuacji, gdy nastąpi znaczna nieregu-
larność lub zatrzymanie akcji serca u czło-
wieka. Sprzęt po uruchomieniu w wyraźny 
sposób informuje jakie czynności należy 
podjąć w celu ratowania życia. Defibrylator 
oddziałuje na mięsień sercowy prądem 
stałym o odpowiednio dużej energii. Celem 
defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych 
impulsów elektrycznych, które przepływają 
przez serce i umożliwienie mu powrotu do 
normalnej, regularnej pracy. W przypadku 
gdy zajdzie potrzeba lub tylko podejrzenie 
potrzeby użycia tego sprzętu wobec stwier-
dzenia zasłabnięcia lub utraty przytomności 
w okolicach Zamku Kórnickiego należy jak 
najszybciej pobrać defibrylator z szafki 
umieszczonej na ścianie baru i przystąpić 
do działania.  Urządzenie będzie dostępne 
w godzinach otwarcia punktu gastronomicz-
nego. Sfinansowano je ze środków uzy-
skanych ze zbiórki publicznej oraz wkłądu 
dzirżawcy Baru Podzamcze. 

ŁG

uWAGA
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 

i Gminy Kórnik przeniesiony został z ra-
tusza do kamienicy przy Placu Niepod-
ległości 6. W sprawach pozostających 
w kompetencji w.w. wydziąłu zapraszamy 
do nowej siedziby.

Wydział Inwestycji UMiG Kórnik
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NA KWIETNIOWEJ 
sEsJI RMIG...

Kwietniowa sejsa Rady Miasta i Gminy 
Kórnik odbyła się 27 dnia tegoż miesiąca. 

Uchwały
Wprowadzono zmiany w uchwale budże-

towej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok.
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości 
od osób prawnych zwiększono o kwotę 213 
457 zł. Założono także zwiększenie docho-
dów o 116 457 zł z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Zmiany wy-
nikają z szacunków Ministra Finansów, które 
niestety przewidują także zmniejszenie sub-
wencji oświatowej o 304 393 zł. O sumę 100 
000 zł zwiększą się wpływy z tytułu opłaty za 
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Po stronie wydatków dokonano między 
innymi:

- zwiększenia wydatków o 60 000 zł na 
budowę ul. Tęczowej w Robakowie (w tym 
10 000 zł pochodzi z dofinansowania od 
mieszkańców posesji przy tej ulicy); 

- rozdysponowania rezerwy celowej 
przeznaczonej na zawarcie ugody z PSE 
w kwocie 300 000 zł na ten sam cel;

- przesunięcia w planie wydatków kwoty 
200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: 
budowa oświetlenia do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czołowie; 

Udzielono pomocy finansowej Gminie 
Bukowina Tatrzańska. Przekazanie dotacji 
w kwocie 15 000 zł jest wyrazem dobrej 
współpracy gmin, w ramach podpisanej 
w 2011 roku umowy partnerskiej. Kwota 
przeznaczona zostanie na konserwację 
oświetlenia w Bukowiańskim Centrum Kultury 
„Dom Ludowy”.

Zatwierdzono taryfę oraz dopłaty do taryfy 
Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Ko-
munalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: 
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, 
Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzy-
kowo, Trzykolne  Młyny na terenie Miasta 
i Gminy Kórnik. 

Udzielono bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości na 
rzecz użytkownika wieczystego.

Wyrażono zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i wydzierżawienia 
nieruchomości rolnej niezabudowanej poło-
żonej w Radzewie.

Zmieniono uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  
regulaminu  udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie gminy Kórnik.

Określono tygodniowy obowiązkowy 
wymiar  godzin zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.

Przyjęto Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar 
dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2020.

Uchwalono zmianę studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik dla działki o nu-

merze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki. 
Zmiana studium ma na celu dopuszczenie 
realizacji obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Uchwalono miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla części obrębu 
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szero-
kiej, gm. Kórnik – etap III.

Przystąpiono do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą 
obejmującą obszar parkingów i zaplecza 
sportowo – rekreacyjnego przystanku kole-
jowego w Koninku. Obszar ten położony jest 
w rejonie ul. Telewizyjnej na południe od linii 
kolejowej Kluczbork – Poznań Główny. Inicja-
torem opracowania planu jest Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań. Działania planistycz-
ne w ramach tego projektu skierowane są 
na rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację 
rozwoju na terenach z dobrym dostępem do 
stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie 
przez gminy dworców i terenów przystanków. 

Przystąpiono do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w rejonie ulicy prof. 
Stanisława Bodniaka w Kórniku. Obszar ten 
planuje się przeznaczyć w przeważającej 
części pod teren parkingu.

o czym dyskutowano?
Radna Anna Andrzejewska pytała 

o szczegóły rozmów przedstawicieli członków 
Aglomeracji Poznańskiej na temat Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych, Poruszyła 
także temat wdrażania „ustawy krajobrazowej” 
oraz taryf spółki Aquanet.  

Radna Beata Bruczyńska upewniła się, 
że w planach spółki Aquanet widnieje zadanie 
polegające na budowie kolektora kanalizacyj-
nego przez teren wsi Skrzynki. 

Radny Stanisław Duszczak poprosił 
o przedstawienie podczas najbliższej Ko-
misji Bezpieczeństwa ustaleń wynikających 
z niedawnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, 
a dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w drodze 
do szkół. 

Radna Dorota Buchalska powróciła do 
tematu dokończenia kanalizacji niektórych 
terenów Borówca. 

Radny Jarosław Mieloch pytał o wysokość 
nagród przyznanych przedstawicielom spółki 
Sater oraz o rozwój negocjacji w sprawie prze-
jęcia części obiektów ośrodka w Błażejewku. 
Zaapelował także, by samorząd przystąpił do 
pracy nad budową systemu kanalizacji ko-
rzystając z własnych środków budżetowych. 
Poruszył również problem budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej w Biernatkach. Zapytał 
również o zaawansowanie przygotowań do 
konsultacji „Budżet Obywatelski”. 

Radny Andrzej Surdyk poprosił o działania 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych 
poruszających się wzdłuż ul. Szkolnej w Ro-
bakowie. 

Radny Tomasz Nagler pytał o szczegóły 
negocjacji z PSE w sprawie proponowanej 
ugody. Zaapelował także, by nie uginać się 
pod presją i nie godzić na przekazanie spółce 
300 tys. zł, a jeśli do tego dojdzie zapropono-
wał, by kwota ta trafiła na cel charytatywny.  

Poruszył także sprawę organizacji ruchu 
na osiedlu Przylesie w Kamionkach. 

Radny Andrzej Regulski zgłosił interpe-
lację w sprawie remontów dróg i budowy 
chodnika przy 50 metrowym fragmencie 
ul. Stodolnej oraz właściwego oznaczenia 
przejść dla pieszych w tej okolicy. Prosił także 
o wyjaśnienia dotyczące organizacji ruchu na 
Placu Niepodległości. 

Radna Magdalena Pawlaczyk interpe-
lowała w sprawie poprawy oświetlenia ulic 
dochodzących do Placu Niepodległości. Przy-
pomniała także o inicjatywie budowy placu 
zabaw na Prowencie. Przekazała również 
prośbę przedstawicieli związku kombatantów 
w sprawie remontu toalety w siedzibie kórnic-
kiego koła tej organizacji.

Radna Małgorzata Walkowiak prosiła 
o zablokowanie budowy szamb w rejonach, 
gdzie istnieje możliwość przyłączenia się do 
sieci kanalizacji sanitarnej.  Przekazała także 
artykułowane przez mieszkańców Kamio-
nek apele o poprawę stanu oświetlenia na 
osiedlach. 

Radna Julia Bartkowiak zgłosiła potrzebę 
wymalowania pasów na przejściach dla pie-
szych na drogach powiatowych w Radzewie. 
Prosiła także o zorganizowanie spotkania 
z przedstawicielami powiatu w celu dyskusji 
o budowie chodników. 

Radny Adam Lewandowski prosił o poda-
nie terminu realizacji ustaleń planu organizacji 
ruchu w okolicy ulic: Staszica, Wyspiańskiego 
i Krasickiego w Kórniku.

Wybrano radnych Andrzeja Surdyka 
i Przemysława Pacholskiego jako członków 
komisji konkursowej powstałej w celu naboru 
na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Ro-
bakowie. 

Rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie wyrazili 
sprzeciw w sprawie przekazania kolejnych 
dwóch sal lekcyjnych na potrzeby Przedszkola 
w Szczodrzykowie. Oznaczać to będzie zmia-
nowość dla uczniów tej szkoły podstawowej 
(czyli zajęcia od 8:00 do 15:30), oraz ograni-
czy dostępność zajęć dodatkowych. Rodzice 
przestawili wiele argumentów przekonujących 
o trudnościach wynikających z proponowa-
nych rozwiązań. Dla rodziców niezrozumiałe 
jest wcześniejsze zlikwidowanie punktu przed-
szkolnego w Pierzchnie kosztem zajmowania 
dziś kolejnych sal w budynku szkolnym. 

Kierownik Wydziału Oświaty Ewa Soczyń-
ska przedstawiła powody trudnych decyzji lo-
kalowych, które wynikają z niedawnych zmian 
ustawowych i szybkiego rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego na terenie całej gminy.

Opr. ZF i ŁG

o historycznych związkach Łomnicy 
z kórnikiem i Bninem pisaliśmy już wie-
lokrotnie. Bohaterskie czyny naszych 
powstańców w 1919 roku i przelana przez 
nich w okolicach Zbąszynia  krew stały 
się fundamentem pamięci i serdecznych 
kontaktów społeczności obu regionów. 28 
kwietnia kórniczanie na zaproszenie łomni-
czan uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu, 
które nawiązało do wydarzeń sprzed dzie-
więćdziesięciu lat. do Łomnicy powróciły re-
likty związane ze sztandarem Towarzystwa 
Powstańców i wojaków w Łomnicy. 

W kwietniu 1926 roku uroczyście po-
świecono sztandar organizacji zrzeszającej 
łomnickich powstańców. Wielka patriotyczna 
uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
przez wieś. Później była msza święta, po niej 
defilada, przemówienia oficjeli oraz wbijanie 
ozdobnych gwoździ pamiątkowych. Wśród 
gości wydarzenia obok wojaków z Bukow-
ca, Nowego Tomyśla, Zbąszynia, Lwówka, 
Stefanowa, Perzyny i Chobienic obecni byli 
także członkowie Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków z Bnina. 

Losy sztandaru po klęsce września 1939 
roku nie są znane. Najprawdopodobniej stał 
się on wojennym łupem Niemców. Ślady po 
nim odnaleziono niespodziewanie, gdy w 
2012 roku przeprowadzono badania arche-
ologiczne w ruinach dawnej pruskiej Twierdzy 
Kostrzyn. Badacze wydobyli spod gruzów 
zrujnowanego zamku między innymi pięć 
metalowych przedmiotów, które po dokładnych 
oględzinach okazały się być wspomnianymi 
wyżej gwoźdźmi pamiątkowymi ze sztandaru 
łomnickich wojaków. 

Dzięki decyzji dyrekcji Twierdzy Kostrzyn 
gwoździe te zostały przekazane łomnickiej 
szkole, która nosi dziś miano „Powstańców 

Wielkopolskich”. Organizatorzy wydarzenia 
zadbali, by odbyło się to w odpowiedniej 
oprawie. 

Społeczność szkoły, mieszkańcy oraz 
zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło 
licznej delegacji z Kórnika spotkali się najpierw 
w remizie OSP w Łomnicy. Przedstawiono 
tu pokaz multimedialny dotyczący historii i 
znaczenia sztandarów w naszej kulturze na 
przestrzeni dziejów. Zaprezentowano widzom 
dla przykładu kilkanaście sztandarów z pocz-
tami, które zaszczyciły tę uroczystość. Były 
wśród nich poczty sztandarowe z Gimnazjum 
im. Powstańców Wlkp. z Robakowa oraz ze 
Szkoły Podstawowej im. Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej–Potulickiej z Bnina. Uczniowie SP 
nr 2 zaprezentowali oryginalny, wypożyczony z 
Biblioteki Kórnickiej PAN, sztandar założonego 
8 kwietnia 1923 roku Towarzystwa Powstań-
ców i Wojaków z Bnina. Uczniowie z Łomnicy 
przygotowali przedstawienie oparte na treści 
artykułu z datowanego na 24 kwietnia 1926 
roku wydania „Kuriera Zachodniego”. 

Przedstawiciele Muzeum Twierdzy Ko-
strzyn opowiedzieli o kulisach badań, których 

owocem było odnalezienie gwoździ. Przeka-
zali je następnie dyrektorowi łomnickiej pla-
cówki oświatowej Marcinowi Hoffmannowi. Po 
koncercie pieśni patriotycznych przemaszero-
wano z remizy pod obiekty szkoły, gdzie przy 
tablicy upamiętniającej poległych w walkach 
powstańczych żołnierzy Kompanii Kórnickiej 
złożono kwiaty. Przyszedł czas na przemó-
wienia. Głos zabrali m. in.: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz dr Kazimierz Krawiarz. 
Po części oficjalnej wykonano pamiątkowe, 
grupowe zdjęcie, a miejscowa Rada Rodziców 
zaprosiła na poczęstunek. 

Delegację z Kórnika tworzyli oprócz wspo-
mnianego już burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego i kustosza Izby Pamiątek Regionalnych 
Kazimierza Krawiarza, przedstawiciele Kórnic-
kiego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go, dyrektorki szkół w Robakowie i Bninie wraz 
z uczniowi stanowiącymi poczty sztandarowe 
oraz Bogdan Wesołek, od lat zaangażowany 
we współpracę Kórnika z Łomnicą, nazwany 
podczas uroczystości „przyjacielem łomnickiej 
szkoły”.      

ŁG

Sztandary w roli głównej

kapituła Towarzystwa im. hipolita 
cegielskiego w Poznaniu po raz ko-
lejny przyznała certyfikat „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland”. 
Uroczystość wręczenia certyfikatów 
odbyła się 28 kwietnia 2016 roku w Auli 
lubrańskiego UAm. Nie zabrakło tym 
razem kórnickiego akcentu. 

W XXV edycji tego konsumenckiego 
konkursu wyróżniono dwadzieścia firm 
i instytucji z całej Polski. Tradycją Gali 
„Najlepsze w Polsce” jest wręczanie 
prestiżowych wyróżnień Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego. Statuetkę Hipolita 
otrzymał Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych, Poznań, za: stałe wdrażanie 
wyników naukowych do praktyki gospo-
darczej i doskonalenie produkowanych 
maszyn dla rolnictwa w 70-lecie dzia-
łalności.

Statuetki Honorowego Hipolita wraz 
z Godnością „Lider Pracy Organicznej” 
powędrowały do: Arkadiusza Błochowia-
ka, dyrektora Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych (Poznań) 
i Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik.

Srebrnymi Medalami „Labor Omnia 
Vincit” nagrodzono: prof. dr Magdalenę 
Wyrwicką, dziekana Wydziału Inżynierii 
Zarządzania Politechniki Poznańskiej; 
Pawła Chudzińskiego, prezesa zarządu 
„Aquanet” S.A. oraz Zbigniewa Polusa, 
zegarmistrza prowadzącego swój zakład 
w Poznaniu od ponad 40 lat.

Medale Młodego Pozytywisty wraz 
z członkowstwem w Klubie Młodych Pozy-
tywistów otrzymali: Magdalena Mrozińska, 
twórca projektu „ARTmosfera”, animator 
kultury i życia biznesowego, Paweł Górczyń-
ski, sportowiec-maratończyk i Jan Gaspars, 
pracownik naukowy UAM w Poznaniu.

red.

BuRMIsTRz JERzy LEChNEROWsKI „LIDEREM PRACy ORGANICzNEJ”

Poznaj swojego posła 
- porozmawiajmy o tym co ważne

 dla ciebie i gminy kórnik. 
Zapraszamy na spotkanie 

z posłanką na sejm RP 
joanną Schmidt (Nowoczesna) 
kiedy: 14 maja 2016 (sobota) 

godz. 17:00
gdzie: oAZA kórnickie centrum 

Rekreacji i Sportu 
sala konferencyjna

Fot. Nasz Głos Poznański
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Robakowo położone jest na północ od 
Kórnika. Zajmuję powierzchnie 682 ha i zamel-
dowanych jest w nim 1073 osób. W ostatnich 
latach zauważalny jest znaczący przyrost liczby 
mieszkańców, wynika to z nasilenia na tym tere-
nie budownictwa mieszkaniowego. W związku 
z dynamicznym rozwojem miejscowości Roba-
kowo zostało podzielone na dwa sołectwa – Ro-
bakowo Wieś oraz Robakowo Osiedle. W tym 
numerze skupimy się na sołectwie Robakowo 
Osiedle, w którym sołtysem jest Andrzej Surdyk.

Sołectwo położone jest przy linii kolejowej 
Poznań – Ostrów Wielkopolski. Na jego tere-
nie zlokalizowanych jest kilka przedsiębiorstw 
o profilu produkcyjno – usługowym. 

W 2013 roku na terenie sołectwa wybu-
dowano świetlicę wiejską, która służy trzem 
sołectwom (Robakowo Osiedle, Robakowo 
Wieś, Gądki). Wcześniej wszelkiego rodzaju 
imprezy kulturalne oraz zebrania wiejskie od-
bywały się w budynku szkolnym Gimnazjum 
w Robakowie. Budowa nowej świetlicy spełnia 
oczekiwania mieszkańców. Jest miejscem 
spotkań, uroczystości oraz imprez okoliczno-
ściowych.  Obiekt sąsiaduje z boiskiem wiejskim 
oraz placem zabaw. 

W ciągu tygodnia w sali świetlicowej orga-
nizowane są zajęcia pozaszkolne dla dzieci 
i młodzieży, a w czasie wakacji mają miejsce 
półkolonie letnie i zimowe. W pierwszy wtorek 
miesiąca dyżury w świetlicy pełni sołtys, a zara-
zem radny Rady Miasta i Gminy Kórnik Andrzej 
Surdyk (godz.: 17:00 – 18:00) oraz radca praw-
ny (18:00 – 19:00). Spotkania z radcą prawnym 
zarezerwowane są wyłącznie dla mieszkańców 
Robakowa. W świetlicy odbywają się także spo-
tkania Stowarzyszenia ROGĄDA, które skupia 

seniorów ze wsi Robakowo, Gądki i Dachowa.
Pan sołtys bardzo chwali sobie współ-

pracę z innymi sołectwami przy organizacji 
imprez. Dzięki połączeniu sił Robakowo wraz 
z Dachową oraz Gądkami zorganizowały już 
wspólnie Dzień Dziecka, Mikołajki, Majówkę 
oraz Dożynki.

Do inwestycji, których realizacja zaplano-
wana jest w najbliższym czasie należą m.in. 
projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Polnej 
oraz na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Słonecz-
nikowej, postawienie lampy na skrzyżowaniu ul. 
Szerokiej i ul. Polnej oraz projekt dokończenia 
oświetlenia na odcinku ul. Dworcowej. W roku 
ubiegłym udało się zmodernizować przejazdy 
kolejowe przy ul. Szkolnej (poszerzenie prze-
jazdu) i ul. Szerokiej (automatyczna rogatka), 
co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego.

W tym roku na wjazdach do Robakowa 
pojawią się tzw. „witacze wsi”, ponadto na 
skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Dworcowej 
umieszczona zostanie tablica z logo miejsco-
wości oraz informacjami na temat jego historii.  
W planach czekających na realizację jest rów-
nież utwardzenie dróg na ul. Leśnej i Podgórnej. 
Jak podkreśla sołtys wieś rozwija się. Wokół sta-
rych zabudowań, powstają nowe osiedla, a co 
za tym idzie zwiększa się zapotrzebowanie na 
infrastrukturę. Priorytetowo będzie traktowane 
odnawianie tych części miejscowości, w których 
najdłużej istnieje zabudowa mieszkaniowa. 

Dzięki uczestnictwu i wygranej w Budżecie 
Obywatelskim (*budżet obywatelski to część 
budżetu gminy, o którym decydują bezpośred-
nio mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów 
i ich wybór w głosowaniu) w 2015 roku pozyska-

no środki na budowę chodników na ul. Szkolnej 
oraz od ul. Polnej do ul. Szafirowej, natomiast 
w roku 2014 wygrał projekt polegający na 
sfinansowaniu dokumentacji projektowej doty-
czącej na budowy kanalizacji sanitarnej, który 
w tym momencie czeka na realizację. Planuję 
się poszerzenie projektu budowy kanalizacji 
o całe Robakowo oraz miejscowości ościenne: 
Dachowę, Gądki, Żerniki.  Władze samorządo-
we, aby podjąć dalsze kroki czekają na warunki 
jakie zaoferują przedstawiciele spółki Aquanet. 

Wśród bolączek z jakimi zmagają się 
mieszkańcy sołtys wymienia w pierwszej 
kolejności brak kanalizacji sanitarnej oraz 
brak bezpiecznych poboczy co przy tak dy-
namicznym rozwoju sołectwa stwarza niebez-
pieczeństwo dla poruszających się tamtędy 
pieszych. Jak wspomniałam na wstępie na 
terenie Robakowa zlokalizowanych jest kilka 
przedsiębiorstw produkcyjno–usługowych. 
Firmy te chętnie zatrudniają obcokrajowców. 
Sytuacja ta powoduję powstawanie konfliktów 
wynikających z różnic kulturowych.  Miesz-
kańcy, aby rozwiązać powstające wokół tego 
tematu problemy, w ostatnim czasie wystoso-
wali pismo do Urzędu, w którym domagają się 
doprowadzenia do spotkania przedstawicieli 
danych zakładów pracy, Rady Sołeckiej oraz 
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.  

Na zakończenie przypominamy, że Roba-
kowo walczy w konkursie, w którym wygraną 
jest budowa siłowni „pod chmurką”. Zachęcamy 
do odwiedzenia strony: NestlePorusza.pl i od-
dania głosu. Głosowanie trwa do 30 czerwca.

Zosia Fludra

wieści z robakowa-oSiedla

Sołtys: Andrzej Surdyk
Strona internetowa: 
www.erobakowo.pl

W przeddzień przypadającego 23 kwietnia 
„Światowego Dnia Książki” w Szczytnikach 
odbyła się premiera wydawnictwa „Szczytniki 
dawniej i dzisiaj” pod redakcją Kazimierza 
Krawiarza. Publikacja ta jest owocem pasji 
historycznych mieszkańców Szczytnik oraz 
ich zaangażowania w życie społeczne. Jak 
napisano we wstępie „Inicjatorami zebrania 
wiadomości i napisania monografii o swojej Ma-
łej Ojczyźnie są Genowefa Błotna i Kazimierz 
Głuch, którzy dzięki współpracy z OSP Szczyt-
niki i jej prezesem Waldemarem Jankowiakiem 
zgromadzili wokół siebie wielu entuzjastów tego 
pomysłu i wystąpili z wnioskiem konkursowym 
do Urzędu Miejskiego o przyznanie środków 
na jego realizację”.

Szczytniki mają bogatą historię sięgającą 
średniowiecza. Nazwa miejscowości pochodzi 
od „szczytników”, wytwórców „szczytów” czyli 
tarcz. Była więc to u zalania osada służebna 
dostarczająca uzbrojenia drużynie polskich 
władców. 

Pierwsze pisane wzmianki o miejscowości 
znaleziono w dokumentach z 1386 roku. W tre-
ści książki odnajdziemy genealogię kolejnych 
właścicieli Szczytnik, którą opracowała Elżbieta 
Bartkowiak. Jarosław Melesiński opisał udział 
mieszkańców w I wojnie światowej. Opisano 
także bogate życie kulturalne i społeczne 
okresu międzywojennego, walkę mieszkańców 
na frontach II wojny światowej oraz konspirację 
i prześladowania z czasów okupacji. 

Na kartach książki przedstawiono także 
działania, które tworzą współczesną historię 
Szczytnik oraz osoby zasłużone dla miejsco-
wości. Ostatnie kilkadziesiąt stron zajmują 
fotografie. Nie zabrakło także map archi-
walnych i współczesnych oraz oryginalnych 
dokumentów.

Premiera książki miała miejsce w remizie 
OSP Szczytniki, 22 kwietnia o godzinie 19:00. 

Kilkaset osób oprócz prelekcji Kazimierza 
Krawiarza, mogło wysłuchać poezji zasłu-
żonego sołtysa Ludwika Szczepaniaka oraz 
współczesnych rymów Majki Madejczyk. 
Wystąpił także miejscowy bard Stefan Jaskuła, 
który zaimprowizował – jak to ma w zwyczaju - 
przyśpiewkę na temat książki. Lucjan Rzepka, 
reprezentujący mieszczącą się w Żernikach 
drukarnię Abedik, która wyprodukowała 
książkę, opowiedział o procesach drukarskich 
i introligatorskich których efektem jest to piękne 
wydawnictwo. Spotkanie prowadził autor okład-
ki Robert Jankowski. 

Każda zamieszkała w Szczytnikach, 
a obecna na premierze rodzina otrzymała 
egzemplarz monografii swojej miejscowości. 
Nim Kazimierz Krawiarz przystąpił do kilkugo-
dzinnego składania autografów odśpiewano 
jeszcze „Sto lat” obecnemu na uroczystości 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu, 
który dzień później obchodził imieniny. Wiersz 
powiedział także radny Zbigniew Tomaszewski. 
Po części oficjalnej, przyszła kolej na tort i inne 
smaczne jedzenie przygotowane przez radę 
sołecką z sołtysem Markiem Templewiczem  
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 

Książka „Szczytniki dawniej i dzisiaj”, nie 
licząc treści zawartych w wiekopomnej publi-
kacji „Z dziejów Kórnika i Bnina” pod redakcja 
Jerzego Fogla, jest pierwszą tak bogatą mono-
grafią sołectwa naszej gminy. Czy natchnie to 
lokalnych liderów do pracy nad monografiami 
innych miejscowości? Tego życzymy.

Opr. ŁG

Ksiażka, wydana w nakładzie 500 egz. 
dystrybuowana była wśród mieszkańców 
Szczytnik podczas opisanej powyżej imprezy. 
Trafiła także do bibliotek.

W chwili obecnej nie ma możliwości zakupu 
tej książki. 

„Szczytniki dawniej i dziSiaj” hARCERsKA 
AKCJA LETNIA 

2016
odERwij SiĘ od miASTA, 

hAŁASU, komPUTERA i iNTERNETU!
oBóZ jEST idEAlNYm SPoSoBEm 

NA odPocZYNEk 
NA ŁoNiE PRZYRodY.

wSŁUchAj SiĘ w dZwiĘki 
lASU i moRZA,

PoZNAj NowYch lUdZi 
i ZBiERAj wSPomNiENiA!

komENdA hUFcA 
ZwiąZkU hARcERSTwA PolSkiEgo 

w kóRNikU
ZAPRASZA do
hARcERSkiEj 

BAZY oBoZowEj 
W POBIeROWIe 

w  TERmiNiE  11.07-23.07.2016

Proponujemy:
- ciekawy, sprawdzony skautowy program i 
harcerską niepowtarzalną atmosferę,
- tylko u nas nauczysz się podstaw surwiwa-
lu, pierwszej pomocy, współpracy w grupie i 
wiele więcej przy okazji świetnie się bawiąc!
- wycieczki piesze po Wybrzeżu Zachodnim,
- gry, zabawy harcerskie i sportowe, wie-
czory z piosenką przy ognisku

Zapewniamy:
- kompetentną, merytoryczną kadrę wycho-
wawczą, fachową opiekę medyczną,
- pełne wyżywienie – cztery wspaniałe 
posiłki dziennie,
- noclegi w namiotach wyposażonych w 
łóżka „kanadyjki”, materace, półki,
- umywalnie i prysznice z bieżącą wodą 
ciepłą i zimną,
- ren obozowiska zlokalizowany w sosno-
wym lesie.

ZAPiSY do 24 mAjA 2016 RokU 
w siedzibie komendy hufca (Sadyba) 

ul. Poznańska 34a we wtorki i czwartki 
od 19.00 – 20.00

Szczegółowe informacje dla zainte-
resowanych rodziców również w w/w 
terminach – osobiście lub pod nr tel. 

668 32 03 02

KOSzT OBOzU
 dlA ZUchów i hARcERZY 

wYNoSi 760,00 ZŁ

istnieje możliwość wnoszenia 
odpłatności w ratach

kóRNickiE  TowARZYSTwo            
PomocY SPoŁEcZNEj proponuje 
dzieciom i młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjów udział w kolonii w Białym Dunajcu 
k/Zakopanegow terminie od 7 lipca 2016 do 
19 lipca 2016 roku.

Zapewniamy:
• od wielu lat współpracującego z KTPS-em 
kierownika z młodymi, energicznymi, pełnymi 
pomysłów wychowawcami
• autokar turystyczny  (do dyspozycji na 
miejscu) 
• zakwaterowanie w pokojach 2,3,4- osobo-
wych z pełnym węzłem sanitarnym, TV i WiFi 
• domowa kuchnia – 4 posiłki dziennie
• w programie pobytu proponujemy:

- poznanie walorów krajoznawczo–turystycz-
nych Podhala w czasie wycieczek i wypraw 
w góry z przewodnikiem tatrzańskim oraz 
jednodniowy wypad na Słowację (wyma-
gane posiadanie  dowodu osobistego lub 
paszportu)
- rozwijanie zamiłowania do aktywnego 
spędzania czasu  wolnego i poznawania 
ojczystej  ziemi
- odwiedzenie miejsc związanych z rodziną 
Zamoyskich
- poznanie związków Kórnika i Podhala 
dawniej i dziś 
- zajęcia integracyjne, sportowe, rekreacyjne, 
plastyczne, ogniska, dyskoteki i wiele, wiele 
innych niespodzianek!

Dla uczestników zamieszkałych na 
terenie gminy Kórnik, koszt pobytu wynosi 
1000.00 zł. Dla dzieci podatników, którzy 
przekazali swój 1% na rzecz KTPS prze-
widziano zniżkę. Dla rodzin niezamożnych 
istnieje możliwość negocjowania ceny. 

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych 
informacji udziela 

krystyna janicka
 tel. 502492540 e-mail k.janicka@vp.pl

Potwierdzeniem rezerwacji uczest-
nictwa dziecka w kolonii jest wpłacenie 
zaliczki na konto KTPS nr rachunku BS 
Kórnik 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 
z dopiskiem „kolonia”.
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AKTyWNy PKPs
Cały czas trwa bieżąca praca Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego tej or-

ganizacji - Bogdan Wesołek podkreśla, iż stara 
się być aktywny, choć zdaje sobie sprawę, że 
nie jest to łatwe, gdyż ma już 71 lat....

Pan Bogdan stwierdza, że działalność 
PKPS w kórnickiej gminie jest na tym samym 
poziomie co w ubiegłym roku. Jednak mniej 
osób chce korzystać z wycieczek, gdyż se-
niorzy odczuwają coraz bardziej trudności 
finansowe.

Jak co roku w czerwcu wyjedzie do Rewala 
około 50 osób. Natomiast we wrześniu ma 
odbyć się wyjazd mniejszej grupy do Kudowy 
Zdroju. Ponadto na jesień zostały zaplanowane 
jednodniowe wycieczki. Seniorzy pojadą do 
Sanktuarium w Licheniu. Z kolei w jedną z 
niedziel udadzą się do Sanktuarium na Świętej 
Górze w Gostyniu.

Co tydzień w środy w „Gazowni” w godzi-
nach 15-18 odbywają się spotkania w Klubie 
Seniorów. Uczestnicząca w nich Krystyna 
Modrowska jest miłośniczką turystki. Zatem 
zachęca innych do podróżowania.

Pan Bogdan wspomina też o planach 
zorganizowania tradycyjnej Wigilii. Jest także 
wdzięczny burmistrzowi Jerzemu Lechnerow-
skiemu i radnym, którzy z środków dla wspie-
rania organizacji pozarządowych przyznali 
pieniądze na działalność PKPS. Fundusze te 
zostaną przeznaczone m. in. na spotkania 
integracyjne w Łomnicy oraz w Kórniku.

Od szeregu lat ZM-G PKPS w Kórniku 
zajmuje się dystrybucją żywności zakupionej 
z środków Unii Europejskiej. W tym roku, w 
związku ze zmianą rządu, nastąpiły opóźnienia 
związane z rozdawaniem różnych produktów. 
Bogdan Wesołek uspokaja wszystkich zainte-
resowanych tą formą wsparcia, iż wydawanie 
żywności nastąpi ponownie w sierpniu i będzie 
trwało do grudnia.

ZM-G PKPS nadal wspomaga rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. 
W dalszym ciągu jest kontynuowana pomoc 
dla dziecka pochodzenia polskiego z Ukrainy, 
któremu dostarcza się bezglutenową żywność.

Bogdan Wesołek mówi, iż seniorzy cieszą 
się, że w Kórniku powstał punkt zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny (niewiązany z działal-
nością PKPS).

Robert Wrzesiński

         liST do REdAkcji
       Jesteśmy mieszkańcami ulicy 

Topolowej. Chcielibyśmy za pośrednic-
twem „Kórniczanina” zaapelować do władz 
o interwencję w sprawie naszej ulicy, która 
podczas deszczy zamienia się w jezioro, 
a w porze zimowej w lodowisko. Droga, choć 
każdego roku „równana”, nie jest profilowana 
we właściwy sposób i woda zbiera się w za-
głębieniach, a później przelewa się przez 
nasze nieruchomości zamiast odpływać do 
ul. Lipowej i dalej do kanalizacji deszczowej. 

Wielkie, głębokie kałuże objeżdżane są 
przez samochody poboczami, które zamie-
niają się w błoto co uniemożliwia chodzenie 
pieszym.

Prosimy o takie wyremontowanie naszej 
ulicy, by deszcze nie powodowały opisanych 
problemów. Mieszkamy już przy ul. Topolowej 
od ponad 20 lat i liczymy, że po Państwa inter-
wencji nareszcie będziemy mogli suchą nogą 

spacerować naszą ulicą, a woda deszczowa 
z drogi nie będzie się już przelewać przez 
nasze podwórka i ogrody.

W imieniu mieszkańców ul. Topolowej 
w Kórniku.

Z.S

ogłoSzenie 
o naborze pracownika 

do Środowiskowego domu
 Samopomocy w kórniku

 
Kierownik Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Kórniku ogłasza  nabór 
na  stanowisko  

Psychologa 
w wymiarze pełnego etatu 

Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych 
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. wykształcenie wyższe magisterskie 
w kierunku psychologia
7. co najmniej półroczne doświadczenie 
zawodowe  na stanowisku w bezpośred-
nim kontakcie z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi

 
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 

będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria: 
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności 
na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata, 
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich 
miejscach pracy,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych 
relacji z podopiecznymi;

wymagane dokumenty
1. CV;
2. List motywacyjny; 
3. Dokumenty potwierdzające wykształce-
nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje; 
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu w pełni 
z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie;
5. Oświadczenie zawierające zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych zgodnie 
z ustawą  o ochronie danych osobowych na 
potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
6. Referencje uzyskane od poprzednich 
pracodawców, obecnego pracodawcy lub 
z innych instytucji;

 Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 16 maja 
2016 r. Oferty należy składać w zamknię-
tych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy” 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Kórniku, przy ul. 20 Października 69, 
62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe 
obejmuje analizę wszystkich złożonych 
dokumentów oraz ewentualne rozmowy 
z kandydatami. Nadesłanych dokumentów 
nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do 
ŚDS po wyżej określonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur 
nastąpi w terminie do  15 czerwca 2016 r.

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
kornik.pl).

Zakres obowiązków i uprawnień 
pracownika:
1. udzielanie fachowej pomocy psycholo-
gicznej uczestnikom ŚDS,
2. poradnictwo indywidualne, grupowe 
i rodzinne,
3. prowadzenie grup wsparcia,
4. wzmacnianie zdolności uczestników i ich 
rodzin do samodzielnego rozwiązywania 
własnych problemów oraz dalszego pozy-
tywnego rozwoju rodziny,
5. prowadzenie obserwacji uczestników,
6. diagnoza potrzeb bytowych, socjalnych, 
emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych 
uczestników z ustaleniem zakresu możli-
wości samoobsługi własnej osoby
7. konsultowanie własnych diagnoz i spo-
strzeżeń ze specjalistami z zakresu psy-
chiatrii, neurologii, rehabilitacji, pedagogiki 
i innych dziedzin w zależności od potrzeb 
uczestników,
8. mproponowanie form oddziaływań 
wychowawczych i terapeutycznych w od-
niesieniu do poszczególnych uczestników,
9. podejmowanie działań zmierzających 
do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, 
poprawy jego zaradności osobistej, spraw-
ności psychofizycznej oraz przystosowania 
i funkcjonowania społecznego,
10. mstałe czuwanie nad respektowaniem 
potrzeb emocjonalnych, społecznych i po-
znawczych wszystkich uczestników przez 
personel opiekuńczy i terapeutyczny,
11. dbałość o wysoką jakość świadczonych 
usług i jak najwyższą ich skuteczność,
12. współdziałanie z Kierownikiem Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy oraz 
z innymi pracownikami przy ustalaniu 
indywidualnych programów,
13. prowadzenie zajęć terapeutycznych 
zgodnie z opracowanym planem postępo-
wania wspierająco – aktywizującego,
14. ocenianie umiejętności zdobytych 
przez uczestników w czasie zajęć tera-
peutycznych;
15. mwspółpraca z rodzicami i opiekunami 
uczestników;
16. dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
17. życzliwy i taktowny stosunek do 
uczestników,
18. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia 
wymaga tej czynności,
19. pomoc uczestnikom przy załatwianiu 
potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia 
uczestnika tego wymaga,
20. mopieka nad uczestnikami w trakcie 
dowozów,  
21. wzorowe promowanie Domu w spo-
łeczności lokalnej i ponad lokalnej poprzez: 
udział w konkursach okolicznościowych 
o zasięgu ogólnopolskim, powiatowym, 
gminnym,
22. współpracę, integrację z innymi Śro-
dowiskowymi Domami Samopomocy i pla-
cówkami działającymi w obszarze pomocy 
społecznej;

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów wsi 
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi 
Czołowo oraz części wsi Czmoń – część 
B (Radzewo – część północno-zachod-
nia, zachodnia i południowa - fragmenty, 
Czmoniec, Czmoń – część zachodnia), 
gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 
1515 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.), 
uchwały nr XXIV/273/2012 Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r., zmienionej 
uchwałą nr XXXV/387/2013 z dnia 29 maja 
2013, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszarów 
wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi 
Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B, 
gmina Kórnik wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 16 maja 2016 r. do 
14 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (sala 106, 
I piętro – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 czerwca 2016 r. na adres: Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z 
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY kóRNik

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze 
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik 
uchwały nr XX/257/2016 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, ze zmianą obejmującą obszar par-
kingów i zaplecza sportowo – rekreacyjnego 
przystanku kolejowego w Koninku.

Inicjatorem opracowania planu jest Stowa-
rzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje 
program Master Plan dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitarnej. Działania planistyczne w ra-
mach tego projektu skierowane są na rozwój 
kolei metropolitarnej, koncentrację rozwoju 

na terenach z dobrym dostępem do stacji lub 
przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy 
dworców i terenów przystanków. 

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko ww. projektu zmiany 
studium.

Zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 
studium w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-
-mail: kornik@kornik.pl), w terminie do dnia 30 
maja 2016 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta  
i Gminy Kórnik.

ogŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY kóRNik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 ze zm.) oraz  art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze. 
zm.), zawiadamiam  o podjęciu przez Radę 
Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr XX/256/2016 
z dnia  27 lutego 2016 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława 
Bodniaka w Kórniku, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmiana części 
obowiązującego planu miejscowego  i powięk-
szenie terenu parkingu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do 
dnia 30 maja 2016 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik.
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iA PRZEgoNioNE żYciE 
= KOmPROmIS 10000+

Pszczoły wykorzystu-
jąc panującą już od dłuż-

szego czasu aurę, ostro zabrały się za pracę. 
Wiosenny okres, to dla skrzydlastych przyja-
ciół ludzi czas „dla siebie” – rodzina pszczela 
odnawia się. Pierwsze pożytki kwiatowe 
pszczoły zagospodarowują wyłącznie na 
własne, doraźne potrzeby. Pszczelarz 
wspomaga rozwój owadziej gromady do-
kładając nadstawki, czyli kolejne korpusy do 
prężnego pszczelego królestwa. Ule stają 
się piętrowe, a później nawet z kolejnym 
piętrem czy półpiętrem (półnadstawką). Gdy-
by „urząd pszczeli” miał wzorem ludzkich 
urzędów wydawać „warunki zabudowy” dla 
nowej rodziny pszczelej, określiłby w nich 
zapewne m.in. takie sformułowanie, że „na 
pasiece dopuszcza się zabudowę jednoro-
dzinną szeregową piętrową z możliwością 
dobudowy kilku kondygnacji, zakończoną 
dachem płaskim lub skośnym”. 

Dobudówki uzależnione są od tzw. „siły” 
rodziny pszczelej, czyli m.in. ilości „lokato-
rów” ula. Parafrazując obowiązujący obec-
nie w kraju nowy system wsparcia rodzin 
człowieczych, w przypadku pszczół można 
by powiedzieć, że obowiązuje „Program 
10000+”, tzn. przy takiej ilości robotnic w 
rodzinie przysługuje drugi korpus. Na nieco 
skromniejszy „Program 5000+” przypada-
łoby ½ korpusu (półpiętro). Pszczoły nie 
wiedzą jednak jeszcze, że po dołożeniu kor-
pusów, co pszczelarz czyni także w okresie 
spodziewanych pożytków, wkrótce ich życie 
stanie się „przegonione”.

Po dwóch, trzech tygodniach od dołoże-
nia korpusu na zbiór sezonowego pożytku, 
ramki pszczele na „piętrze” są zapełnione 
pysznym miodem. Jego dojrzałość obja-
wia się zasklepionymi komórkami w tym 
miodnym spichlerzu. Pora żniw, pora mio-
dobrania. Pszczoły nie przekazują sobie w 
genach historycznej wiedzy, że pszczelarz 
po ostatnim miodobraniu nie zostawi swych 
pożytecznych pracowników na zimową 
pastwę losu, lecz uzupełni ich opróżnione 
magazyny odpowiednim pokarmem do prze-
trwania ponad półrocznego niesprzyjającego 
dla nich okresu.

Pierwszych zbiorów „żądlaste” owady 
nie bronią tak zaciekle, bowiem mają gdzieś 
„z tyłu głowy” zakodowane, iż jeszcze w 
polu pożytku wiele i „odbiją” to sobie w 
najbliższym czasie, „zakasując rękawy” do 
dalszej pracy. Ich agresja z punktu widzenia 
człowieka, a właściwie obrona z punktu wi-
dzenia pszczół, osiąga apogeum podczas 
ostatniego w sezonie miodobrania. Potrzeba 
matką wynalazków więc pszczelarze, którzy 
nie chcą drażnić się za dużo ze swoimi 
podopiecznymi, stosują trik w postaci tzw. 
„przegonki”. Jest to takie „sprytne urządze-
nie”, która pozwala pszczołom przemiesz-
czać się tylko w jednym kierunku pomiędzy 
„podłogą/sufitem” oddzielającym „gniazdo” 
(korpus dolny) od „miodni” (korpus górny). 
Przegonkę zakłada się z reguły na 24h przed 

planowanym miodobraniem. Umieszcza 
się ją przeważnie pomiędzy korpusami w 
płaszczyźnie poziomej. Staje się ona dla nich 
wówczas jedyną drogą wyjścia z korpusu 
górnego do gniazda i dalej z ula na zewnątrz. 
Konstrukcja przegonki pozwala jedynie na 
opuszczenie przez pszczoły miodni, co 
czynią stopniowo, pojedynczo, ale kilkoma 
korytarzami do wyboru, aż do ostatniej 
pszczoły. Ruch w drugą stronę jest niemoż-
liwy. Przeciwdziałają temu naprowadzające 
elementy dostępne od górnego korpusu 
(wejście), zakończone niewielkimi otworami 
w korpusie dolnym (wyjście). Można by tam 
śmiało wstawić układ znaków spotykany 
wśród dwunożnych istot korzystających z 
wehikułów wszelakich, a mianowicie D-3 
„droga jednokierunkowa” w korpusie górnym 
i B-2 „zakaz wjazdu (wejścia)” od strony 
gniazda lub alternatywnie C-5 „nakaz jazdy 
(wyjścia) prosto” i D-4a „droga bez przejazdu 
(ślepa uliczka)”. Pszczoła łatwo wejdzie do 
„naprowadzaczy”, których z reguły jest kilka, 
ale nie umie wejść do małego otworu, z czym 
z kolei perfekcyjnie radzi sobie jej kuzynka 
pszczoła murarka. W ten właśnie sposób 
pszczoły zostają „przegonione”. Ramki z 
opuszczonego korpusu, bądź nawet cały 
korpus bez pszczół można spokojnie zabrać 
potem do pracowni i odwirować w miodarce.

Przegonka więc, to potrójna oszczęd-
ność: czasu pszczelarza, stresu (pszcze-
larza i pszczół) i strat pszczół. Podczas 
tradycyjnego wyciągania ramek z miodni, 
bez wykorzystania przegonki zawsze nie-
stety dochodzi do jakichś uszczerbków w 
ilostanie liczbowym pszczół („gdzie drwa 
rąbią tam wióry lecą…”).  Przegonkowe „jed-
nokierunkowe autostrady” pozwalają na ich 
uniknięcie. Przegonka jest niejako wprost, 
kompromisem pomiędzy potrzebami życio-
wymi ludzi, a żywotnym interesem pszczół…

Stanisław Duszczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bzzz… zzA uLA

Straż Miejska w Kórniku ujawniła kolejne nielegalne wysypisko śmieci. Tym razem 
odpady wyrzucano do lasu pomiędzy Czołowem a Radzewem (około 300 metrów od drogi 
powiatowej 2472P). Osoby posiadające informacje, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu 
sprawców proszone są o kontakt z funkcjonariuszami SM: +48 604 607 104

STRAż miEjSkA iNFoRmUjE

Straż Miejska w Kórniku poszukuje 
właścicieli pochwyconych niedawno 
piesków. Trzy zwierzęta pochwycono 
w Robakowie, w  okolicach ul. Jaśmi-
nowej 21 kwietnia br. Telefon do Straży 
Miejskiej: 604 607 104.

Wzorem lat ubiegłych 

od początku maja działa

 „Pogotowie Rojowe” 

Koła Pszczelarzy 

w Kórniku, 

które aktywne 

pozostanie 

do końca sierpnia. 

Jeśli więc zauważymy 

rojące się pszczoły, 

możemy zgłosić to 

do dyżurującej osoby

 w Kole Pszczelarzy 

w Kórniku.

Kontakt telefoniczny: 

(61) 81 71 758; 

(61) 89 809 89

Komórka : 

604 068 299  

lub

 662 596 852
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Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk” 
wraz z sympatykami udali się na kolejną 
wycieczkę dofinansowaną częściowo 
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Tym  
razem do Gołuchowa, który miał ścisłe 
związki z Kórnikiem, a to za sprawą hra-
biego Tytusa Działyńskiego, który w lipcu 
1853 roku zakupił dobra gołuchowskie 
dla syna Jana z zamiarem nauczenia go 
gospodarowania i zarządzania majątkiem, 
aby ten w przyszłości potrafił zarządzać 
dobrami kórnickimi. Jan hr. Działyński wraz 
z żoną Izabellą z Czartoryskich Działyńską 
podupadły zamek gołuchowski starali się 
doprowadzić do  świetności. Dzieła tego 

dokonała Izabella Działyńska, która w roku 
1871 r. została jedyną właścicielką zamku. 
Jan hr. Działyński przekazał żonie zamek  
tytułem zaciągniętych u niej pożyczek  na 
potrzeby powstania styczniowego. W zam-
ku mogliśmy podziwiać bezcenne antyczne 
wazy zgromadzone przez Jana i Izabellę 
Działyńskich, kolekcję malarstwa, wystrój 
i wyposażenie wnętrz, piękne kominki. 
W dawnych zabudowaniach: powozowni 
wzniesionej w 1854 roku z inicjatywy Jana 
Działyńskiego,  owczarni wybudowanej 
w 1849 roku przez Wincentego Kalksteina, 
oficynie która swój piękny wygląd zawdzię-
cza Izabelli i Janowi Działyńskim mieści 
się dzisiaj Muzeum Leśnictwa w którym 

podziwiać mogliśmy pięknie przedstawio-
ne eksponaty związane z leśnictwem, my-
ślistwem, zwierzyną leśną,   przemysłem 
drzewnym oraz sprzęt do prac leśnych. 
Z powodu remontu nie udało nam się 
zobaczyć wnętrza kapliczki w której pocho-
wana jest Izabella Działyńska. W drodze 
do Pokazowej Zagrody Zwierząt na tzw. 
Dybulu (nazwa miejsca w parku), zwiedzi-
liśmy Leśniczówkę z całym wyposażeniem 
pomieszczenia leśników oraz wystawę 
„Ochrona lasu”. W zagrodzie spotkaliśmy 
żubry, koniki polskie, dziki i białe daniele.  
   

Stanisława Andrejewska

kórnickie ślady w gołuchowie

Mój okudżawa
Skromnie, ale jakże intymnie, nazywał 

się poetycko-muzyczny wieczór  poświę-
cony  twórczości Bułata Okudżawy zorga-
nizowany przez Kórnickie Stowarzyszenie 
Ogończyk w kawiarni Walentynka  w dniu 
22 kwietnia br.

Spotkanie prowadziła prof. dr hab. 
Joanna Maleszyńska-Waligóra przy współ-
udziale koleżanek i kolegów z kultowego 
zespołu Sikory oraz aktywnym wsparciu 
zaproszonych gości.

Większość  z uczestników wieczoru to 
młodzież lat siedemdziesiątych, która  wte-
dy  poznała i pokochała  Bułata pierwszą 
a zarazem dozgonną miłością. 

Poezja  Okudżawy, choć piękna w sa-
mej treści i formie, w pełni wybrzmiewa 
w autorskiej muzyce, staje się dziełem 
wielowymiarowym i doskonałym.

Pani Joanna z wielką erudycją i wła-
ściwą sobie swobodą oprowadzała po 
zaułkach  twórczości rosyjskiego barda, 
przybliżała i odkrywała  piękno utworów. 

 Usłyszeliśmy  najbardziej znane i uko-
chane ballady oraz te mniej popularne 
w solowym i zespołowym wykonaniu Sikor. 
Niektóre śpiewaliśmy wspólnie. 

Dlaczego zatem w tytule nie pojawił 
się NASZ, lecz MÓJ Okudżawa, skoro tak  
wielu z nas potrafi cytować i nucić jego pie-

śni? Okazuje się, że nie możemy traktować 
tej twórczości, jako „dobra wspólnego”, 
percepcja  utworów Bułata to własność 
prywatna i na wskroś osobista każde-
go ze słuchaczy. Przekonały nas o tym 
wypowiedzi poszczególnych  członków 
Zespołu oraz publiczności. Każdy mówił 
o SWOICH doświadczeniach związanych 
z odbiorem utworów Pieśniarza, o swoich 
indywidualnych odczuciach i uczuciach to-
warzyszących obcowaniu z tą niezmiennie 
aktualną i niepoddającą się upływowi  czasu  
wielką  sztuką.

Lena Nowak

„Spulchnię ziemię na zboczu 
i pestkę winogron w niej złożę,
A gdy winnym owocem 
gronowa obrodzi mi wić,
zwołam wiernych przyjaciół
i serce przed nimi otworzę,
bo doprawdy 
– czyż warto inaczej na ziemi tej żyć?”    
    

B.Okudżawa, 
Gruzińska piosenka

27 kwietnia w KCRiS Oaza odbył się pierwszy występ działającego przy Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku Zespołu 
Pieśni i Tańca Narodowego „Władysie”. Starszym koleżankom i kolegom towarzyszyli także tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej. 

ŁG

Trwają już od kilku miesięcy w ramach 
projektu „Królowie, damy i rycerze w Kórniku 
– uliczne konfrontacje”, realizowanego w pro-
gramie Równać Szanse Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, administrowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży (koordy-
nator projektu Halina Buda). Zakończą się 
barwnym kostiumowym widowiskiem „Szachy” 
Jana Kochanowskiego, z renesansową muzyką 
i tańcem, z licznym udziałem kórnickiej mło-
dzieży,  na Podzamczu w Kórniku, 27 sierpnia 
2016, godz. 17.00. 

Będzie to dzień  „szachowy” – Kórnickie 
Spotkania Szachowe 2016 – udostępnione 
bowiem zostaną niepokazywane na co dzień, 
unikatowe dokumenty z kolekcji von Heyde-
branda, na wystawie organizowanej przez 
Bibliotekę Kórnicką PAN – kurator wystawy 
Małgorzata Potocka. Wystawa udostępniona 
będzie w oficynie zamkowej  Klaudynówka  
w godz. 14.00 – 19.00. Na oba wydarzenia 
wstęp wolny, serdecznie zapraszamy i to nie 
tylko szachistów.

Przede wszystkim miłośników pięknego 
staropolskiego słowa w wydaniu mistrza poezji  
Jana Kochanowskiego. Klarowny i soczysty 
język, pełen zwrotów potocznych,  nieraz 
dosadnych i wyrazistych,  zapomnianych już 
przysłów, będzie  okazją do rozsmakowania 
się w staropolskiej polszczyźnie. Opowiedziana 
historia warta jest zamkowej scenerii, chodzi 
bowiem o pojedynek dwóch królewiczów 
o rękę królewny Anny (pierwowzorem była 
Anna Jagiellonka). Nad bezkrwawą walką 
czuwa fortuna, a podpowiedź królewny pozwoli 
wygrać  miłości. Kochanowski  „ w sposób 
niezwykle dyskretny zaakcentował tu obecność 
uczuć ludzkich w rozgrywce losów” (Julian 
Krzyżanowski). 

Na szachowej planszy bitwę toczy więc 
Męstwo z Fortuną; a walczy świat ludzki, 
świat „panien z Helikona” (przywołany przez 
Kochanowskiego do pomocy), czyli muzy, 

nimfy, fauny, strażnicy Temidy, oraz nieme 
a monumentalne figury, oddające społeczne 
układy: władzę, duchowieństwo, wojsko i lud.  
„Udatna korotochwila”, jak nazywa swój utwór 
Kochanowski, jest też przypowieścią filozoficz-
ną , w której „myśli ważne na ziemi, myśli ważne 
w niebie” odgrywają pierwszoplanową rolę. 

Na Podzamczu pojawi się więc w całej 
pełni  historycznych kostiumów świat dworski, 
z tańcem i muzyką, z dworskimi manierami 
i namiętnościami; świat „panien z Helikona”/
muz, z dokazującymi faunami i nimfami, okrzy-
kami i śmiechem reagujących na przebieg gry, 
pilnowanej przez strażników Temidy, z fortuną 
na czele; oraz świat ziemskiej hierarchii: figury 
szachowe dwumetrowej wielkości autorstwa 
Marii Romany Gierczyńskiej. Tworzy to wido-
wiskową i barwną całość, której przewodzi sam 
mistrz z Czarnolasu.

Jesteśmy na etapie zakończenia prac nad 
adaptacją poematu „Szachy”, który na potrzeby 
sceny należało zmienić w dramat. Ślady łaciń-
skiego pierwowzoru „Scacchia ludus” (1527) 
biskupa włoskiego Marco Vidy pozwoliły na 
upostaciowanie w adaptacji przywołanych 

przez Kochanowskiego „panien z Helikona”. 
Musieliśmy też rozbudować wypowiedzi boha-
terów, z zarysowanymi  cienką kreską cechami 
charakteru,  w oparciu o twórczość Kochanow-
skiego i zgodnie z duchem renesansu.

Mamy nadzieję na weryfikację naszych 
działań w oczach publiczności: 27 sierpnia na 
Podzamczu oraz w planowanym widowisku 
w początkach września w Muzeum Jana Ko-
chanowskiego w Czarnolesie, które też objęło 
patronatem nasz spektakl. 

Zaprasza serdecznie
Anna Łazuka-Witek

z zespołem Legionu

LEGIONOWE  sPOTKANIA  z KOChANOWsKIM

debiut „władySi”
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NA zAMKu
czyli remonty realizowane 
przez Bibliotekę kórnicką 

w l. 2009-2016

Biblioteka Kórnicka, pomocnicza jed-
nostka Polskiej Akademii Nauk, ma w swym 
zarządzie kilkanaście budynków, w tym część 
zabytkowych. Są to m.in. w Kórniku na ul. 
Zamkowej: Zamek Kórnicki, oficyny zamkowe 
„Klaudynówka” i „Australia”, budynek magazy-
nowo-administracyjny, powozownia, magazyn 
książek „Rolnik”, budynki gospodarcze oraz 
pawilony na podzamczu (m.in. budynek 
gastronomiczny oddany w na-
jem); na Pl. Niepodległości 
w Kórniku budynki nr 47-50 
oraz w Poznaniu na Starym 
Rynku Pałac Działyńskich. 

Wszystkie budynki wy-
magają prac remontowych, 
które realizowane są w mia-
rę posiadanych środków. 
Priorytetowo traktowane są 
dwa reprezentacyjne budynki 
Biblioteki, dawne siedziby 
rodziny Działyńskich i Zamoy-
skich, tj. Zamek w Kórniku 
i Pałac Działyńskich w Po-
znaniu. Remonty i inwestycje 
w budynkach realizowane 
są dzięki dotacjom z Polskiej 
Akademii Nauk [dalej: PAN], 
Starostwa Powiatowego, Gminy Kórnik oraz 
darowiznom Fundacji Zakłady Kórnickie [da-
lej: FZK], a mniejsze remonty wykonujemy 
ze środków własnych Biblioteki. Niestety 
sytuacja prawna uniemożliwia Bibliotece 
korzystanie ze środków unijnych. Jako jed-
nostka bez osobowości prawnej, Biblioteka 
podlega bezpośrednio Kancelarii PAN, która 
finansowana jest ze środków Ministerstwa 
Nauki. PAN nie jest benefi-
cjentem środków europejskich 
w ogłaszanych konkursach 
związanych z konserwacją 
i renowacją zabytków, a tym 
samym wykluczona jest Bi-
blioteka. Nie udało się dotąd 
zmienić tej sytuacji.

Największy wysiłek fi-
nansowy w ostatnich latach 
położono na prace remon-
towe w Zamku Kórnickim 
oraz w Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu. Zamek należy 
do najcenniejszych polskich 
zabytków. Wpisany do rejestru 
zabytków jeszcze w 1930 r. 
(2422/A z 12.03.1930), w 2011 
r. został uznany za pomnik 
historii (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. 
„Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z ko-
ściołem parafialnym - nekropolią właścicieli”).

W ciągu kilku ostatnich lat przeprowa-
dzono szereg większych i mniejszych prac. 
których celem było przywrócenie świetności 

zabytkowym obiektom. W l. 2009-2011 (dzięki 
dotacji FZK, Starostwa Powiatowego i Gminy 
Kórnik) przeprowadzono generalny remont 
schodów i mostu kamiennego. Niestety po 
niedługim okresie użytkowania zauważono 
zacieki pod dawnym „babińcem”. Mimo 
dwukrotnego demontażu nawierzchni mostu, 
nie udało się usunąć problemu. Obecnie 
(25.04.2016 r.)  rozpoczęto prace naprawcze 
wg wskazówek prof. dr hab. inż. Arkadiusza 
Madaja z Politechniki Poznańskiej.

W 2011 r. dzięki dotacji celowej z PAN 
przeprowadzono renowację dachu zamku 
oraz rewitalizację fosy. Wykonano nowe po-
krycie dachu, konstrukcja drewniana została 
zaimpregnowana, wykonano również nowy 
system odwodnienia dachu i zastosowano 
ogrzewanie rynien i rur spustowych, co zapo-

biega w zimie gromadzeniu się lodu w odpły-
wach. W tym samym roku, także dzięki dotacji 
z PAN, zastąpiono w zamku stare, niewydolne 
piece, nowoczesną kotłownią. Po wymianie 
pieców grzewczych, konieczna okazała się 
przebudowa komina z wymianą wkładów. 

Poważnym, widocznym problemem 
zamku jest jego elewacja. W grudniu 2011r. 

projekt: „Roboty budowlane związane z reno-
wacją elewacji oraz rewaloryzacją i konserwa-
cją stolarki okiennej Zamku Kórnickiego”. Nie-
stety ze względu na brak środków (każdego 
roku składany jest wniosek o finansowanie), 
konieczne było etapowanie prac. W roku 
2012 wykonano renowację zabytkowej, 

XIX-wiecznej stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zachowano oryginalne szklenie w skrzydłach 
zewnętrznych, a skrzydła wewnętrzne zostały 
wypełnione szkłem z filtrami UV. Zgodnie 
z sugestią Konserwatora Powiatowego na 
pierwszym piętrze usunięto kraty w oknach 
(okna zabezpieczono systemem alarmowym). 
Prace sfinansowała PAN. 

W latach 2012-2013 przeprowadzono pra-
ce renowacyjne w przyziemiach zamku, gdzie 
od lat obserwowano rosnący stopień zawilgo-
cenia ścian, wysolenia i rozsypującą się cegłę. 
Wykonano prace mające na celu likwidację 
zawilgocenia, m.in. położono izolację pionową 
na ściany zewnętrzne, usunięto współczesne 
płytki ceramiczne z podłóg w piwnicach; 
po kilkumiesięcznym osuszaniu przyziemi 
zerwano resztę posadzek betonowych, 

usunięto warstwę zasolonej 
ziemi, na nowych podkładach 
z ubitych materiałów sypkich 
ułożono posadzkę z cegły, 
której rozmiar i kolor wzorowa-
no na cegle z poł. XIX w. (wg 
wzoru posadzek na I piętrze 
w zamku). Ponownie przepro-
wadzono oczyszczanie, odsa-
lanie oraz impregnację ścian 
ceglanych we wszystkich po-
mieszczeniach. Niestety nadal 
ujawniają się sole i cegły na 
ścianach wymagają zabiegów, 
które prawdopodobnie będą 
wykonywane systematycznie 
przez kilka lat. Przygotowany 
zostanie projekt, zakładający 
wzmocnienie i naprawę uszko-

dzonych solami cegieł. W trakcie osuszania 
przyziemi Zamku Kórnickiego przebudowano 
system grzewczy oraz instalację elektryczną. 
Dla poprawy estetyki piwnic zamkowych, 
instalacje w miarę możliwości ukryto pod po-
sadzką lub w fugach. Prace w przyziemiach 
były realizowane dzięki dotacji celowej z PAN, 
a także dzięki wsparciu FZK, Powiatu Poznań-

skiego, Gminy Kórnik oraz ze 
środków własnych Biblioteki. 

W 2012 r. dzięki wsparciu 
FZK oraz Gminy Kórnik udało 
się przeprowadzić kompletną 
konserwację zabytkowych, 
drewnianych podłóg w po-
mieszczeniach, które pełnią 
dziś funkcję sekretariatu i ga-
binetu dyrektora, a w czasach 
właścicieli zamku stanowiły 
część apartamentu przygoto-
wywanego w XIX w. dla Izabeli 
z Czartoryskich Działyńskiej. 
Drewniane, intarsjowane pod-
łogi Zamku Kórnickiego należą 
do najpiękniejszych w Polsce. 

W 2014 r. (dotacja PAN) 
zrealizowano duże zadanie 
związane z przebudową kon-

strukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu wraz z wymianą pokrycia. Zły 
stan dachu na pałacu objawiał się licznymi 
zaciekami, poluzowane dachówki spadały 
na ulicę, co powodowało realne zagrożenie. 
Pałac zyskał nowy, ocieplony dach, wymie-
niono okna kaferkowe, wykonano pełną 

impregnację przeciwgrzybiczną, owadobój-
czą i ogniochronną nowych i istniejących 
elementów drewnianych, przemurowano 
kominy i wzniesiono na nowo ławy kominowe, 
znaczna część rynien oraz miejsca stykania 
się dachów wyposażone zostały w automa-
tyczne systemy podgrzewania, sterowane 
komputerowo. Jednocześnie wykonano 
naprawy elewacji pałacu od strony ogrodu 
oraz odnowiono elewację w patio (dzięki 
wsparciu FZK).

W roku 2015 przebudowana została 
kotłownia w budynku magazynowo-admini-
stracyjnym. Nowe kotły zaopatrują w ciepło 
magazyn biblioteczny oraz oficynę „Austra-
lia”. Jednocześnie rozbudowano instalację 
c.o. doprowadzając ją do powozowni oraz 
magazynu „Rolnik”.

W 2015 r. dzięki uzyskaniu finansowania 
z PAN podjęto kolejny etap realizacji projektu: 
„Roboty budowlane związane z renowacją 
elewacji oraz rewaloryzacją i konserwa-
cją stolarki okiennej Zamku Kórnickiego”. 
Wyremontowano ceglaną wieżę - usunięto 
cementowe fugi zastępując je wapiennymi 
i oczyszczono cegłę. Z powodu wysokich 
kosztów prac, zdecydowano kolejno remon-
tować poszczególne ściany elewacji zamku. 
Na rok 2016 zaplanowano, zgodnie z sugestią 
Konserwatora Powiatowego, poddać reno-
wacji frontową, północną elewację zamku. 
Jej stan w porównaniu do pozostałych ścian 
jest najgorszy, odpadają duże elementy 
elewacji, co stanowi zagrożenie dla licznych 
gości odwiedzających Zamek. Trwają starania 
o pozyskanie finansowania. Wnioski zostały 
złożone w PAN, FZK, Starostwie Powiatowym 
i w Gminie Kórnik (tu przyznano 50 000 zł).

30 kwietnia 2016 r. zakończono reali-
zowany od grudnia 2015 r. projekt „Termo-
modernizacja budynków Zamku w Kórniku 
oraz Pałacu Działyńskich w Poznaniu”, 
finansowany ze środków pozyskanych przez 
PAN z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z fun-
duszy pozabudżetowych PAN. Przez ostatnie 
miesiące jednocześnie wykonywane były 
roboty w dwóch największych budynkach 
Biblioteki. W ramach tych prac wymienione 
zostały w obu budynkach instalacje c.o. wraz 
z grzejnikami, wymieniono oświetlenie na 
energooszczędne LED, w zamku docieplono 
dach i zbudowano na nim instalację fotowol-
taiczną, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu 
powstała instalacja ciepłej wody użytkowej, 
wymieniono ok. 130 okien oraz poddano re-
nowacji stolarkę drzwiową. Mamy nadzieję, że 
dzięki tym pracom znacznie obniżą się koszty 
ogrzewania i energii elektrycznej.

Na rok 2016 planujemy obok remontu ele-
wacji zamku, kontynuowanie prac związanych 
z podniesieniem bezpieczeństwa pożarowego 
w zamku oraz dalsze prace remontowo-bu-
dowlane we wnętrzach Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu. W przyszłości konieczna jest 
nie tylko kontynuacja prac w zamku i pałacu, 
ale także remonty pozostałych budynków…

Katarzyna Woźniak
Zdjęcia – Zdzisław Nowakowski

Z kART hiSToRii

ChRzCIELNICA POLsKI 
– cZĘŚć ii

Dzień 14 kwietnia 2016 roku był tym, który 
zainaugurował obchody 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Nie gdzie indziej lecz na Ostrowie 
Lednickim odbyło się nabożeństwo ekume-
niczne łączące chrześcijan różnych wyznań 
we wspólnej modlitwie. Finałowym punktem 
było poświęcenie dzwonu pokoju przez Pry-
masa Polski o znamiennym imieniu Mieszko 
i Dąbrówka.

Powracam jednak do artykułu mojego 
męża ś. p. Jerzego Fogla p. t. „Chrzcielnica 
Polski”. W tej części ukażę Państwu fragmen-
ty dotyczące zakresu prac budowlanych za 
czasów Mieszka, funkcji najstarszych budowli 
lednickich, oraz hipotetyczny przebieg uroczy-
stego chrztu księcia Mieszka.

(…)” Książę witał Dąbrówkę u siebie jako 
chyba już wcześniej poślubioną małżonkę. 
Według Galla Anonima Dąbrówka wzbraniała 
jednak Mieszkowi konsumpcji małżeństwa 
zanim nie przyjmie chrztu.

Rozpoczął się okres katechumenatu 
Mieszka, a wraz z nim intensyfikacja przygo-
towań do wzniosłego aktu, wymagającego 
należytej oprawy i bezpieczeństwa. Wybór 
ustronnego Ostrowa Lednickiego, a nie 
stołecznych grodów w Gnieźnie i Poznaniu, 
podyktowany był zapewne obawą o nieprzewi-
dywalną reakcję pogańskiego społeczeństwa 
na chrzest władcy. 

Prace budowlane
Pamiętający czasy legendarnego Siemo-

mysła – Mieszkowego ojca – gródek na wyspie 
został potężnie rozbudowany i wzmocniony. 
W obrębie wysokich i szerokich, drewniano–
ziemnych wałów obronnych zaczęły wyrastać 
budowle kamienne, jakich dotąd w Polsce nikt 
nie oglądał. A więc w partii południowej grodu 
mała rotunda na planie równoramiennego 
krzyża, z absydą (półkolista lub wieloboczna 
nisza zamykająca prezbiterium kościelne), 
zwróconą ku wschodowi, podzielona wewnątrz 
czterema filarami, z posadzka wykonaną 
z zaprawy gipsowej, w której wymodelowano 
dwa płytkie pół krzyżowe baseny chrzcielne – 
takie jakie stosowano wówczas w południowej 
i zachodniej Europie do sakramentu osób 
dorosłych. To było baptysterium(przykościelny 
budynek przeznaczony do obrzędu chrztu). 
Od strony zachodniej dobudowano do niego 
bezpośrednio podłużny, piętrowy budynek 
z kilkoma komnatami o przeznaczeniu świec-
ko – sakralnym. To był pałac biskupi (łac. 
episcopium). W łączniku między baptysterium, 
a pałacem zlokalizowano murowaną studzien-
kę, dostarczającą wodę chrzcielną. Natomiast 
w północnej części grodu powstał wolno stoją-
cy, niewielki, jednonawowy prawie kwadratowy 
w planie kościół, pomyślany zarazem jako 
nekropolia (gr. cmentarz) członków rodziny pa-
nującego. Autorami i realizatorami oryginalnej, 
kompleksowej koncepcji architektonicznej byli 
zapewne mistrzowie z dalekich stron. Wiele 
wskazuje na to, że czerpali oni pełnymi gar-
ściami z północnowłoskich, przedromańskich 
wzorców budowlanych, genetycznie wywo-
dzących się z tradycji antycznej. Nadzór nad 
całością przedsięwzięcia musiał sprawować 

ktoś wybitnie kompetentny może sam biskup 
Jordan – cudzoziemiec przybyły w orszaku 
Dąbrówki lub raczej wysłany przez dwór praski 
do Polski kilka lat wcześniej.

Funkcja omawianych budowli
Przeznaczenie najstarszych budowli 

można zrozumieć dokładniej dopiero po 
zapoznaniu się z regułami liturgicznymi, obo-
wiązującymi w Kościele schyłku pierwszego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. Misterium przyję-
cia nowej wiary przez osoby dorosłe, składało 
się nierozdzielnie z trzech części: chrztu – 
bierzmowania – eucharystii. Część pierwszą 
celebrowano w wydzielonych baptysteriach 
przez polanie katechumena wodą lub zanu-
rzenie jego stóp w wodzie wypełniającej płytkie 
baseny umieszczone w posadzce obiektu. Cie-
kawostką przy tym jest, iż ablucje (w kościele. 
kato. obrzędowe polewanie wodą) mężczyzn 
i kobiet odbywały się w oddzielnych basenach.

Po chrzcie profesjonalnie udawano się 
do kościoła, dopełniając dwóch pozostałych 
części Świętego Obrzędu.

Przypuszczalny przebieg uroczystego 
chrztu księcia Mieszka

Książę i inni katechumeni – członkowie 
najbliższego otoczenia władcy, zgromadzili 
się w komnacie pałacu biskupiego, przylega-
jącej do baptysterium, by przygotować się do 
ceremonii. Ubrani w białe szaty, prowadzeni 
przez biskupa Jordana przeszli stamtąd 
korytarzem do baptysterium. Wodę Chrztu 
Świętego zaczerpniętą z pobliskiej studzienki, 
jako pierwszy otrzymał Mieszko, stojąc boso 
pośrodku baptysterialnego basenu dla męż-
czyzn. Po nim wstępowały do basen następne 
osoby, w kolejności dyktowanej hierarchią. 
Gdy zakończono ablucję i stosowne modły, 
uczestnicy wrócili do przygotowalni, gdzie 
uformowano orszak. Nie mogło zabraknąć 
w nim Dąbrówki. Na zewnątrz budynku dołą-
czyli do orszaku wielmoże. W asyście wojów 
z załogi grodu procesja przemierzyła jego 
majdan i weszła do kościoła. Tu Jordan udzielił 
nowochrzczeńcom sakramentu bierzmowania 
i odprawił Najświętszą Ofiarę.

Czy więc to wyjątkowe, jedyne w swoim 
rodzaju miejsce – „chrzcielnica Polski” – nie 
powinno stać się ośrodkiem indywidualnego 
i zbiorowego dziękczynienia?”

Tym oto pytaniem zakończył Jerzy swoje 
przemyślenia dotyczące reliktów przeszłości 
na Ostrowie Lednickim. Jednak każdy musi 
sobie odpowiedzieć na nie sam.

Wydaje się, iż ważnym podkreślenia staje 
się fakt znaczenia omawianego wyżej miejsca. 
Ponieważ poza automatycznym przyjęciem 
z mediów do swej świadomości informacji 
o uroczystych obchodach chrztu Polski, czy 
wzorowym wywieszeniem flagi przed domem, 
myślę że każdy z nas powinien również własną 
stopą stanąć na tej niewielkiej wysepce i prze-
mierzyć drogę śladami Mieszka i Dąbrówki 
by w pełni zrozumieć decyzje księcia sprzed 
ponad 1000 lat, która i dziś jest istotna w wielu 
aspektach życia politycznego, społecznego 
i religijnego. Resztę dopełni klimat tego fa-
scynującego miejsca oraz barwne opowieści 
przewodników szkicujące przeszłość – naszą 
przeszłość. 

Irena Fogel
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Z inicjatywy Króla Kurkowego Brata 
Marka Nowickiego, w dniach od 27 marca 
do 3 kwietnia 2016 roku, delegacja Kórnic-
ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego wzięła 
udział w pielgrzymce do Rzymu. W ramach 
obchodów Roku Miłosierdzia, bracia uczest-
niczyli w audiencji u Ojca Świętego oraz na 
specjalne zaproszenie proboszcza Bazyliki 
św. Pankracego za Murami – o. Ernesta 
Zielonki – w pielgrzymce do Drzwi Świętych 
w katedrze Rzymu św. Jana na La-
teranie.

Podróż rozpoczęła się w nie-
dzielne południe, tuż po śniadaniu 
wielkanocnym, z lotniska na Ławicy. 
Po przylocie na lotnisko Ciampino 
w Rzymie, na braci czekali wysłannicy 
o. Ernesta, którzy zawieźli pątników 
do hotelu. Po zakwaterowaniu, bracia 
zgodnie ustalili plan pobytu w Wiecz-
nym Mieście. Świąteczny poniedziałek 
oraz wtorek, przeznaczono na zwie-
dzanie Rzymu. W promieniach słońca 
zobaczyli między innymi: Forum Ro-
manum, Koloseum, Kolumnę Trajana, 
Ołtarz Narodów, z którego rozciąga się 
panorama włoskiej stolicy, Panteon, 
Fontannę di Trevi, Schody Hiszpań-
skie, wiele bazylik i kościołów.

W środę – 30 marca, po wcze-
snym śniadaniu bracia udali się do 
Watykanu na audiencję generalną 
papieża Franciszka. W owym czasie 
Rzym był najbardziej strzeżonym 
miastem na świecie. Dysponując za-
proszeniem do strefy w bezpośredniej 
bliskości papieża, bracia nie uchronili 
się przed obowiązującą kontrolą wier-
nych wchodzących na Plac św. Piotra 
(nie obyło się nawet bez zdejmowania 
mundurów). 

Mimo stojących na każdym rogu 
karabinierów, policjantów i umundurowa-
nych służb miejskich, w mieście panowała 
cudowna, jeszcze świąteczna atmosfera. 
Tym bardziej świątecznie czuli się bracia, 
doświadczając błogosławieństwa Ojca 
Świętego, którego udzielił również rodzinom 
i chorym pozostających w domach. Błogosła-
wieństwo zostało przetłumaczone na wiele 
języków, w tym na język polski, a odczytane 
przez księży władających poszczególnymi 
językami. Atmosfera panowała iście święta, 
a to za sprawą papieża Franciszka. Bracia 
mogli podziwiać szczęśliwy tłum wiernych 
wypełniających po brzegi Plac św. Piotra, 
śpiewających, modlących się i wiwatujących 
na cześć papieża. 

Ponoć w jednej z telewizji można było 
zobaczyć transmisję z audiencji, a uważni 
widzowie dostrzegli braci z Bnina i Kórnika. 
Po zakończeniu audiencji bracia zwiedzili 
monumentalną Bazylikę św. Piotra, która 
wręcz przytłacza ogromem wspaniałości oraz 
znajdujący się w pobliżu Zamek św. Anioła. 

Jako że żar lał się z nieba, członkowie 
KBBK odwiedzili znajdującą się w okolicy 
słynną lodziarnię Old Bridge na Via Bastioni 
di Michelangelo. Pyszne, prawdziwie włoskie 
lody oraz rozległy park wokół Zamku św. 

Anioła dały braciom nieco wytchnienia oraz 
mocy, by obejść Watykan dookoła.

Prawdziwą sensację wzbudzały mundury 
braci, którzy proszeni byli przez turystów 
o wspólną fotografię. Zainteresowanie 
osobnikami ze zdjęcia powodowało również 
szereg pytań o ich pochodzenie i znaczenie, 
o czym bracia z przyjemnością opowiadali. 
Uniwersalnym mianem, zrozumiałym dla 
wszystkich narodowości okazało się okre-

ślenie „konfraternia Polonia”. Prawdziwym 
zdumieniem było dla braci oddawanie im 
honorów przez salutujących karabinierów. 
Pełni wrażeń, bracia długo jeszcze nie mogli 
zasnąć rozpamiętując ten szczególny dla 
nich dzień.

Nastały kolejne dwa dni podziwiania 
wspaniałości Wiecznego Miasta. Bracia 
dostąpili wyjątkowego zaszczytu zwiedzenia 
prywatnych apartamentów Palazzo Doria 
Pamphili – jednego z najznamienitszych 
magnackich włoskich rodów. Pałac udostęp-
niany jest do zwiedzania tylko szczególnym 
gościom, z uwagi na zamieszkanie go przez 
członków rodu. Można było podziwiać ro-
dzinne srebra, zabytkową zastawę i liczne 
komnaty, m.in. jadalnię, sypialnię, nawet 
łazienkę. Niemałe zdziwienie wzbudziło XVII-
-wieczne łoże, przy którym na stolikach noc-
nych leżały ładowarki do laptopa i telefonów 
komórkowych. W pałacu znajduje się wiele 
portretów rodzinnych, ale szczególną uwagę 
przyciągnął portret jednego z członków rodzi-
ny Pamphili – papieża Innocentego X, pędzla 
Diego Velasqueza. Nie mniej interesującym 
dla naszych zwiedzających okazało się orygi-
nalne patio z pomarańczowymi i cytrynowymi 
drzewami. 

Atrakcję tą zapewnił braciom padre Erne-
sto – Karmelita Bosy, który zadbał nie tylko 
o ich strawę duchową, ale i cielesną. Polecił 
braciom kilka miejsc z prawdziwym włoskim 
jadłem i napitkami, sam w jednym biesiad-
nym spotkaniu uczestnicząc. Ojciec Ernest 
zaprowadził braci w jeszcze jedno osobliwe 
miejsce, mianowicie katakumby pod Bazyliką 
św. Pankracego za Murami, oprowadzając 
po nich braci, opowiadając o XX-wiecznej 

historii. Katakumby są miejscem 
pochówku wielu męczenników, 
w tym św. Zofii, a sama bazylika 
powstała w VI wieku, w miejscu 
stracenia św. Pankracego.

W podziękowaniu Bracia KBBK 
podarowali o. Karmelicie Statuetkę 
Kura wygrawerowanymi słowami 
wdzięczności, a za jego pośred-
nictwem takąż statuetkę przekazali 
Ojcu Świętemu z życzeniami poko-
ju, zdrowia i łask bożych na dalsze 
lata pontyfikatu.

Kolejnymi miejscami na mapie 
Rzymu, które odwiedzili bracia były 
plac Campo de’ Fiori z pomnikiem 
posępnej postaci Giordana Bruna, 
wybitnego myśliciela XVI w., który 
pierwszy poparł heliocentryczną 
teorię Kopernika oraz plac Piazza 
Navona – serce barokowej części 
Rzymu z jednym z najpiękniej-
szych dzieł sztuki baroku rzymskie-
go Fontanną Czterech Rzek (Nil, 
Ganges, Dunaj i Rio de la Plata) 
symbolizującą również cztery zna-
ne wówczas kontynenty: Afrykę, 
Azję, Europę i Amerykę.

Równie interesującą okazała 
się przepięknie położona Tybrowa 
Wyspa wraz z Bazyliką św. Bar-
tłomieja. Wyspę Bracia podziwiali 

nie tylko ją zwiedzając, ale również z per-
spektywy Tybru, po którym płynęli rejsem 
w pierwszym dniu uruchomienia rejsów po 
rzymskiej rzece.

Ukoronowaniem pobytu braci Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w Rzymie, 
była pielgrzymka do Drzwi Świętych w kate-
drze Rzymu św. Jana na Lateranie. Po krót-
kim nabożeństwie w kościele św. Marcelego 
i Piotra, uprzednio w nim złożony, ważący 
150 kg relikwiarz z głową św. Pankracego, 
na barkach braci kurkowych, na zmianę 
z czterema parafianami został przeniesiony 
w procesji do katedry Rzymu. Relikwie zostały 
złożone przy ołtarzu, a następnie w imieniu 
Ojca Świętego mszę św. koncelebrowaną 
odprawił bp. Pawel Selvadagi, który na za-
kończenie złożył podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w pielgrzymkę. Wszyscy 
wierni otrzymali odpust całkowity.

Po tak podniosłej uroczystości, bracia 
doświadczyli Wiecznego Miasta nocą 
podczas spaceru, wieńcząc pobyt biesiadą 
i iście włoskim stylu.

Dnia następnego, w godzinach połu-
dniowych bracia stanęli na polskiej ziemi.

Małgorzata Abramczyk

PIELGRzyMKA BRACI KuRKOWyCh DO RzyMu TuRNIEJ 
SaMorządowców

IV Turniej Strzelecki Burmistrzów, Wójtów, 
Radnych, Sołtysów Gmin Powiatu Poznań-
skiego odbył się na strzelnicy Kórnicko Bniń-
skiego Bractwa Strzeleckiego w Skrzynkach 
pod hasłem „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie” w dniu 23 kwietnia 2016 r. Strzelanie 
zorganizował Zarząd Powiatu Poznańskiego 
SSWW kierowanego przez Prezesa Zbignie-
wa Tomaszewskiego. W zawodach udział 
wzięli Starosta Powiatu Poznańskiego Jan 
Grabkowski, Dyrektor Wydziału Promocji 
Starostwa Powiatowego Andrzej Wróblewicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Korniku 
Przemysław Pacholski, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kórnik Jerzy Lechnerowski, W-ce Burmistrz 
Antoni Kalisz, Radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Katarzyna Kaźmierczak, 
Prezes Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
SSWW Barbara Czachura oraz reprezentanci 
gmin Mosina, Komorniki, Kleszczewo, Kórnik, 
Tarnowo Podgórne, Kostrzyn Wlkp., Buk, 
Swarzędz. Nad prawidłowym i bezpiecznym 
przebiegiem Turnieju czuwali bracia kurkowi 
KBBK na czele z prezesem Markiem Baranow-
skim, Królem Kurkowym Okręgu Poznańskiego 
Wojciechem Antczakiem, Królem Kurkowym 
KBBK Markiem Nowickim, Strzelmistrzami 
Marianem Błaszakiem i Zdzisławem Jaku-
bowskim. Spotkanie było okazją do rozmów 
dotyczących obecnej sytuacji politycznej kraju, 

omówienia bieżących problemów występują-
cych w powiecie, gminach, sołectwach itp. W 
rywalizacji strzeleckiej wygrali najlepsi ,zdobyli 
pamiątkowe tarcze, kura oraz cenne nagrody. 
Tarczę ufundowaną przez Barbarę Czachura 
zdobył Zbigniew Tomaszewski  reprezentujący 
gminę Kórnik, drugie miejsce zajęła Barbara 
Czachura fundatorka i reprezentantka gminy 
Swarzędz, trzecie miejsce zajął W-ce Burmistrz 
Antoni Kalisz reprezentant gminy Kórnik. Tarczę 
ufundowaną przez Katarzynę Mirosławę Kaź-
mierczak zdobył Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy w Kórniku Przemysław Pacholski, 
drugie miejsce zajęła Iwona Kosmalska sołtys 
wsi Dachowa gmina Kórnik, trzecie miejsce 
zajął Adam Szyszka sołtys wsi Siekierki oraz 
radny gminy Kostrzyn. Tarczę ufundowaną 
przez Krzysztofa Robaszynskiego W-ce Prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu oraz 
Prezesa SKR w Stęszewie zdobył Dariusz 

Jóźwik radny gminy Tarnowo Podgórne, drugie 
miejsce zajął Przewodniczący Rady Gminy 
Kleszczewo Henryk Lesiński, trzecie miejsce 
zajęła Agnieszka Gorzyńska radna gminy 
Mosina. Najwięcej emocji było w strzelaniu do 
kura. Tą  dyscyplinę wygrał Marek Templewicz 
Prezes Sołtysów gminy Kórnik zarazem sołtys 
wsi Szczytniki z synem Igorem który zajął drugie 
miejsce, trzecie miejsce zajęła Barbara Cza-
chura. Przy okazji turnieju Marek Templewicz 
sołtys Szczytnik zaprezentował nowo wydaną 
monografię o swojej wsi, która wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród obecnych. Reasumując 
spotkanie po raz kolejny sprawdziło się powie-
dzenie „jaki kto w pracy, taki też w zabawie”.
Turnieje te będą z pewnością kontynuowane, 
bo nic tak nie zbliża ludzi jak prawdziwa walka 
o zwycięstwo.

Kazimierz Krawiarz

W sobotę 23 kwietnia 2016r. zespół 
wokalny „Magnolia” pod kierownictwem p. 
Ewy Wodzyńskiej wziął udział w Wiosen-
nym Przeglądzie Pieśni Biesiadnych Gminy 
Kleszczewo. Gospodarzem biesiadnego 
spotkania był zespół „Stokrotki” z Tulec, któ-
ry żegnał swoją kierowniczkę, prowadzącą 
zespół przez 31 lat. Impreza odbyła się na 
siedzibie OSP w Gowarzewie. Po uroczy-

stym powitaniu przez Wójta, Kierownika 
KOK-u, radnych na scenie zaprezentowało 
się 9 zespołów. Wśród nich zespół „Ma-
gnolia”. Zaśpiewaliśmy 4 piosenki. Jedną 
z nich o Kórniku na znaną ludową melodię 
z tekstem p.  Aliny Wilczak. Piosenka „Bella, 
Bella donna” porwała uczestników do tańca. 
W  przemiłej atmosferze, ze śpiewem na 
ustach spędziliśmy sobotnie popołudnie. 

Oczywiście było też coś dla ciała: domo-
we ciasto, kawa, obiad. W tym miejscu 
dziękujemy za opłacenie gorącego posiłku 
dyrektorowi KOK-u. Przed zespołem „Ma-
gnolia” kolejne muzyczne wyzwania: udział 
w Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą, 
a w czerwcu wyjazd do Trzemeszna na 
Festiwal.    

Magnolie

„Magnolie” koncertują
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kwietnia wiąże się z propagowaniem postaw 
proekologicznych, uświadamianiem naszej 
roli i odpowiedzialności za stan naturalnego 
środowiska - powietrza, wody, gleby oraz 
całej biosfery. 

Przy tej okazji nie tylko mówi się o global-
nych zagrożeniach klimatu, kwaśnych desz-
czach, smogu, ale również czynnie działa się 
dla poprawy jakości i walorów przyrodniczych 
środowiska.

Takie działania, już tradycyjnie, podjęto 
w naszej „dwójce” podczas tygodniowego 
projektu ekologicznego, w ramach którego 
młodzi przyrodnicy z klas IV - VI przyglądali 
się i fotografowali cenne przyrodniczo zakątki 
naszej kórnickiej ziemi, uwieczniali ulotne 
piękno napotkanych zwierząt oraz kwitnących 
roślin. Plonem  tych spotkań z naturą była 
wystawa fotograficzna prezentowana w holu 
szkoły, łącznie z instalacją przedstawiającą 
hasło tegorocznej edycji Dnia Ziemi „ Palący 
temat - Niska emisja”, które nierozerwalnie 
łączy się z problem odpadów. Niestety, nadal 
jeszcze w wielu domowych piecach odpady są 
spalane, emitując do atmosfery dymy, sadze 
i rakotwórcze substancje.

Aby uniknąć spalania i zminimalizować 
ilość odpadów trafiających na wysypiska na-
leży prowadzić segregację i recykling, dzięki 
czemu chronimy lasy, wody, oszczędzamy 
energię i zasoby naturalne. 

Kolejnym projektowym działaniem adre-
sowanym do uczniów wszystkich klas były 
„Warsztaty segregacji odpadów” prowadzone 
we współpracy z firmą „Środowisko-Online Pa-
trick Kędzierski”, które odbywały się w dniach 
20-22 kwietnia. Warsztaty przygotowano 
dla dwóch grup wiekowych. Uczniowie klas 
IV-VI oglądali film edukacyjny i odpowiadali 
na pytania związane z segregacją odpadów 
w naszej gminie, a następnie w grupach 
sortowali przygotowane śmieci. Wśród ty-
powych odpadów znajdowały się również 
problematyczne - elektrośmieci, różne rodzaje 
tworzyw twardych i miękkich, opakowania 

wielowarstwowe. Pod koniec tego zadania 
następowała „chwila prawdy” i prowadzący 
wskazywał poprawnie wysegregowane śmieci 
oraz wyjaśniał drobne pomyłki. W zdecydowa-
nej większości nasi uczniowie świetnie radzili 
sobie z tym zadaniem. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
warsztatów otrzymali magnetyczne ulotki 
utrwalające gminne zasady segregacji od-
padów.

Uczniowie każdej z klas 0 - III uczestniczyli 
również  w warsztatach, ale ich forma była 
zupełnie inna, dostosowana do percepcji 
młodszych odbiorców.

W szkolnej auli i scenerii Zamku Kórnic-
kiego uczniowie w małych grupach układali 
puzzle z emblematami pojemników na odpady 
i wyjaśniali, jakie odpady powinny trafiać do 
worków białych, zielonych, żółtych, niebie-
skich i brązowych. Po takim wprowadzeniu 
uczestników zajęć witała Biała Dama - w jej 
postać wcieliła się p. Maria Piątek - która 
żaliła się dzieciom, iż pod Zamkiem leży tak 
wiele śmieci. Prosiła więc o pomoc „Potworka 
-Segregatorka” - w jego roli wystąpił p. Adrian 

Waszak – oraz naszych milusińskich. Sym-
patyczny „Potworek-Segregatorek” zachęcał 
dzieci do zbierania odpadów i wrzucania 
ich do worków o odpowiednim kolorze. Jeśli 
uczestnik wykonał zadanie poprawnie, otrzy-
mywał brawa od Białej Damy i kolegów. Nauka 
poprzez zabawę trwała do czasu uprzątnięcia 
całego terenu. Jak wynikało z podsumowania 
zajęć, segregacja odpadów jest „potwooornie 
prosta!” i każdy może ją prowadzić. Na za-
kończenie wspólne klasowe zdjęcia z Białą 
Damą i Segregatorkiem utrwaliły dzieciom miłe 
wrażenia edukacyjne, a magnetyczne ulotki 
będą im o nich przypominały. 

W edukacji ekologicznej ważna jest nie 
tylko wiedza, ale również emocje, które 
powinny towarzyszyć naszym świadomym 
działaniom i postawom zgodnym z zasadami 
poszanowania przyrody, której jesteśmy waż-
nym elementem, jednak musimy pamiętać, 
że „Przyroda może obejść się bez człowieka, 
więc to od niego zależy, jak długo utrzyma się 
jako jej element”.

Agnieszka Półchłopek

dzieŃ zieMi w SP2 kórnik

W numerze 6 „Kórniczanina” pisaliśmy 
o wielkim sukcesie Dobrochny Rychlew-
skiej i Natalii Piątek - szóstoklasistek ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku, które 
zostały laureatkami etapu wojewódzkiego 
VIII Edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim. 

Patronat nad konkursem sprawował 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Po-
znaniu oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

25 kwietnia br., w siedzibie ODN w Po-
znaniu, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom konkursu.

Na zdjęciu laureatki konkursu z przed-
stawicielami ODN Poznań oraz Wielkopol-
skiego Kuratorium Oświaty.

Magdalena Stratyńska

suKCEs W KONKuRsIE WIEDzy O POWsTANIu WIELKOPOLsKIM

Już czwarty raz w naszej szkole odbył 
się Tydzień Matematyki. Jest to projekt, 
który ma na celu pokazanie dzieciom, że 
matematyka jest ciekawa, wszechobecna 
i można się jej uczyć przez różne aktywno-
ści, które z pozoru z matematyką niewiele 
mają wspólnego.

W tym roku postawiliśmy na wszech-
stronny rozwój. Uczniowie mieli do wy-
konania zadania muzyczne, plastycz-
ne, językowe, manualne i logiczne, a to 
wszystko zostało osadzone w kontekście 
matematycznym.  Jedni uczniowie układali 
wiersze i piosenki, dzięki czemu zapamiętali 
niejedno trudne pojęcie matematyczne, inni 
przygotowywali wystrój szkoły wykorzystu-
jąc umiejętność składania papieru techniką 

origami, przez praktyczne działanie poznali 
wiele zależności geometrycznych. Wszyscy 
chętni uczniowie przygotowali matema-
tyczne słowniki angielsko – polskie, dzięki 
czemu poszerzyli nie tylko zasób angielskich 
słówek, ale także wykazali się kreatywnością 
i pomysłowością - podobnie jak uczniowie, 
którzy wykonywali rysunki geometryczne 
i plakaty ma temat „Matematyka królową 
nauk”. Uczniowie, których cechuje spraw-
ność manualna i logiczne myślenie, mogli 
wziąć udział w konkursie układania sześcia-
nów Happy Cube. A zwolennicy typowych 
i nietypowych zadań matematycznych mogli 
wykazać się wiedzą, rozwiązując zagadki 
logiczne i biorąc udział w Szkolnym Kon-
kursie Matematycznym „1 z 18”. Wszyscy 

uczniowie biorący udział w konkursie 
wykazali się dużą wiedzą matematyczną, 
a laureatami zostali: Rafał Sodkiewicz z kl. 
VIb, Alicja Gniazdowska z kl. Vb i Alek-
sandra Wrzesińska z kl. VIa. Zwycięzców 
wszystkich konkursów nagrodzono grami 
i łamigłówkami kształtującymi umiejętności 
matematyczne i logiczne myślenie.

I tak nie wiadomo kiedy, upłynął tydzień 
pełen ciekawostek, zadań i zagadek mate-
matycznych. Był to nie tylko czas rozwijania 
talentów matematycznych, wzbudzania 
ciekawości i motywacji do nauki, ale także 
czas dobrej zabawy i inspiracja do odkry-
wania nieznanych obszarów matematyki. 

K. Jakubowska

uczyMy Się - dobrze Się Przy tyM bawiąc, 
cZYli TYdZiEń mATEmATYki w SZkolE PodSTAwowEj w SZcZodRZYkowiE

23 kwietnia, w sobotnie przedpołudnie 
w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka 
w Kórniku odbył się XVI już Festiwal Pio-
senki Dziecięcej. Po raz drugi festiwal miał 
formę rodzinnego śpiewania. Na scenie 
prezentowały się dzieci wraz z siostrami, 
braćmi, rodzicami, kuzynostwem. Pojawiła 
się nawet przedszkolna rodzina nauczycie-
lek, która wystąpiła jako pierwsza, dodając 
kolejnym uczestnikom odwagi i otuchy. 
Regulamin festiwalu pozwalał na występ 
przy nagranym podkładzie muzycznym lub 
przy własnym akompaniamencie. Pojawili 
się artyści z gitarą i z akordeonem. Reper-
tuar towarzyszący występom był bardzo 
zróżnicowany. Od piosenek bardzo dziecię-
cych, jak „Puszek Okruszek” czy „Laleczka 
z saskiej porcelany”, przez biesiadne „Szła 
dzieweczka do laseczka”, po współczesne, 
rozrywkowe, jak: „Kamień z napisem Love” 
czy „Bałkanica”.

W naszym festiwalu wzięło udział 25 
rodzin. Mimo, że nie traktujemy festiwalu 
jako konkursu, zaproszeni przez nas spe-
cjalni goście, w przewadze eksperci od 
muzyki, postanowili przyznać wyróżnienia 
czterem rodzinom. I tak, wyróżniona została 
Zosia Kuźma z rodziną (Przedszkole Bnin), 
Ignacy Graliński z rodziną (Przedszkole 
w Bninie), Zosia Czapkiewicz z siostrą 
(Przedszkole w Szczodrzykowie) i Zosia 

Tomalak z siostrą (Przedszkole w Kór-
niku). Wyróżnione rodziny otrzymały 
nagrody ufundowane przez KCRiS Oaza 
w postaci rodzinnych pobytów na basenie 
lub polu mini-golfowym oraz gadżetów 
z logo „Oazy”. Wszystkie dzieci natomiast 
otrzymały dyplomy uczestnictwa i nagrody: 
rodzinne gry planszowe. Po raz pierwszy 
pojawiły się nagrody specjalne, które za 
zaangażowanie i rozśpiewanie publiczności 
otrzymali „Super Rodzice”: mama Miłosza 

Sokołowicza, tata Matyldy Radziejewskiej 
i rodzice Ignacego Gralińskiego.

Organizowane przez nas „Rodzinne 
śpiewanie” ma na celu wzmacnianie ro-
dzinnych więzi poprzez wspólne spędzanie 
czasu na śpiewaniu, muzykowaniu. Muzyka 
przecież łączy pokolenia, daje nam dużo 
pozytywnej energii, radości i uśmiechu. 
Wszystkich tych emocji nie zabrakło na 
tegorocznym festiwalu. 

Beata Krakowska

„rodzinne śPiewanie” w PrzedSzkolu MiSia uSzatka
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gminie w różnego rodzaju pikniki, koncerty 
i festyny. W Robakowie odbyła się  majów-
ka, której organizatorami były rady sołeckie 
wsi: Dachowa, Gądki, Robakowo Osiedle 
i Robakowo Wieś oraz Kórnicki Ośrodek 
Kultury i Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza”.  

 Majówka zorganizowana została na 
boisku przy gimnazjum. Frekwencja na 
majówce dopisała, a wpływ na to miała 
ładna pogoda i liczne atrakcje, które przygo-
towali organizatorzy. Jedną z największych 
atrakcji był turniej piłki plażowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Kórnik oraz mecz piłki nożnej, w którym 
przeciwnikami radnych byli sołtysi z gminy 
Kórnik. Mecz od początku wzbudzał wielkie 
emocje zarówno wśród kibiców, jak i za-
wodników. Ostatecznie mecz zakończył się 
zwycięstwem radnych.  

Dużym zainteresowaniem, zarówno 

wśród najmłodszych, jak i dorosłych cie-
szył się pokaz ratownictwa medycznego. 
Z myślą o najmłodszych organizatorzy 
przygotowali dmuchane zjeżdżalnie, tram-
poliny, stoiska z zabawkami i słodyczami. 

Oczywiście nie zabrakło stoisk z jedzeniem, 
gdzie można było zjeść domową grochów-
kę, kaszankę, kiełbasę, czy karkówkę.  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

MAJÓWKA W ROBAKOWIE

 

Wyspy Południowego 
Pacyfiku  

19 maja 2016 r. o godz. 19.00 w restauracji „Ventus” 

Agata i Andrzej Mleczko, rodowici poznaniacy, od wielu lat podróżują razem do 
mało znanych miejsc. Czerpiąc inspirację z ulubionych książek, zatrzymują się w 
jednym miejscu na kilka tygodni lub miesięcy zapuszczając korzenie i poznając 
codzienne życie mieszkańców.  
Prezentacja obejmuje fragment podróży dookoła świata, którą autorzy odbyli na 
przełomie 2014/2015 roku. 
 

Wstęp wolny 

Obowiązują zapisy: osobiście w Bibliotece Publicznej w Kórniku przy ul. Poznańskiej 65  
lub pod nr telefonu: 61 8170 021 

 
Klub Podróżnika z Kórnika 

email: podroznik.kornik@gmail.com 
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 

  Restauracja „Ventus” 
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 

ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 

Nowe inicjatywy społeczne w kórniku 
– qq!ryku w kórniku – przestrzeń, którą 
możesz wypełnić sobą.

Przeszło nam żyć w niespokojnych cza-
sach. Pojęcia i koncepcje za pomocą których 
opisujemy nasze otoczenie tracą ostrość wyra-
zu, gubią rysunek konturu i w coraz mniejszym 
stopniu pomagają jednostkom i grupom w pla-
nowaniu i realizacji działań. Przez długie lata 
rozwoju nowoczesnego społeczeństwa pewne 
rzeczy wydawały się bezdyskusyjne.  
Rzeczywistość społeczna zorgani-
zowana była w trzech odrębnych 
i względnie dobrze zdefiniowanych 
sektorach: publicznym, prywatnym 
i społecznym. Wspólną racją ich 
funkcjonowania było zaspokajanie 
potrzeb ludzi, jednocześnie jednak 
każdy z nich miał charakteryzować 
się własnymi celami, odmienną struk-
turą własności oraz specyficznymi 
formami organizacji. Sektor publiczny 
miał odpowiadać za realizację okre-
ślonych w prawie zadań publicznych 
finansując ich prowadzenie ze środ-
ków budżetowych. Sektor prywatny 
nastawiony miał być na oferowanie 
odpłatnych usług w celu maksyma-
lizacji zysku właściciela kapitału. 
Sektor społeczny  koncentrować 
miał się na realizacji ważnych celów 
społecznych,  wykorzystując w tym 
celu środki finansowe pochodzące 
z darowizn, zapisów, dotacji, itp. oraz 
nie generując zysku finansowego dla 
właścicieli lub osób finansujących 
działalność.

W istocie rzeczy podział ten nigdy 
nie był tak klarowny i oczywisty jak 
zostało to wyżej opisane. Ostatnie 
zaś lata, trwający kryzys oraz ogólna 
niepewność spowodowały całkowite 
jego rozchwianie. Instytucje publiczne 
coraz częściej powierzają realizację ważnych 
obszarów zadań publicznych firmom komer-
cyjnym. Podmioty prywatne, trafnie diagnozując 
społeczne zniecierpliwienie  pazernością wiel-
kich korporacji i instytucji finansowych, rozwijają 
programy społecznego zaangażowania oraz 
koncepcje społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, starając się podkreślić wagę 
celów społecznych w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Podmioty pozarządowe zaś, ma-
jąc świadomości niewielkich możliwości pozy-
skiwania środków na prowadzenie działalności 
z tradycyjnych źródeł coraz częściej włączają 
się w grę rynkową, podejmując się prowadzenia 
działalności gospodarczej lub roli wykonawcy 
zadań zlecanych przez sektor publiczny.

W ostatnich kilku latach, na fali opisanych 
powyżej zmian, intensywnie rozwija się w Pol-
sce ruch ekonomii społecznej, zwanej też 
niekiedy ekonomią solidarną lub przedsiębior-
czością społeczną. Podmioty działające w jego 
ramach spaja wspólna idea –przekonanie, że 
inna gospodarka jest możliwa. Inna, tj. taka, 
w której cele społeczne mają pierwszeństwo 
przed potrzebą pomnażania kapitału; inna, tj. 
taka, w której pracownik ma realny wpływ na 
zarządzanie przedsiębiorstwem i obowiązujące 

w nim standardy; inne, tj. taka, która nie tylko 
uwzględnia ale wręcz skupia się na realizacji 
interesów swojego otoczenia – lokalnej spo-
łeczności, klientów, pod i współwykonawców 
oraz środowiska naturalnego. 

Podmioty ekonomii społecznej przyjmują 
różnorodne formy własności i organizacji: 
spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia lub fun-
dacje prowadzące działalność gospodarczą 
oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wspólne dla podmiotów każdego z tych typów 
jest określenie w aktach powołujących podmiot 
(statutach lub umowie spółki) celu lub celów 
społecznych, których realizacja jest racją funk-
cjonowania całego przedsięwzięcia. Drugą ce-
chą wspólną jest założenie o przeznaczeniu ca-
łego lub istotnej części generowanego zysku na 
realizację wskazanego celu, bez jego podziału 
pomiędzy udziałowców lub właścicieli. Mitem 
zatem jest, często spotykane, twierdzenie, że 
przedsiębiorstwa społeczne mają charakter 
non-profit – nie generują zysku. Rodzić to może, 
uzasadnioną obawę części społeczeństwa, że 
podmioty takie dla swojego funkcjonowania wy-
magać będą wsparcia ze środków publicznych. 
W istocie rzeczy, przedsiębiorstwa społeczne, 
muszą, tak samo jak przedsięwzięcia komer-
cyjne, prowadzić działalność nastawioną na 
zysk – tylko zysk bowiem pozwolić może na 
efektywną realizację założonych celów społecz-
nych. Tym, co różni przedsiębiorstwa społeczne 
od firm komercyjnych jest ulokowanie zysku 
w hierarchii wartości firmy. Dla przedsięwzięć 
komercyjnych zysk znajduje się na szczycie lub 
górnych piętrach tej hierarchii. Jego osiągnięciu 
podporządkowana jest cała logika prowadzonej 
działalności. W przypadku podmiotów ekonomii 

społecznej zysk służy realizacji innych, bardziej 
podstawowych, celów, a chęć jego maksyma-
lizacji za wszelką cenę jest ograniczana przez 
potrzebę osiągnięcia innych efektów. Możemy 
zatem określić przedsiębiorstwa społeczne jako 
firmy działające non-form-profit.

W chwili obecnej działa w Polsce kilkaset 
podmiotów ekonomii społecznej. Zdecydowa-
nie najrzadziej przyjmują one formę spółki z o.o. 
Tego typu przedsiębiorstwo został właśnie za-

rejestrowane na terenie naszej gminy 
i już w maju rozpocznie działalności 
w Kórniku.

 O!środek sp. z o.o.  przedsiębior-
stwo zrodzone –zgodnie z deklaracją 
swoich twórców – z marzenia o lo-
kalnej przestrzeni wolnej od jakich-
kolwiek form wykluczenia będzie na 
terenie miasta prowadzić Centrum 
Twórczego Rozwoju pod nazwą 
QQ!ryku w Kórniku. 

Mieszkańcy gminy – dzieci, do-
rośli i rodziny będą mieli możliwość 
spędzenia czasu w sympatycznej 
rodzinnej kawiarni, odpoczynku 
w wygodnym lazy roomie, skorzy-
stania z czytelni z bogatą ofertą 
książek oraz wzięcia udziału w warsz-
tatach i kursach o różnorodnym 
profilu. Dzieci skorzystać będą mo-
gły z atrakcyjnej sali zabaw, wziąć 
udział w warsztatach i kursach (np. 
kursach językowych, warsztatach 
plastycznych, zajęciach rozwijających 
motorycznie).  QQ!ryku będzie też 
idealnym miejsce dla zorganizowania 
intersujących imprez urodzinowych 
dla dzieci – pełnych zabawy i cie-
kawych animacji. W okresach ferii 
i wakacji spółka prowadzić będzie 
półkolonie dla dzieci, a w wygodnych 
przestrzeniach kawiarni mieszkańcy 
gminy będą mieli możliwość zorgani-

zowania przyjęć okolicznościowych i spotkań 
towarzyskich. 

Cele społeczne spółka realizować będzie 
poprzez tworzenie przyjaznych miejsc pracy 
otwartych na osoby, które z różnych powodów 
mają trudności w odnalezieniu się na rynku 
pracy. Podejmowane będą działania mające 
na celu zapewnienie dostępności oferowanych 
usług dla wszystkich zaineresowanych, w tym 
również osób, które z różnych przyczyn mogą 
mieć ograniczony do nich dostęp.

QQ!ryku w Kórniku jest pomysłem otwartym 
– przestrzenią, w której przyjazną dla siebie 
przystań mogą znaleźć różne lokalne inicjatywy 
i pomysły mieszkańców. Pracownicy i przyja-
ciele przedsiębiorstwa zapraszają wszystkich, 
którzy podzielają wiarę, że inna rzeczywistość 
społeczna jest możliwa, do kontaktu i wspólne-
go tworzenia nowej jakości i nowych inicjatyw.

qq!ryku w kórniku
centrum Twórczego Rozwoju 

prowadzone przez o!środek sp. z o.o.
ul. Reja 2, 62-025 kórnik.

www.facebook.com/qqrykuwkorniku/
www.qqrykuwkorniku.pl
mail@qqrykuwkorniku.pl

PrzedSiębiorczość SPołeczna
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 FiNAŁ wiElkoPolSki w AERoBikU 
dRUżYNowYm

W Drużynowych Mistrzostwach w Aerobiku 
po walce w zawodach powiatowych, rejono-
wych zespół z Gimnazjum w Robakowie wy-
walczył Finał Wielkopolski. Jest to duży sukces 
dla szkoły i największy w tym roku szkolnym 
wśród naszych 
g i m n a z j ó w. 
Zespół prowa-
dzony przez p. 
Barbarę Jań-
czyk od szkoły 
podstawowej 
w Szczodrzyko-
wie, teraz będą-
cy w gimnazjum 
wśród kilkudzie-
sięciu zespołów 
z całej Wielko-
polski zajął 18 
miejsce. Jak to 
w szkole bywa 
składy zespołów 
się zmieniają po 
ukończeniu ko-
lejnych szczebli 
szkół. Teraz trzeba zacząć tworzyć nowy 
zespół, przygotować nowe układy itp., bo to 
nie klub, gdzie grają stali zawodnicy zebrani 
z wielu szkół. GRATULUJEMY wytrwałości 
i trudów przygotowań.

REjoN UNihokEjA chŁoPców 
SP- Zbąszyń

Finał Rejonu był niezwykle emocjonujący. 
Tylko pierwszy zespół mógł awansować do 
Finałów Mistrzostw Wielkopolski. Hokeiści 
z Radzewa zajęli drugie miejsce. Niezwykle 
zacięcie walczyli z gospodarzami imprezy czyli 
ze Zbąszyniem i zremisowali 0:0. Kolejny mecz 
z Granowem wygrali 2:1. W meczu z Luboszem 
był wynik 8:0. Gdyby wygrali 11:0 byliby w fina-
le, gdyż w końcówce liczyły się zdobyte bramki  
w całym turnieju. 

Radzewo zdobyło wicemistrzostwo Rejonu 
i cenne punkty do współzawodnictwa woje-
wódzkiego. W zespole grali: Bartosz Błaszko-
wiak (kapitan - 4 bramki), Maciej Bartkowiak 
(4), Tomasz Frąckowiak (2), Patryk Naglewicz, 
Paweł Bartkowiak, Stanisław Bartkowiak (bram-
karz), Wojciech Kalisz, Patryk Zielski, Mikołaj 
Ostroróg, Wojciech Radziejewski (bramkarz).

wiElkoPolSki TURNiEj
 „oRlik” iNEA cUP

Turniej eliminacyjny - 12.04.2016 
kórnik-Błonie.

12 kwietnia 2016 r. na boiskach OSiR- 
Błonie w Kórniku szkoły podstawowe grały 
I rundę zawodów powiatowych w piłce 
nożnej. Dla naszych szkół były to jednocze-
śnie mistrzostwa gminy. W Turnieju oprócz 
wszystkich naszych szkół podstawowych 
grała także szkoła z Wir.

Pierwsze miejsce i awans do finałów po-
wiatowych wywalczyła drużyna Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku-Bninie. W zespole 
grali: Dominik Czechak, Krzysztof Maślanka, 

Kamil Tyliński, Jakub Cyrulewski, Hubert 
Wojciński, Maksymilian Pogonowski, Franci-
szek Kowalski, Wojciech Błaszkowiak, Adrian 
Rataj. Drugie miejsce zajęła szkoła z Wir, 
trzecie z Kamionek, czwarte z Radzewa, 
piąte ze Szczodrzykowa i szóste z Jedynki 
Kórnik. Szkoły otrzymały dyplomy i drobne 
upominki od sponsora imprezy. Kolejność 
szkół w mistrzostwach gminy: 1. SP 2 Kórnik-
-Bnin, 2. SP Kamionki, 3. SP Radzewo, 4. 

SP Szczodrzy-
kowo, 5. SP 1 
Kórnik. Zwycię-
ski zespół otrzy-
mał  puchar, 
a zawodnicy za 
1-3 miejsca me-
dale zakupione 
z grantów SP 
Szczodrzyko-
wo - głównego 
organizatora 
zawodów.

Zawody zor-
ganizował  p. 
Dariusz Śmi-
gielski a sędzio-
wali  uczniowie 
ZS Kórnik.

miSTRZoSTwA PowiATU 
w lEkkiEj ATlETYcE

W Puszczykowie w zawodach indywidu-
alnych gimnazjów w lekkiej atletyce startowali 
gimnazjaliści. Lekkoatleci z Robakowa wy-
walczyli 6 medali ( dz. 2 + chł. 4 ) a kórniccy  3 
medale i to tylko  dziewczęta. W porównaniu 
z latami ubiegłymi był to skromny dorobek 
medalowy naszych gimnazjalistów w tej 
dyscyplinie sportu. Medale zdobyli:

Złote – Martyna Pabisiak  w skoku w dal- 
4,52 m. oraz Karina Bugzel w oszczepie 
25,75m. obydwie z Kórnika i Dariusz Ko-
nowrocki z Robakowa na 110 m ppł. 18,22.

Srebrne - z Kórnika Martyna Piasecka 
w skoku wzwyż 140 cm oraz z Robakowa 
Karina Pankowska na 200m ppł.35,77 sek.  
i Dariusz Szałamaszek w tej samej konku-
rencji -30,08 sek.

Brązowe - Oliwia Tórz w skoku w dal 
-4,44 m, Jakub Ciszewski na 200m ppł 19,75 
sek. i sztafeta szwedzka dziewcząt -2:23,66- 
wszyscy z Robakowa.

Ponadto czwarte miejsce, które oprócz 
medalistów dały także awans na zawody 
rejonowe wywalczyli: Agnieszka Bętkowska  
(R) w kuli -8,96 m., Martyna Boguszyńska (K) 
na 200m ppł. -37,28 sek., Dominik Niemier 
(K) 200m ppł. -32,25 sek..

dwA mEdAlE w 
BiEgAch PRZEŁAjowYch

Na Powiatowych Indywidualnych Biegach 
Przełajowych, które odbyły się na Malcie 
w Poznaniu, tylko dwa medale zdobyli ucznio-
wie naszych szkół. Srebrny medal wśród 95 
biegaczy wywalczył Jakub Madajewski z SP 1 
Kórnik oraz brązowy na 63 biegających Jacek 
Norkiewicz z Gimnazjum w Robakowie.

ARA

XXII BIEG 
i nordic 
WALKING 

z „białą daMą”
                                 

BiEg gŁówNY
T E R m i N -  20 maja 2016 (piątek) 

godZ. 12:00
i grupa roczniki 2005 i młodsi oraz 

ii grupa roczniki 2004 startują 
o godz.11:00.

    Z A P i S Y – od godz. 10:00 – 11:30
w ośrodku Sportu i Rekreacji 

w kórniku na Błoniach.

o godz. 11:45 wyjazd autobusu na 
start wspólny uczestników kategorii 
wiekowych: 2003, 2002 i starszych  

oraz  Nordic walking do Bnina.
UwAgA! koNkURENcjA - NoRdic 

wAlkiNg dla Pań 50+. 
(Zgłoszenia, start, meta  tak jak bieg)

Bieg, marsz odbywa się starą trasą czyli 
z ul. Zwierzynieckiej w BNiNiE– dalej 

drogą przez Zwierzyniec z metą w oSiR.
Przed  startem będą oznaczane kartki 
startowe, które zawodnicy otrzymają 

przy zapisach do biegu.
 (leg. szkolna lub dowód osobisty)
NAgRodY:  dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe dla najlepszych 
w kategoriach wiekowych 

osobno dla kobiet 
i osobno dla mężczyzn.

kategorie wiekowe 
Biegi: 2005 i młodsi, 2004 oraz 2002-

2003, 2001 i starsi.
Nordic walking: 1966 i starsi 

Specjalne nagrody dla najstarszych i naj-
młodszych mieszkańców gminy kórnik.
Ponadto wśród wszystkich uczestni-

ków, którzy nie zdobyli nagród w biegu 
lub marszu rozlosujemy  nagrody 

pocieszenia.

START w BiEgU i mARSZU  oSóB  
BEZ  PRZEciwSkAZAń lEkARSkich !

w weekend 23-24.04.2016 odbył się „V 
kórnicki Spływ kajakowy z FX-em” pod 
patronatem gminy kórnik. Na starcie mini-
-jubileuszowego spływu stawiła się grupa 
42 kajakarzy gotowa na przepłynięcie 36. 
kilometrowej trasy z kórnika do Poznania. 
Najmłodszym uczestnikiem spływu był 
3,5-letni Tomek, a najstarszym 74-letni Pan 
jerzy.

Trasa spływu podzielona była na dwa od-
cinki: do Kamionek (11 km) oraz do Poznania 
(25 km). Mimo nie najlepszych prognoz pogoda 
była dla nas bardzo łaskawa. Przez cały czas 
spędzony na kajakach nie musieliśmy chować 
się przed deszczem, co więcej - okulary prze-
ciwsłoneczne były bardzo przydatne!

Dzień pierwszy upłynął bardzo spokojnie, 
przepływaliśmy przez Jeziora: Kórnickie, 
Skrzyneckie oraz Borówieckie. Finał dnia 
pierwszego miał miejsce w Kamionkach, gdzie 
rozbiliśmy nasze namioty. Popołudnie minęło 
pod znakiem gier i zabaw przeprowadzonych 
przez animatorów FX events. Wieczorem nie 
mogło zabraknąć  wspólnego śpiewania z gitarą 
przy ognisku.

Niedzielny ranek przywitał nas pięknym 
słońcem. Równo o 10 wystartowaliśmy i ru-
szyliśmy w trasę przez rzeki: Głuszynkę, Kopel 
oraz Wartę. Trasa drugiego dnia przebiegała 
przez malownicze tereny Kamionek, Dasze-
wic i Czapur. Po drodze mijaliśmy łąki, pola 
i lasy, a jedynymi ludźmi na lądzie byli turyści 
na koniach. Po wpłynięciu na Wartę krajobraz 
zaczął nam przypominać, że zbliżamy się do 
Poznania. Spływ zakończył się równo o godzi-

nie 16 – do mety dopływaliśmy przy wystrzałach 
z armat dochodzących z pobliskiej Cytadeli 
z okazji Dni Ułana.

Pragniemy serdecznie podziękować Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kórnik, Panu Jerzemu 
Lechnerowskiemu, za objęcie patronatem na-
szego spływu oraz za pomoc w oczyszczeniu 
i udrożnieniu trasy spływu. Mamy nadzieję, 
że z roku na rok rzeka będzie coraz bardziej 
popularna wśród mieszkańców okolicznych 
miejscowości.

Niech podsumowaniem będzie komentarz 
uczestnika: „Pływałem Wełną czy Drawą a nie 
wiedziałem, że pod domem mamy taką ma-
lowniczą rzekę!”

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcie-
liby zasięgnąć informacji na temat drożności 
i trasy spływu zapraszamy na stronę interne-

tową www.fxevents.pl, na której znajduje się 
zakładka dotycząca spływu. Można stamtąd 
pobrać szczegółowe mapy, a także obejrzeć 
zdjęcia. Przed skorzystaniem ze szlaku kajako-
wego zachęcamy także do kontaktu z Koman-
dorem Spływu – Jakubem Zygarłowskim pod 
numerem telefonu: 606-454-121.

organizacja imprezy: 
FX events wyższy Poziom integracji

Patronat: 
Burmistrz miasta i gminy kórnik 

Pan jerzy lechnerowski
Patronat medialny: 

kórniczanin
Do zobaczenia na następnym spływie!

Adam Bosy 
z zespołem FX events

SPływ kajakowy z kórnika do Poznania

        W sobotę 23 kwietnia 2016r. w hali 
Widowiskowo–Sportowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kleszczewie odbył się kolejny 
już Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców 
Metropolii Poznań w rozszerzonej formule. 
Drużyna Kórnika zmierzyła się z ekipami: 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropo-
lii Poznań oraz Gminą Kleszczewo.

Pierwsze dwa mecze z drużynami 
Kleszczewa i debiutantem Metropolią 
Poznań były okazją do zgrania drużyny 

bowiem najsilniejszy okazał się zespół 
Urzędu Marszałkowskiego.

Nasza drużyna wyszła na boisko mocno 
zmotywowana. Lepiej zagraliśmy zagrywką 
i w przyjęciu. Twarda obrona i skuteczne 
akcje w ataku przyniosły naszej drużynie 
zwycięstwa 3:0 w poszczególnych setach 
25:23, 25:21, 25:17 i tym samym pierwsze 
miejsce w Turnieju.

Drużynę z Kórnika reprezentowali: Ro-
man Genstwa, Stanisław Duszczak, Hubert 
Marciniak, Łukasz Krakowski, Dominik 

Machowiak, Bartosz Karaś, Mikołaj Karaś, 
Mariusz Magdziarz i Andrzej Magdziarz.

Organizator Turnieju wyróżnił nagrodą 
„fair play” zawodnika naszej drużyny kol. 
Wojciecha Kiełbasiewicza i przyznał mu 
medal  za sportowe zachowanie w meczu 
turniejowym z roku 2015,w którym drużyna 
z Kórnika zajęła ostatecznie 3 miejsce.

                                                                                  
Roman Genstwa

 NAJLEPsI  W  METROPOLII
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jA*Przyjmę pomocników murarza. Tel. 514 080 116

*Zatrudnię kierowcę kat. C+E, praca jednozmianowa. Tel. 602 111 810
*Dam pracę w ochronie - Gądki, Żerniki, Koninko, różne obiekty. Tel. 783 940 185, (61) 659 03 60, mail: rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl
*Zatrudnimy kierowcę kat. C+E na kraj, umowa o prace. Tel. 601 769 448
*Mężczyzna 50 lat podejmie każdą pracę np. porządkowanie ogródków, w Kórniku i okolicy. Tel. 512 023 577
*Praca w ochronie obiektów przemysłowych, handlowych i placu budowy - Gądki, Żerniki, Koninko. Tel. 783 940 185 lub (61) 659 03 60
*Zatrudnie operatora koparki. Tel. 607 706 477

*Agencja Doradztwa Kredytowego Fame Finance – bezpłatna pomoc w uzyskaniu: kredytu, pożyczki  hipotecznej, również MDM, kredytu  itp. Tel. 502 334 559, 604 239 894
*Korepetycje z matematyki, 25zł/h, Kórnik i okolice. Tel. 669 799 989
*Wynajmę walec i siewnik do trawy. Doba 20 zł, kaucja 100 zł. Tel. 508 233 099
*Sprzedam antenę satelitarną na kartę „Ferguson”. Tel. 665 798 194
*Sprzedam piec elektryczno-gazowy Master Cook. Tel. 665 798 194
*Usługi remontowo-budowlane. Tel. 606 517 283
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety. Tel. 691 793 249
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb – możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Oddam w wynajem kawalerkę w Kórniku: czynsz wraz z kosztami eksploatacji ok. 800 zł. Tel. 601 405 053
*Sprzedam samochód Daewoo Lanos stan idealny. Tel. 606 517 283
*Nowy sklep ogrodniczy Kórnik-Bnin, ul. Zwierzyniecka 38
*Nowa kawiarnio-cukiernia zaprasza na: świeże wypieki, naturalne lody, kawę, pieczywo. Ul. Wodna 9 (przy promenadzie). Tel. 505 772 012
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedaż ziemniaków z domu 15 kg/10 zł, Kórnik/Bnin ul. Błażejewska 43
*Sprzedam działkę budowlaną 729 m, Mościenica. Tel. 609 555 507
*Mieszkanie do wynajęcia, Kórnik, 63 m², 3 pok., łazienka + kuchnia. Tel. 699 251 077
*Sprzedam ogród działkowy w Śremie. Altana, prąd, woda. Tel. 608 162 058
*Sprzedam zmywarkę do naczyń Indesit 60. Tel. 781 126 530
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel.572 386 490
*Sprzedam, nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL (184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43 zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L oraz futerko z norek. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową kasę fiskalną Novitus Soleo Plus, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki,  kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Prace w ogrodzie i drobne budowlane wykonamy. Tel. 784 825 329
*Segment w Borówcu 103 m², gotowy do zamieszkania, 240 tys., sprzedam. Tel. 602 214 931

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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Następny numer kórniczanina ukaże się 20 maja 2016 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać do 13 maja 2016 r.
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INNe

Podziękowanie
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi,

Księdzu prof. Zbigniewowi Teinertowi, Panu organiście Grzegorzowi, Panu kościelnemu Michałowi, Fir-
mie pogrzebowej Pani Moniki Orlewicz-Kulas, wszystkim krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajo-

mym za udział w ceremonii pogrzebowej 
naszej zmarłej 18 kwietnia 2016 r. mamy, teściowej i babci

śp. Czesławy Kuberackiej
za modlitwę, komunie święte, liczne intencje mszalne, wsparcie duchowe i złożone kwiaty.

Z serca „Bóg zapłać” składa
syn Maciej z żoną i synami
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