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Prosto

z Ratusza
Spotkanie z wiceprezydentem
W dniu 27 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się ponownie z wiceprezydentem Poznania Mariuszem Wiśniewskim
w sprawie dofinansowania kształcenia
uczniów z gminy Kórnik uczęszczających
do szkół poznańskich. Problem będzie
omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji
Edukacji Kultury i Sportu, które odbędzie się
we wrześniu.
Zmiany w Radzie FZK
W dniu 2 sierpnia burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękował prof. dr hab. Witoldowi
Molikowi za wieloletnie (lata 2005 -2017)
bardzo dobre reprezentowanie Miasta
i Gminy Kórnik w Radzie Kuratorów Fundacji
Zakłady Kórnickie. Przedstawicielem Gminy
na kolejną kadencję został burmistrz Jerzy
Lechnerowski, powołany na to stanowisko
przez Ministra Jarosława Gowina.
W sprawie terenów w Koninku
W dniu 3 sierpnia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się po raz kolejny z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych
Wojciechem Perczakiem. Burmistrz poinformował dyrektora o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w Koninku, co było warunkiem otrzymania
nieodpłatnie od Agencji gruntu pod tereny
sportowo-rekreacyjne. Gmina Wystąpi
jeszcze raz oficjalnie o przekazanie gruntu.

Spotkania organizacyjne
w sprawie imprez
W sierpniu odbywały się w Urzędzie Miasta
i Gminy spotkania dotyczące organizacji imprez sportowych: kórnickiego triathlonu (który
odbył się 13 sierpnia) oraz kolarskiego kryterium ulicznego (zorganizowanego 15 sierpnia). W spotkaniach uczestniczyli reprezentaci
organizatorów (firmy Kotas Sport oraz UKS
Jedynka Kórnik) oraz przedstawiciele Urzędu
oraz odpowiednich służb. Zorganizowano
także spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowywanego przez Urząd, planowanego na
22 września Festynu Ekologicznego.
Wizyta w gminie partnerskiej
W dniach 9-12 sierpnia na organizowanych
corocznie w Bukowienie Tatrzańskiej „Sabałowych Bajaniach” gościła delegacja z naszej
gminy. Więcej na ten temat na stronie 7.
Po przejściu nawałnic
Z powodu deszczy i nawałnic, które w ostatnich tygodniach kilkukrotnie nawiedziły
nasz region, jak również niema cały kraj,
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik zbierane są
informacje dotyczące szkód jakie wspomniane zjawiska atmosferyczne spowodowały na
terenie naszej gminy.
Jak wynika z zebranych informacji zanotowano miejscowe podtopienia, a także interweniowano z powodu kilku wywróconych drzew
oraz wielu złamanych gałęzi.
◊ Opr.ŁG

foto. OSP Kórnik
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W dniu 1 września 2017 r.
o godzinie 14:00
składając kwiaty pod tablicą
upamiętniającą rozstrzelanych
przez Niemców w 1939 roku
na kórnickim rynku
(Plac Niepodległości)
mieszkańców Kórnika, Bnina i okolic
uczcimy
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Zapraszam
na tę patriotyczną uroczystość
wszystkich mieszkańców,
poczty sztandarowe i delegacje.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) 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 XXXV/455/2017 z dnia 21
czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w rejonie ulic
Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, gmina
Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest dostosowanie
zapisów planu do aktualnych potrzeb
mieszkańców i właścicieli gruntów.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 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 11 września 2017 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Uprzejmie wyjaśniam, że w poprzednim numerze Kórniczanina, w niniejszym ogłoszeniu
omyłkowo wymieniono ulicę Wiśniową zamiast
Wiosennej.
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Szanowni Państwo,
20.09.2017 o godzinie 17.00,
zapraszam mieszkańców Kórnika
na spotkanie
w Domu Parafialnym w Kórniku
Radna
Danuta Paluszkiewicz

CENTRUM
WOLONTARIATU

W Kórniku przy Stowarzyszeniu „Klaudynka” prowadzimy Centrum Wolontariatu.
Zajmujemy się organizowaniem sobotnich
zajęć dla naszych podopiecznych, licznych
wyjazdów oraz promocją idei wolontariatu
w gminie Kórnik.
Kontakt z osobami niepełnosprawnymi
przełamuje nasze lęki i bariery; pozwala
nam otworzyć serducha na potrzeby drugiego człowieka oraz daje możliwość osobistego rozwoju i zdobywania doświadczenia.
W tym roku naszym głównym celem jest
przygotowanie hucznych obchodów 15-lecia
„Klaudynki”, dlatego potrzebujemy wielu par
rąk do pomocy!
Jeśli masz trochę wolnego czasu, chęć
pomocy i otwartość na nowe wyzwania –
zapraszamy Cię do naszego Centrum Wolontariatu! Więcej informacji oraz możliwość
kontaktu z nami znajdziesz na fanpage’u
CENTRUM
WOLONTARIATU
STOWARZYSZENIA
„KLAUDYNKA”
https://www.facebook.com/CWklaudynka/
Czekamy na Ciebie!
◊ Wolontariuszki
Stowarzyszenia „Klaudynka”
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1073) 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 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy
Kórnik uchwały nr XXXVI/487/2017 z dnia
26 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla centrum miasta Kórnik, w rejonie
Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej,
Dworcowej, 20 Października i Średzkiej.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu, w
szczególności dostosowanie parametrów
nowej zabudowy do już istniejącej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 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 11 września 2017 r. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 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 zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073) 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 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik
uchwały nr XXXVI/488/2017 z dnia 26
lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
,,Osiedle Północne” w Kamionkach dla
działki o numerze ewidencyjnym 44/74,
gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest dopuszczenie
lokalizacji infrastruktury drogowej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 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 11 września 2017
r. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

Nowe przepisy dotyczące
usuwania drzew i krzewów
Dnia 17 czerwca 2017r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody,
która wprowadza zmiany w zakresie wycinki drzew i krzewów.
Nowe przepisy dotyczące usuwania
drzew
• Osoby fizyczne mają obowiązek zgłaszania
zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni
na wysokości 5 cm przekraczają:
a) 80cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50cm - w przypadku pozostałych gatunków
drzew
• Zamiar usunięcia drzewa, należy zgłosić
w tut. urzędzie - druk zgłoszenia jest dostępny
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik lub do pobrania na stronie
(www.kornik.pl),
• W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera
wszystkich elementów organ nakłada obowiązek uzupełnienia go w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisma.
• Po otrzymaniu zgłoszenia tut. organ zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin
drzew w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia.
Z oględzin sporządza się protokół, który
będzie ważny 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nie usunięcia drzew
w tym terminie, konieczne będzie ponowne
dokonanie zgłoszenia).
• Organ będzie mógł w terminie 14 dni od
oględzin w drodze decyzji administracyjnej
wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia
drzewa, jeśli uzna to za zasadne. Wydanie
takiej decyzji stanowić będzie podstawę dla
osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
• Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin
właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa
ta będzie mieć związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana
na części nieruchomości, na której usunięto
drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia wówczas na właściciela nieruchomości
nałożony zostanie obowiązek dokonania
opłaty za usunięcie drzew.
• Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed
dokonaniem oględzin przez organ, a także
w przypadku sprzeciwu organu, skutkować
będzie naliczeniem administracyjnej kary
pieniężnej.
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
Pozostałe podmioty, a także osoby fizyczne
usuwające drzewa i krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają
obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów - w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 80 cm dla wierzb, klonów jesionolistnych,

klonów srebrzystych, powyżej 65 cm dla
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego i powyżej 50 cm
dla pozostałych gatunków drzew.
Wysokości stawek opłat za usunięcie
drzew i krzewów
Wysokość stawek zależy od poszczególnych
rodzajów, gatunków drzew oraz obwodu pnia
mierzonego drzewa na wysokości 130 cm.
Karę pieniężną za nielegalne usunięcie drzewa
ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za
usunięcie drzew lub krzew.
W myśl ustawy o ochronie przyrody uzyskanie
zezwolenia nie jest wymagane na usunięcie:
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku
o powierzchni do 25m2,
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• krzewów na terenach pokrytych roślinnością
pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków
posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów
w pasie drogowym drogi publicznej, na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz na terenach zieleni;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 5
cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków
drzew;
• drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków.
Informacje merytoryczne udzielane są
przez pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, pokój 201,
II piętro, nr tel. (61) 8170 411 wew. 698.
◊ Wydział OŚiR
UMiG Kórnik

Mobilne strategie wsparciem
w handlu detalicznym
TK Internet Sp z o.o., autoryzowany partner
Weeconomy AG pod patronatem Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik zaprasza przedsiębiorców z terenu naszego miasta i gminy na
spotkanie dotyczące dotowanego projektu
wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw,
które odbędzie się w dniu 6 września o godzinie 18:00 w sali Strażnicy OSP w Kórniku
(ul. 20 Października 93).
Naszym projektem wsparcia objętych jest
w Poznaniu już ponad 460 punktow handlowych i usługowych różnych branż.
Więcej informacji przekażemy podczas
spotkania. Serdecznie zapraszamy.
◊ Zarząd Spółki TK Internet
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Festyn
rodzinny
W sobotę 8 lipca 2017 r. na boisku piłkarskim
przy strażanicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radzewie, odbył się Festyn Rodzinny.
Organizatorami byli Rada Sołecka oraz OSP
Radzewo.
Organizatorzy festynu z niepokojem patrzyli
w niebo – gdzie przed rozpoczęciem festynu
nad Radzewem pojawiły się czarne deszczowe
chmury. Ale bez obaw, tam gdzie mieszkają
fajni ludzie tam zawsze jest słoneczna pogada
i również tego dnia nad Radzewem zaświeciło
słonko.
Otwarcia festynu dokonała Sołytys wsi Radzewo – pani Julia Bartkowiak oraz Prezes OSP
Radzewo Ewa Sieroń.
Jak co roku obsługę artystyczna festynu zapewnił nam zespół muzyczny „FENIX”, była
również z nami pani amimatorka, która malowała dzieciom na kolorowo twarze.
Rozstawiono też darmowe dmuchane zamki
i zjeżdżalnie dla dzieci.
Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło
się bawili, można było wziąć udział w konkurencjach sportowo–rekreacyjnych.
Strażacy w strażnicy utworzyli stanowisko do
rzutu lotką dla dorosłych i dzieci z nagrodami.
Dorosłych uczestników naliczono 75 osób.
Rywalizacja trwała do samego końca – o III
miejsce walczyli:

Dla seniorów
Dnia 27 lipca 2017 r. o godz. 14:00 zorganizowano spotkanie organizacyjne seniorów
wsi Dziećmierowo. Gośćmi spotkania byli
Wiceburmistrz Antoni Kalisz, Sekretarz
Gminy Leszek Książek oraz Radna, Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Julia Bartkowiak.
W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Rady Sołeckiej. Przy kawie, herbacie
i poczęstunku wszyscy przybyli dzielili się
wspomnieniami minionych lat. Ciekawi byli
też bieżących spraw gminy i wsi.
Dziękuję Paniom za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Dziękuję też seniorom, którzy
przybyli na spotkanie oraz gościom.
◊ Sołtys wsi Dziećmierowo
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komendant straży pożarnych w Kórniku – Leszek Orlewicz oraz pani Angelika Rozmiarek
z Radzewa – lepiej rzucała p. Angelika i to jej
przypadło to III miejsce.
Rzut lotką wygrał – pan Waldemar Wlazły, a II
miejsce przypadło panu Jackowi Ratajczakowi.
Zwycięzcy na pamiątkę otrzymali dyplomy
i pucharki.
Dzieciaczki również rzucały lotką – ale do nadmuchanych baloników, za rzuty otrzymywali
słodycze – przekazane od sponsora.
Nagrodę specjalną od strażaków OSP Radzewo przypadła Marcelowi Sobosiakowi, który
otrzymał słodycze i przybory szkolne.
Za te konkurencje odpowiedzialny był strażak
OSP Radzewo – dh. Adrian Dryer.
Jaka by była zabawa bez konkurencji przeciągania liny. Walczyli kawalerowie z żonatymi
wioski Radzewo. Rywalizacja trwała do dwóch
wygranych i tutaj 2:0 wygrali żonaci na czele
z Naczelnikiem OSP Radzewo – Wojciechem
Dryem i to im przypadła nagroda zasponsorowana przez p. Krzysztofa Galewskiego – ze
sklepu „Delikatesy” Radzewo - dziękujemy.
Również dzieciaczki walczyli w konkuencji
przeciągania liny, a za trud i włożoną siłę otrzymali wszyscy słodycze, które również zasponsorował anonimowy sponsor – dziękujemy.
Wszystkie konkursy były nagradzane drobnymi upominkami.
Strażacy OSP Radzewo wystawili na pokaz
swój wysłużony samochód pożarniczy „Żuk”
z roku 1976 oraz sprzęt i ubiór osobisty strażaka ratownika z tamtych lat. Rwónież wystawili
samochód pożarniczy „STAR 244” z roku 1976,
z którego to był podawany prąd wodny.

Dzieci przy pomocy strażaków mogły poczuć
się jak prawdziwi strażacy, dlatego że przewracali pachołki przy użyciu węży z wodą
i prądownicy.
Ale najlepszym wydarzeniem festynu było
przekazanie torby medycznej R1 z całkowitym
jej wyposażeniem oraz noszy, które przekazywane były przez Wiceburmistrzów naszej
gminy – p. Antoniego Kalisza i p. Przemysława
Pacholskiego na ręce strażaków jednostki
OSP Radzewo.
Każdy mógł obejrzeć pokaz z użyciem najnowszego sprzętu ratowniczo – gaśniczego typu
CC COBRA, który to pokaz demonstrowali
zaproszeni strażacy jednostki OSP Golęczewo
– gmina Suchy Las. Chętni mogli przekonać
się na własnej skórze jaka była siła uderzenia
wody z tego sprzętu, gdzie przez podanie
prądu wodnego – ciął on blachę czy beton.
Swych sił na tym sprzęcie spróbował również
p. Przemysław Pacholski.
Komendant gminny straży pożarnych w Kórniku – dh. Leszek Orlewicz nadał tego dnia
strażakom OSP Radzewo odznaki „Wzorowy
Strażak”, które otrzymali: dh. Jacek Bykowicz,
dh. Adrian Dryer, dh. Wojciech Rozmiarek.
Tego dnia bawili się z nami również nasi
niektórzy radni na czele z Przewodniczacym
Rady – p. Adamem Lewandowskim.
Wszyscy mogli raczyć się grillową kiełbaską,
którą serwował p. Bogdan Antoniewicz.
Skosztować można było również chleb ze
smalcem i ogórkiem.
Festyn zakończył się sukcesem organizacyjnym.
◊ Organizatorzy
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Sabałowe
Bajania

W dniach od 9 do 12 sierpnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbywały się „Sabałowe
Bajania”, czyli „51. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków,
Drużbów i Starostów Weselnych”, jedna
z najstarszych i największych imprez folklorystycznych w Polsce, na którą zaproszona
została również delegacja z gminy Kórnik.
W tym roku gminę Kórnik na „Sabałowych
Bajaniach” reprezentowali: burmistrz Jerzy
Lechnerowski, kierownik Wydziału Promocji
Gminy Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz
Biała Dama 2015 Aleksandra Maćkowiak
i tegoroczna Biała Dama Dominika Andrzejczak.
Tradycyjnie „Sabałowe Bajania” rozpoczęły
się w środę, uroczystym przejazdem kapel,
zespołów regionalnych i zaproszonych gości
zaprzęgami konnymi przez Bukowinę Tatrzańską do Domu Ludowego, przed którym
na scenie odbyła się uroczystość otwarcia
tegorocznego festiwalu. Nasza delegacja
również wzięła udział w uroczystym przejeździe przez Bukowinę Tatrzańską i otwarciu
„Sabałowych Bajań”

W ciągu kolejnych dni na scenie przed Domem
Ludowym prezentowali się najlepsi ludowi
wykonawcy z całej Polski. Jak co roku
„Sabałowym Bajaniom” towarzyszył szereg
dodatkowych imprez, m.in. koncerty, występy
zespołów folklorystycznych, degustacja potraw
regionalnych, ogólnopolska wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludowej, zawody
strzeleckie i oczywiście pełna niespodzianek
i tajemniczości „Sabałowa Noc”, podczas której
odbyło się przyjęcie mężczyzn do „zbójeckiej
braci” i kobiet do grona „wiyrchowych orlic”. Tak
honorowane są osoby szczególnie zasłużone
dla kultury góralskiej.

Obrzęd pasowania zakończyło wspólne rozpalenie watry i przepiękny pokaz sztucznych
ogni, po których odbyły się liczne występy
i koncerty, które trwały do późnej nocy.
Przez cztery dni Bukowina Tatrzańska tętniła
folklorem.
Oprócz wizyty w Bukowinie Tatrzańskiej
nasza delegacja odwiedziła Kraków, gdzie
na Cmentarzu Rakowickim złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy znicz na grobie naszej noblistki
Wisławy Szymborskiej.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział promocji Gminy

Uroczysta proklamacja królewska
Tradycyjnie, uroczyste ogłoszenie i przekazanie insygniów królewskich Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, odbywa
się przed Zamkiem Kórnickim. Dnia 22
lipca, nieomal w komplecie z pocztem
sztandarowym stawili się tam bracia kurkowi. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: ks. dziekan kanonik Franciszek
Sikora (proboszcz parafii pw. św. Wojciecha
w Kórniku-Bninie), ks. kanonik Sławomir
Andre (proboszcz parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Wniebowziętej w Czerlejnie),
Przemysław Pacholski (wiceburmistrz Gminy Kórnik), Adam Lewandowski (przewodniczący Rady Gminy Kórnik), Magdalena
Bogajczyk-Matelska (kierownik Wydziału
Promocji Gminy Kórnik), liczne grono członków rodzin braci kurkowych, mieszkańcy
Kórnika oraz turyści.
Uroczystość rozpoczęto marszem w wykonaniu Orkiestry Harcerskiej im. Ks.
Józefa Poniatowskiego pod batutą Jacka
Kozłowskiego oraz strzałem honorowym
z brackiej armatki. Uroczystość prowadził
brat Roman M. Czechoski. Przed prezesem
bractwa Markiem Baranowskim stanęli:
ubiegłoroczny król kurkowy Szymon Nowacki oraz król kurkowy Grzegorz Toboła
z rycerzami, Włodzimierzem Wrzeszczem
i Zbigniewem Donatem. Przy dźwiękach
orkiestry nastąpiło przekazanie klejnotu

królewskiego. Bracia wznieśli okrzyki
„Niech Żyje Król”. Życzenia nowemu królowi kurkowemu złożyli: ks. Dziekan Franciszek Sikora, wiceburmistrz Przemysław
Pacholski i Przewodniczący Rady Gminy
Adam Lewandowski. Po okolicznościowym
zdjęciu na schodach zamkowych, uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę
pomaszerowali do Kolegiaty Kórnickiej.
Mszę Św. w intencji króla kurkowego
i bractwa kórnickiego koncelebrował ks.
Grzegorz Zbączyniak, proboszcz parafii
kórnickiej oraz zaproszeni duchowni.
Oprawa muzyczna w wykonaniu organisty Grzegorza Stanisława Świergiela oraz
hejnalistów orkiestry harcerskiej nadała
jej odświętny charakter.
Po mszy wykonano pamiątkowe zdjęcie
i udano się na strzelnicę bracką, na raut
królewski przygotowany wykwintnie przez
firmę cateringową „Robert” z Poznania Na
początku nastąpiła druga część proklamacji, przekazanie diademu królowej Irenie,
żonie króla Grzegorza, przez ubiegłoroczną
królową kurkową Katarzynę Nowacką. Na
uroczystość przybyły również urodziwe
córki pary królewskiej. Bracia kurkowi i goście wręczyli parze królewskiej upominki
i kwiaty. Wznoszono toasty oraz okrzyki na
cześć króla kurkowego i królowej. Nie zapomniano również o królu żniwnym KBBK

Zdzisławie Jakubowskim, który zaprosił
uczestników rautu na Turniej Żniwny KBBK,
planowany dnia 28 sierpnia.
Proklamacja i raut królewski rozpoczął
oficjalnie królestwo Grzegorza Toboły. My
również życzymy mu pomyślnego królestwa, przypadającego w roku trzydziestolecia odnowionego Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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nr 14/2017

18 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie z działaności
zarządu KTPS

za okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

KTPS działa od maja 1990 r. Siedziba mieści
się w bnińskim ratuszu. Dzięki uprzejmości
burmistrza zajmuje lokal nieodpłatnie, na
zasadzie użyczenia. KTPS obecnie liczy 48
członków zwyczajnych i 7 honorowych. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Wszystkie decyzje dotyczące wydatkowania
środków podejmowane są kolegialnie.
Zarząd i Komisja Rewizyjna KTPS pracują jako
wolontariusze, czyli nieodpłatnie.
W okresie sprawozdawczym zarząd pracował
w składzie :
- Krystyna Janicka - przewodnicząca
- Hanna Straus – zastępca
- Eugenia Marciniak - skarbnik,
- Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska –
sekretarz
- Ewa Soczyńska –członek zarządu
- Szczepan Antkowiak- członek zarządu
- Roman Czechoski -członek zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:
- Adam Lewandowski - przewodniczący,
- Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak-Lewandowska
i Leszek Orlewicz - członkowie.
W wymienionym okresie zarząd zebrał się
na ośmiu posiedzeniach i podjął 8 uchwał
dotyczących wydatkowania środków na
następujące zadania:
1. Pomoc finansowa na leczenie podopiecznych z gminy Kórnik.
2. Prowadzenia kampanii i przeznaczenia
środków ze zbiórki 1 % podatku.
3. Złożenia ofert w konkursie na realizację
zadań własnych gminy.
4. Zakupu bonów towarowych na święta.
5. Zorganizowania spotkania gwiazdkowego
dla dzieci .
6. Zorganizowania 25 Finału WOŚP w Kórniku.
7. Zorganizowania kolonii letnich w 2017 r.
8. Współpracy przy organizacji wystawy malarstwa Teresy Phol Radowicz.
		
W roku 2016 KTPS zrealizował następujące
zadania :
W zakresie edukacji i opieki wychowawczej
- zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci
i młodzieży,
- spotkanie gwiazdkowe dla dzieci,
- pomoc w zakupie podręczników i art.
szkolnych dla uczniów.
W zakresie pomocy prawnej i psychologicznej
- wolontariusze pomogli w załatwianiu spraw
urzędowych i sądowych,
- rozliczano PIT-y,
- udzielono porad i pomocy psychologa,
- kontynuowano pomoc dla osób obłożnie
chorych (odwiedziny wolontariuszy),
W zakresie pomocy medycznej i rehabilitacji
- zakupiono leki dla przewlekle chorych,
- opłacono rehabilitację i zajęcia usprawniające niepełnosprawnym,
- dopłacono do turnusów sanatoryjnych

dwom niepełnosprawnym osobom.
W zakresie pomocy rzeczowej
- dofinansowywano czynsz i media,
- zakupiono węgiel na zimę,
- zaopatrywano w odzież, meble, sprzęt AGD.
Fundusze KTPS to: składki członkowskie,
dotacje, darowizny, 1 % podatku od osób
fizycznych odsetki bankowe.
Składki członkowskie w roku 2016 wyniosły
870,- zł. Wysokość składki członkowskiej to
20 zł rocznie. Dla rencistów i emerytów zniżka
o 50 % czyli 10 zł .Członkowie honorowi są
zwolnieni z płacenia składek.
Dotacje na zadania w 2016 r. - otrzymaliśmy
dwie z UMiG w sumie 27.000,Pieniądze te zgodnie z umową zostały
wykorzystane na zorganizowanie kolonii
letnich oraz na pomoc dla rodzin będących
w potrzebie.
Darowizny stanowiły największą część przychodu i była to kwota 120.790,65 zł w tym
darowizny od osób prawnych 4.000,- zł
Na nią złożyli się głównie darczyńcy lokalni,
ale też osoby z całej Polski wpłacające na
leczenie naszych podopiecznych. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania
szczególnie:
- pracownikom Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku,
- pracownikom Kórnickiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego „Kombus”,
- pani notariusz Joannie Jaśkowiak,
- pani prezes TFP Lucjanie Kuźnickiej -Tylenda,
- państwu Marii i Wojciechowi Przychodzkim,
- panu Witoldowi Brzezińskiemu,
- Fundacji Zakłady Kórnickie,
- Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku,
- Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Kórniku,
- oraz innym darczyńcom, również tym
anonimowym, którzy wrzucili datki do puszek
podczas zbiórek publicznych.
Wpływy z tyt. 1 %, to kwota 64.024,78 zł
wzrost w stosunku do ubr. o 25.213,68,- zł
Pieniądze te w większości przekazane są
przez podatników na rzecz konkretnych
podopiecznych, w roku 2016 zbieraliśmy
dla ośmiu osób.
Odsetki bankowe wyniosły 750,81 zł
KTPS posiada jedną lokatę bankową na kwotę 10.000 zł, która stanowi kapitał żelazny.
KTPS posiada rachunki złotowe i walutowe
w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
KTPS nie udziela pożyczek i nie udziela
poręczeń.
Sprawozdania finansowe i merytoryczne
składa do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Zeznanie podatkowe składa w I Urzędzie
Skarbowym w Poznaniu.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KTPS
PRZYCHODY w roku 2016 wyniosły łącznie
213.436,24,- zł były to:
1.składki członkowskie 870.00 zł 0,41 %
2.dotacje 27.000.00 zł (12.65 %)
3.darowizny 120 790,65 zł (56.59 %)
4.zbiórka 1 % dla OPP 64.024,78 zł (30.00 %)
5.odsetki bankowe 750,81,- zł (0,35 %)
razem 213.436,24
WYDATKI w roku 2016 wyniosły łącznie
160.064,45 zł, były to :
1. kolonie letnie 45.012,44,-zł (28.12 %)
2. pomoc rzeczowa42.911,26,- (26.81 %)
3. leczenie i rehabilitacja 47.567.91,- zł
(29.72 %)
4. koszty dz. statutowej 22.671.47,- zl
(14.17 %)
6. koszty administracyjne 1.901,37,-zł (1.19 %)
razem 160.064,45
Omówienie najważniejszych zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym.
Zbiórki publiczne i zbiórka z tyt.1%
W roku 2016 dla naszych podopiecznych podatnicy przekazali z tyt.1% 64.024,78 zł,z sumy
tej wydano 2.134,63 zł na druk ulotek, ogłoszenia w biuletynie Kórnik- Bnin i BorówiecKamionki oraz emisję spotu reklamowego na
monitorach w autobusach KOMBUSU.
Zbierano pieniądze dla ośmiu podopiecznych:
- dla Tomka - 13.780,-zł,
- Filipa - 9.029,60,-zł,
- Klaudii - 6.015,- zł ( na jej leczenie była również prowadzona zbiórka podczas „Wielkiego
Grilowania” na kórnickich Błoniach),
- 3.010 zł zebrane na Balu Królewskim Bractwa Kurkowego, z którego dochód, dzięki
staraniom kolegi Romana Czechoskiego, co
roku przekazywany jest na któregoś z naszych
podopiecznych (w tym roku przeznaczony
został na leczenie 4 letniego Filipa).
Ponad to gromadzimy pieniądze na leczenie:
- Kacpra ,który wymaga ciągłej rehabilitacji bo
choruje na neuropatię czuciowo-ruchową,
- Marcina, który cierpi na brak odporności,
- Kamila chorującego na zanik mięśni,
- Zbyszka, który w wypadku stracił obie nogi
i potrzebuje protez.
- 2 letniego Stasia na terapię psychologiczną,
logopedyczną i zajęcia usprawniające.
Nasze wolontariuszki odwiedzają w domach
(przynajmniej dwa razy w tygodniu) obłożnie
chorych, dla których rozmowa z nimi zmniejsza poczucie samotności.
Pomoc rzeczowa
Adresowaliśmy ją do osób i rodzin borykających się z różnymi problemami: niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą,
nieporadnością życiową, alkoholizmem,
niskimi dochodami. Kierowano do nas prośby
o różnoraką pomoc: opłacenie prądu, gazu,
wody ,o zakup żywności, wykupienie leków,
Jesienią są to prośby o opał czy buty na zimę.
Staramy się wspólnie z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej sprostać tym prośbom.
W roku 2016 zakupiliśmy 5 ton węgla, ufundowaliśmy bony żywnościowe na święta ,opłaciliśmy kilkanaście rachunków za energię
elektryczną, gaz i wodę,

spłaciliśmy zadłużenie czynszu, dzięki
czemu lokator odzyskał mieszkanie socjalne
i włączono mu media, zakupiliśmy podręczniki
i przybory szkolne dla dzieci.
Na zakup leków i rehabilitację, pobyt w sanatoriach, wizyty i konsultacje lekarskie, czyli na
ochronę zdrowia wydatkowaliśmy 47.567,-zł.
Kolonie - lato 2016 r
Ubiegłoroczne wakacje spędzaliśmy w OW
„Dunajec” w Białym Dunajcu k. Zakopanego.
Pojechała grupa 45 uczestników pod opieką
kierowniczki pani Ireny Żyto.
W czasie 13 dniowego turnusu koloniści zwiedzili: Zakopane, Bukowinę Tatrzańską, Nowy
Targ, Czorsztyn i Nidzicę. Urokliwe polskie
Tatry podziwiali z różnej perspektywy podczas
pieszych wędrówek jak i z okien autokaru. Całkowity koszt zadania wyniósł 45.012.44,- zł.
Gwiazdka 2016 roku dbyła się 19 grudnia
w strażnicy OSP w Kórniku . Zaprosiliśmy 50
dzieci z SP nr 1 i SP nr 2. Pan Leszek Orlewicz, jak co roku, udostępnił nam salę, pan
Artur Hoffmann - zabezpieczył nagłośnienie.
Spotkania przy choince wpisały się na stałe
w kalendarz imprez organizowanych przez
nasze Towarzystwo dzięki hojności państwa
Marii i Wojciecha Przychodzkich, do których
dołączył kilka lat temu pan Witold z Borówca.
Dzieci dobrze się bawią, jest wesoło i słodko,
bo na stołach są różne ciasta i owoce.
Na koniec spotkania św. Mikołaj wręcza
każdemu dziecku bogatą paczkę świąteczną.
WOŚP 2017 rok. Następna impreza jaką
organizujemy corocznie to Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15 stycznia
br Orkiestra zagrała w Kórniku, a zebrane
pieniądze przeznaczono na zakup sprzętu
medycznego dla oddziałów pediatrycznych i
godnej opieki medycznej seniorów. 25 Finał
WOŚP to kolejny rekordowy wynik Orkiestry.
Kwota jaką zebrała Fundacja jest imponująca bo aż 105.570.801 zł. W Gminie Kórnik
zebraliśmy 120.388,90 zł plus kwota 1.150
która wpłynęła bezpośrednio na konto WOŚP
a została uzyskana ze sprzedaży biżuterii na
portalu Allegro.pl. Koncert Finałowy organizowaliśmy we współpracy ze Związkiem
Harcerstwa Polskiego, Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza”. Współpracowali

z nami również: OSP Kórnik i Kamionki, Koło
Gospodyń Wiejskich z Bnina, Aktywne Radzewianki. Po raz pierwszy włączyło się Kórnickie
Bractwo Rowerowe oraz UKS Jedynka, którzy
kręcili kilometry dla WOŚP.
Prowadzenie imprezy powierzyliśmy Robertowi Jankowskiemu, który robi to znakomicie.
Towarzyszą mu: Tomek Nowaczyk, Bartek
Górka, Marek Broniewski, Monika Walkowiak,
Kasia Kaczmarek i inni, którzy nie boją się
mikrofonu. W tym roku w naszej gminie było
wyjątkowo bo graliśmy na dwóch scenach
w Kórniku i w Koninku, gdzie zebrano ponad
17.000 zł.
Wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze do
puszek było 120, zdecydowana większość
była uczniami Gimnazjum w Kórniku i Robakowie, Zespołu Szkół i Liceum. Było też kilka
uczennic ze Szkoły Podstawowej z Kórnika
i Bnina.
Nad bezpieczeństwem uczestników i wolontariuszy czuwała Straż Miejska i Policja.
Atrakcji było mnóstwo i mnóstwo przedmiotów na licytację.
Gwiazdą wieczoru był zespół Strefa Zero, który
dał godzinny koncert mocnego uderzenia.
Złote serduszko (ofiarodawcą był pan Grzegorz Błaszak) zostało zlicytowane za 15.000 zł !
Wielkim tortem wylicytowanym wspólnie
przez Komendantów OSP z Kórnika i Kamionek częstowały panie z bnińskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Była też świetna grochówka
i bigos oraz degustacje kulinarne.
Dla dzieci dmuchane zamki, gry i zabawy
oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu
rodziców z przedszkola w Bninie.
Wszystkich którzy wsparli organizacyjnie i artystycznie 25 Finał WOŚP prosimy o przyjęcie
serdecznych podziękowań.
Dziękujemy za wsparcie finansowe firmom:
TFP Dziećmierowo p. Lucjanie Kuźnickiej
Tylenda, Firmie KPA „Kombus” p. Beacie
Urbaniak, Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku
pani Katarzynie Zimniak, Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska p. Marianowi Maciejewskiemu oraz Kancelarii Notarialnej p.
Notariusz Joannie Jaśkowiak.
Możemy być dumni że od kiedy organizujemy
WOŚP, gmina Kórnik zebrała dla Fundacji
łącznie kwotę 524.785.94,- zł .
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Praca na rzecz Orkiestry została doceniona
przez Jurka Owsiaka dlatego w marcu br.
Sztab w Kórniku otrzymał od Fundacji MEDAL
25 LECIA WOŚP.
W maju br. włączyliśmy się w organizację
wystawy malarstwa pt. „Ziemia Kórnicka
i Wielkopolska w obrazach Teresy Phol
Radowicz”. Dzięki uprzejmości Zamku udostępniono Klaudynówkę, gdzie w trzy kolejne
weekendy można było obejrzeć, a nawet
zakupić prace pani Teresy. Wystawa cieszyła
się dużym powodzeniem. Z wyliczeń naszej
Hani wynika że zwiedziło ją ponad 600 osób.
KTPS wspiera różne lokalne inicjatywy,
współpracuje ze szkołami i organizacjami
społecznymi z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mosinie - Filia Kórnik z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kórniku ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, należymy do
sieci „Działamy Razem”.
Z radością pragnę poinformować że: na
wniosek zarządu KTPS starosta poznański p.
Jan Grabkowski wyróżnił p. Marzenę Kubiak
statuetką Wolontariusz Roku. Uroczysta Gala
Wolontariatu odbyła się 30 maja w Poznaniu.
Pani Marzena Kubiak razem z panią Magdaleną Pawlaczyk szyją kreacje, które licytujemy
na koncercie finałowym WOŚP.
Na zakończenie sprawozdania pragnę podziękować członkom KTPS oraz współpracującym z KTPS wszystkim wspaniałym ludziom, Darczyńcom i przyjaciołom. Dziękuję
podatnikom za odpis 1 % na rzecz naszych
podopiecznych.
Dziękuję zaangażowanym w organizację
naszych imprez służbom mundurowym:
Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży
Pożarnej. Harcerzom, dyrektorom placówek
oświatowych, Wydziałowi Promocji UM iG,
Burmistrzowi i dyrektorowi kórnickiej „OAZY”.
Dziękuję p. Arturowi Hoffmannowi za nagłośnienie i jak co roku dziękuję podopiecznym
za zaufanie jakim nas obdarzają.
Dziękuję członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę.
◊ Krystyna Janicka
Przewodnicząca Zarządu KTPS
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W świecie bajek i baśni

Pod tym hasłem odbył się tegoroczny Przegląd Teatrzyków Szkolnych. Impreza po
raz pierwszy została zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Kamionkach i była
adresowana do wszystkich szkół podstawowych z gminy Kórnik. Zaproszenie do
udziału w Przeglądzie przyjęła jedna szkoła: na kamioneckiej scenie swoje talenty
zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radzewie oraz Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
Już z samego rana 7 czerwca do naszej szkoły zaczęły przybywać przeróżne postacie
z bajek: księżniczki, biedronki, kapitanowie,
czerwone kapturki, a nawet czarownice.
Wydarzenie zainaugurowała Grupa Teatralna z Kamionek, układem tanecznym do piosenki pod tytułem „Witajcie w naszej bajce”.
Następnie mali artyści ze szkoły w Radzewie
pod opieką pani Magdaleny Forszpaniak zaprezentowali się w inscenizacji wiersza „Żuk”
Jana Brzechwy. Kolejni na scenę wyszli aktorzy z Kamionek pod kierunkiem pani Beaty
Toboły i przedstawili „Podróż w świat bajek”.
Występ zakończył wspólny taniec do piosenki z filmu „Kraina lodu”, gdzie wszystkie bajki
wraz z publicznością pokazały swoją moc
w tańcu i śpiewie. Ostatnimi aktorami prezentującymi swe talenty na naszej szkolnej
scenie byli uczniowie z Radzewa pod przewodnictwem pani Magdaleny Malinowskiej,
którzy wystąpili w spektaklu „Kopciuszek”
w wersji polsko-angielskiej.
Po emocjonujących inscenizacjach zaprezentowanych przez dzieci, przyszedł
czas na małe co nieco. Uczestnicy mogli
poczęstować się ciastkiem, soczkiem, a na

koniec czekała jeszcze chłodna niespodzianka - lody. Przegląd zakończyło rozdanie
nagród przez dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kamionkach panią Bognę Skoraszewską.
Każdy aktor otrzymał dyplom oraz nagrodę
rzeczową. Organizatorami wydarzenia były:
Beata Toboła oraz Paulina Wójkiewicz.
Miejmy nadzieję, że to dopiero początek

Wakacje w przedszkolu
Wakacje to czas odpoczynku, zabawy
i ciekawych przygód. W dniach od 17 lipca
do 4 sierpnia 2017 roku odbył się w Przedszkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
dyżur letni. Był tydzień sportowy, plastyczny i teatralny. Dzieci zmagały się ze
sobą w różnych dyscyplinach sportowych,
tworzyły pomysłowe i kolorowe prace
plastyczne, a także dowiedziały się czym
jest teatr. W ogrodzie przedszkolnym były
zabawy z wodą i piaskiem. Na zakończenie
letniego pobytu w naszym przedszkolu
dzieci wystawiły sztukę teatralną pt. „A u nas
w Szczodrzykowie”, przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami. Jeszcze wspólne
zdjęcia z koleżanką i kolegą w pięknej ramie
i do zobaczenia za rok.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólnie
spędzony czas w Przedszkolu Kolorowy
Świat w Szczodrzykowie i życzymy dalszych
bezpiecznych i pełnych przygód wakacji.
◊ Anita Stodulska
Katarzyna Rydlewska

kariery aktorskiej naszych uczniów i będą
dalej rozwijać swoją pasję i talent.
Przegląd Teatrzyków Szkolnych był zwieńczeniem projektu organizowanego przez
opiekuna grupy teatralnej z Kamionek
z dofinansowania gminy Kórnik. Projekt
polegał nie tylko na organizacji imprezy,
lecz również cyklu zajęć pozalekcyjnych
Kółka Teatralnego. Zajęcia skierowane
były do szczególnie uzdolnionych uczniów.
Dzieci tworzyły scenariusz przedstawienia,
uczyły się ról, projektowały i wykonywały
elementy scenografii i rekwizyty potrzebne
do inscenizacji. Wszyscy uczestnicy biorący
udział w projekcie przeżyli niezapomnianą
przygodę jaką jest teatr!
◊ Beata Toboła

XIII Letni Festiwal Muzyka z Kórnika
Co niedziela w Arboretum
Jesteśmy już na półmetku Festiwalu. 23 lipca na scenie w Arboretum wystąpił zespół
NOWAK QUARTET w składzie: Paweł Nowak
- akordeon, Maciej Sadowski – kontrabas,
Antoni Wojnar – perkusja, Dano Alberti - gitara jazzowa przedstawiając program pt. Le
Café Parisien. Muzyka paryskich kawiarni
to nie tylko popularne akordeonowe walce
musette, to także utwory z repertuaru Edith
Piaf, standardy jazzowe oraz kompozycje
Django Reinhardta. Podczas koncertu usłyszeliśmy także kompozycje Pawła Nowaka
utrzymane w paryskim klimacie. 30 lipca odbył się koncert Viva Bell Canto w wykonaniu
Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori
Ensemble w składzie: Anna Wilczyńska –
sopran, Izabela Strzelecka – mezzosopran,
Tomasz Tracz – tenor, Ivo Michl – baryton,
Przemysław Winnicki – fortepian. Była to
prawdziwa uczta dla wielbicieli pięknego
śpiewu i wspaniałej muzyki prosto z ojczyzny
opery. Koncert był wyjątkową muzyczną
podróżą do XIX-wiecznych Włoch.
W jego programie znalazły się najpiękniejsze
arie, duety i sceny z oper mistrzów bel can-

ta – Gaetano Donizettiego (Napój miłosny),
Vincenzo Belliniego (Capuletti i Montecchi),
Gioacchino Rossiniego (Kopciuszek), monumentalne i liryczne sceny z dzieł Giuseppe
Verdiego (Don Carlos, Rigoletto, Nabucco,
Traviata) i pełne emocji wspaniałe melodie
z oper Giacomo Pucciniego (Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi). Gala Viva Bel
Canto to esencja sztuki operowej w postaci
wirtuozerii wokalnej, liryzmu, przejmujących
dramatów, ale i lekkich scen komediowych.
Kolejny koncert pt. Od Chopina do Gershwina odbył się 6 sierpnia. Wystąpił duet fortepianowy La Valse’89 tworzony przez małżeństwo Annę Haas–Niewiedział oraz Piotra
Niewiedziała. Artyści wykonali na cztery ręce
takie utwory jak m.in.: F. Chopin: Rondo C-dur
op.73, S. Rachmaninow: Romans i t arantella
z II Suity op.17, A. Tansman: Fantazja na
temat walców J. Straussa, A. Piazzolla: Libertango, W. Lutosławski: Wariacje n t. Paganiniego, I. Rogaliov: Piazzolla ma non troppo,
Y. Mayevsky: Fantazja na temat pieśni G. Gershwina. 13 sierpnia odbył się koncert, który
w opinii publiczności był hitem. Był to koncert
zespołu o wiele mówiącej nazwie Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra

UKULELE w składzie: Marek Gordziej, Piotr
Kończal, Tomasz Kasprzak, Jacek Ciepliński
pt. Ukulele w każdym domu. PPNO UKULELE
tworzą muzycy – pasjonaci, których uwiodło
charakterystyczne brzmienie i ﬁligranowy
rozmiar hawajskiej gitary, powszechnie
znanej jako ukulele. Repertuar PPNOU to niezwykła szafa grająca, w której każdy znajdzie
coś dla siebie. Muzycy aranżują prawdziwe
perełki światowej i polskiej muzyki rozrywkowej. Każdy występ to prawdziwa interakcja
z publicznością. Niespodzianki muzyczne,
w których to słuchacze po chwili rozpoznają
przearanżowany przebój AC/DC „Highway
to hell” lub „Billie Jean” Michaela Jacksona
stanowią o unikatowym charakterze PPNOU.
Każdy koncert w ramach Festiwalu przyciąga
kilkaset osób.
A przed nami kolejne koncerty: 20 SIERPNIA
2017, GODZ. 18:00 - ANNA GERMAN. PRZEBOJE. 27 SIERPNIA 2017, GODZ. 18:00 PIOTR
CZAJKOWSKI: JEZIORO ŁABĘDZIE – Kórnickie
Arboretum.
◊ Robert Jankowski
Opracowano na podstawie:
muzykazkornika.pl
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Wspomnienie

JAN ROBIŃSKI (1928-2017).
NAUCZYCIEL.
Robińscy, znani w Kórniku od XVIII wieku, to
wielce zasłużona rodzina młynarzy i nauczycieli. Jan Robiński tradycję tę kontynuował
z nadzwyczajnym skutkiem. Urodził się 24
maja 1928 r. w Kórniku w rodzinie młynarzy
Józefa i Joanny z Szaroletów. Miał trzech
braci: Kazimierza, Zdzisława i Mariana oraz
młodszą od siebie siostrę Jadwigę. Z pewnością pierwsze kroki szkolne, w czasie
okupacji, czynił pod okiem cioci, nauczycielki
Zofii Robińskiej. Szkołę Podstawową, w trybie przyspieszonym ukończył po wojnie
w Kórniku. Liceum ukończył w Śremie.
Studia uniwersyteckie na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu ukończył w Poznaniu.
Był nauczycielem geografii.
Karierę zawodową rozpoczął w 1952 r.
w Barłogach koło Koła i tam poznał swoją
małżonkę, również nauczycielkę. Od 1953
r. przeniósł się na dziesięć lat, do Ugody
koło Rawicza, gdzie z mieszkańcami Ugody
i Zawad zbudowali nową szkołę. W latach
1963/69 był kierownikiem szkoły w Szczytnikach w gminie kórnickiej. W roku szkolnym
1969/70 kierował Szkołą Podstawową
w Bninie. Od 1970 r, przez trzy lata Kierował Szkołą Podstawową w Kórniku. Od 1
września 1973 do 31 sierpnia 1984 r. pełnił
stanowisko zastępcy Gminnego Dyrektora
Szkół ds. Wychowawczych w Zbiorczej
Szkole Gminnej w Kórniku. Od 1984 r.
był instruktorem, a następnie do 1991 r.
Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Zbiorczej Szkole Gminnej.
Jan Robiński był wielce utalentowanym
nauczycielem i pedagogiem, całe swoje
życie poświęcił wychowaniu młodego pokolenia, dbał również o poziom wykształcenia
kadry nauczycielskiej. Był niezastąpionym
organizatorem wycieczek szkolnych. Służył
i dzielił się swoją wiedzą historyczną, którą
stale pogłębiał. Był szczególnie pasjonatem

historii Kórnika, zwłaszcza okresu Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej.
Od 1988 r. do 2001 r. organizował Rajdy
„Szlakiem Kórnickiej Konspiracji”, w 1998
– 2000 r. rozszerzone na Poznań i Książ.
Przygotowywał okolicznościowe foldery
i znaczki przypinki.
Jan Robiński uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, był członkiem Klubu Filmowego
w Kórniku i systematycznie uczestniczył
w pracach tej organizacji. Był również
członkiem Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego i Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego. Interesowała go lokalna
prasa, gdzie publikował relacje z organizowanych rajdów. W styczniu 2002 r. z okazji
100-lecia strajków szkolnych we Wrześni
napisał obszerny artykuł pt. „Bnin i Kórnik
w obronie języka ojczystego 1906/07”.
W pisaniu tego artykułu wykorzystał zapisy z kroniki szkolnej swojego pradziadka
w Konarskim – Wojciecha Zborowskiego,
wspomnienia swojej matki oraz Heleny
Małeckiej, uczestniczek strajku.
Za zasługi w dziedzinie oświaty był honorowany odznaczeniami państwowymi,
resortowymi i regionalnymi. Szczególnie
cenił sobie Medal „Przyjaciel Szkoły”.
Dnia 10 sierpnia 1952 r. ożenił się z Janiną
z Chruścińskich, również nauczycielką,
z którą dzielił los nauczycielski. Robińscy
doczekali się dwóch synów: Piotra (organizatora targów kolekcjonerskich w Poznaniu)
i Janusza (również nauczyciela).
Jan Robiński, należał do wielkich autorytetów, był wzorem społecznika, patrioty a przede wszystkim był człowiekiem
wysokiej kultury osobistej. Zasługuje na
dobrą pamięć, którą niech pielęgnują jego
uczniowie i współpracownicy. Zasługuje na
trwałe upamiętnienie o jakie sam walczył
w stosunku do wielu osób związanych z regionem kórnicko-bnińskim. W imieniu społeczeństwa kórnickiego, nad jego trumną,
pożegnał go Jerzy Lechnerowski – burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Cześć Jego pamięci!

BK PAN
Informuje

Szanowni Państwo!
Zaczynamy kolejny etap remontu elewacji
Zamku Kórnickiego. Remontowana będzie
elewacja frontowa. 11 sierpnia rozpoczęło
się ustawianie rusztowań.Prace będą trwały
do 30 listopada 2017 r.
Zamek nie będzie więc zbyt fotogeniczny
przez najbliższe miesiące.
Główne wejście do Zamku będzie zabezpieczone, dzięki czemu wstęp w godzinach
otwarcia części muzealnej nie będzie ograniczony.
Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy
do Kórnika.
◊ Biblioteka Kórnicka PAN

◊ Kazimierz Krawiarz

Bardzo dziękuję wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy
wspomagali finansowo leczenie
mojej ukochanej siostry
śp.

Agnieszki
Majewskiej
Ewa Tomczak

Ci, których kochamy nie
umierają nigdy, bo miłość,
to nieśmiertelność…”
E. Dickinson
Pani Katarzynie Szczepaniak
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

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

Sztandar z okazji 60-lecia

Jubileusz 60-lecia funkcjonowania Koła Pszczelarzy w Kórniku, dzięki przychylności
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik obchodzony będzie wspólnie z Dożynkami Gminy
Kórnik, które odbędą się w sobotę 26.08.2017 r. w Czmoniu. Z tej okazji ufundowany został pierwszy w historii Koła Pszczelarzy w Kórniku sztandar. Zostanie on
poświęcony podczas Mszy Św. Dożynkowej, która rozpocznie się o godz.16:00.
Uroczystość ta uświetniona zostanie także
obecnością pocztów sztandarowych z innych
kół i organizacji pszczelarskich. Wśród zaproszonych Gości jest m.in. Prezydent Polskiego
Związku Pszczelarskiego w Warszawie oraz
Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Poznaniu wraz z całym Zarządem. Głos
przedstawicieli pszczelarzy w trakcie oficjalnej
części Dożynek, dobitniej uzmysłowi obecnym
na „święcie plonów” rolnikom, ogrodnikom,
sadownikom i działkowcom wspólną synergię pszczelarstwa i ludzi utrzymujących się
z płodów ziemi.
Fundatorzy sztandaru przybiją tradycyjne
gwoździe na jasnym drzewcu ze złotymi
okuciami i orłem w koronie. Na autorskim projekcie Koła Pszczelarzy w Kórniku
umieszczono elementy ściśle odnoszące się
do tradycji pszczelarstwa ulokowanego na
kórnickiej ziemi.
Rewers sztandaru wykonany na bazie sześciokątnych komórek z pszczelich plastrów,
zawiera w centralnej części umiejscowiony
współczesny, zgodny ze Statutem Miasta
i Gminy Kórnik, aktualny herb Kórnika, czyli
połączone herby miasta Kórnika i dawnej
miejscowości Bnin. Herb ten znajduje się
w drewnianej ramce, podstawowym elemencie współczesnej gospodarki pasiecznej.
Przyciemnione komórki pszczele symbolizują
„wypełnione miodem” terytorium o zasięgu
kształtem przypominającym Gminę Kórnik.
Pod spodem usytuowany jest napis „Koło
Pszczelarzy w Kórniku 1957-2017” uwieczniający jubileusz 60-lecia KP Kórnik.
W czterech narożnikach, na małych kołach
w czterech różnych kolorach pszczelich
plastronów królowych - matek (niebieski,
biały, zielony i czerwony) umieszczone są
cztery kwiaty miododajne (rzepak, akacja, lipa,
facelia) w kolejności ich pożytkowego występowania w lokalnej przyrodzie. Plastrony to
inaczej pomocnicze, kolorowe, identyfikacyjne
znaczniki „na grzbiecie” pszczoły dla wzrokowego szybkiego „wyłowienia” królowej - matki
spośród innych pszczół. Kolor tła rewersu
złoto-żółty, niczym kolor miodu.
Awers sztandaru o tle w kolorze żółtym, czyli
piątym kolorze plastronu królowych – matek,
zgodnym z rokiem utworzenia Koła Pszczelarzy w Kórniku (1957) i obecnym – jubileuszowym rokiem (2017), zawierający w centralnej
części pszczeli ul stylizowany na zamek kórnicki i podkurzacz, czyli dmuchawę, niczym
wieża doklejona do zamku – ula z okienkami
w kształcie sześciokątnej komórki pszczelej.
Ul osadzony na tzw. „stołku”, czyli nogach ula
o czterech podporach – „filarach organizacyjnych”, niczym podstawa do prowadzonej
działalności w formie zrzeszenia się pszczela-

rzy, których symbolika widoczna jest u dołu
awersu - cztery elementy symbolizują : logo
PZP (Polski Związek Pszczelarski – centralny
organ dla całej organizacji pszczelarskiej), stary
herb Kórnika (obowiązujący w 1957 r., czyli
momencie zawiązania się kórnickiego koła),
Święty Ambroży (patron braci pszczelarskiej)
oraz logo WZP w Poznaniu (Wojewódzki
Związek Pszczelarzy – regionalny organ dla
kórnickiej organizacji pszczelarskiej). Nad
ulem – zamkiem napis „Na BoŻy CZyN”
w różnej wielkości liter (spółgłoski - duże, samogłoski - małe) i kolorystyce odpowiadającej
poszczególnym spółgłoskom – plastronom
królowych - matek (N-niebieski, B-biały, Ż-żółty, C-czerwony, Z-zielony). Pięcioletni średni
wiek życia królowych – matek, determinuje
pięć barw cyklicznie powtarzających się plastronów. Każdy kolor plastronu odpowiada
danemu rocznikowi „narodzin” królowej –
matki, i tak kolejno: 2015-Niebieski, 2016-Biały,
2017-Żółty, 2018-Czerwony, 2019-Zielony,
2020-Niebieski, itd.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania 60-lecia Koła Pszczelarzy w Kórniku
przy okazji Dożynek Gminy Kórnik.
◊ Stanisław Duszczak
Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku
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Polskie małe miasta z potencjałem

jutro, dziś i w dalszej przyszłości

Miasta historyczne mają wyjątkowy kapitał,
którego wartość nie zawsze jest uświadamiana. Mieszkańcy dorastają w nich i jest
ono dla nich dobrem oczywistym i wydawałoby się trwałym. Dzieje się tak, bo w krótkiej
perspektywie transformacja miasta jest
niezauważalna; tu poszerzono drogę, tam
nadbudowano dom. W pewnym momencie
okazuje się, że miasta naszego dzieciństwa
nie ma, a proces, który się dokonał jest
nieodwracalny. Jak więc w trakcie owych
nieodwracalnych zmian zachować to, co
jest dla miasta cenne, co decyduje nie tylko
o jego tożsamości, ale i o wartości. Często
okazuje się, że tą wartością jest historyczna
zabudowa, względnie walory przyrodnicze
i nie jest to tylko majątek symboliczny, sam
dla siebie, którego utrzymywanie rujnuje
finansowo miasto. Na jego bazie rozwija
się turystyka zabytkowa albo przyrodnicza
(ang. heritage or nature turism). Przez wiele
lat problem ochrony zabytków był poza
zainteresowaniem socjologów. Wzrost
ekonomicznego znaczenia turystyki wymusił
wyznaczenie nowych kierunków badań.
Wcześniej, jeżeli już się nim zajmowano,
to głównie kwestią urbanizacji i zmianami
w społeczności zamieszkującej obszary
zabytkowe, a więc skutkami industrializacji,
względnie modernizacji w zabytkowym mieście i ich wpływem na społeczność miejską.
Turystyka nie tylko poprawia sytuację ekonomiczną miasta, ale wpływa także na integralność jej dziedzictwa i jej mieszkańców.
Wśród konserwatorów, socjologów panuje
zgoda co do tego, że miasta historyczne są
najbardziej obiecującymi strukturami w realizacji koncepcjach zrównoważonego rozwoju miasta. Określa się je nawet mianem
reference model, a więc model odniesienia.
Kilkanaście lat temu prowadzono badania
w niewielkich ośrodkach wiejsko-miejskich
w Kanadzie. Na ich podstawie sformułowano wniosek, dotyczący tzw. partnerstwa
kulturowego, to znaczy uczestnictwa mieszkańców w budowaniu atrakcyjności miasta.
Okazało się, że istotną wartością są zachowane tradycyjne, historyczne struktury.
Zachowanie ich wpływa na zrównoważony
rozwoju miasta jako taki.
W 2012 odbyło się w Neapolu sympozjum
ICOMOS-u, a więc największej światowej
organizacji zajmującej się ochroną obiektów i obszarów zabytkowych. Było ono
poświęcone „Roli zintegrowanej ochrony
dziedzictwa kultury dla miasta kreatywnego,
aktywnego i zrównoważonego”. Miasto
kreatywne, to znaczy: mające potencjał
zbudowania nowej jakości, aktywne, to
znaczy: reagujące na zmiany i oczekiwania,
a zrównoważone, to znaczy: w sposób
udany zadawalające różne interesy miasta.
W zrównoważonym mieście, w którym
przestrzegane są zasady zintegrowanej

ochrony dziedzictwa nie narusza się systemu urbanistycznego i ekologicznego.
Natomiast w ochronie zintegrowanej chodzi o zachowanie krajobrazu i architektury
przy jednoczesnym sprostaniu wyzwaniom
nowoczesności, a więc jak modernizować się
nie tracąc wartości.
Nic dziwnego, że obszar zabytkowy często
określa się mianem aktywów miasta. Właśnie te aktywa stanowią wartość powodującą, że dane miasto odróżnia się od innych
z pozoru mu podobnych. Dlatego mówi się
o wycenie, a więc waloryzacji tych aktywów.
To, co jest aktywami Kórnika było już wielokrotnie opisywane i w tej kwestii panuje
duża zgodność. Miasto ma wyjątkowo cenną
strukturę urbanistyczną, ale też i atrakcyjne
tereny naturalne, leżące w obszarze miasta
i w jego sąsiedztwie. Bliskość komunikacyjna
z Poznaniem nadaje mu szczególnego znaczenia. W efekcie Kórnik, który z racji liczby
mieszkańców należy do miast takich jak
Trzemeszno (zbliża się do 8 tys.) ale z racji
potencjału bliżej mu do miast dwukrotnie
większych takich jak Żagań (ponad 20 tys.
Mk.), Lubań, ponad 22 tys. mk, Lubartów,
20 tys. mk. Łańcut, 18 tys. mk.) jest miastem
turystycznie nader atrakcyjnym.
Jeżeli o rozwoju miasta historycznego myśli
się w perspektywie dalekiej, to jest minimum dwóch pokoleń, to oczywiste jest, że
główny ciężar zmian spoczywa na barkach
władz miasta, a jego sprzymierzeńcami
powinny być wykształcone elity oraz elity
biznesowe. Bez nich właściwie nie sposób
prowadzić dialogu z mieszkańcami, a bez
dialogu nie zbuduje się porozumienia
wspólnoty. Bardzo często, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, USA powstają stowarzyszenia,
których celem jest dbanie o zachowanie
historycznej przestrzeni.
Dlatego tak istotny jest plan zagospodarowania przestrzennego (ang. Design overlay
zones), on określa ramy, w których miasto
się rozwija, w tym także obszary, które
mają być chronione. Zawsze, w przypadku
obszaru historycznego jednym z kluczowych
i wymagających szczególnej dbałości jest
kwestia pierwotnego układu działek oraz
systemu komunikacji. To kod genetyczny
miasta. Szczególne znaczenie mają obszary,
przestrzenie publiczne (drogi, place, parki,
budynki publiczne), w tym przypadku kluczowe dla przyszłości będą decyzje odpowiednich urzędników municypalnych. Co
więcej, należy pamiętać, że miasto ma swój
historyczny rdzeń i narastającą otulinę, istotne jest więc, żeby nie zerwać relacji z tym,
co znajduje się poza nim. Chodzi oto, w jaki
sposób utrzymać lub zbudować poczucie
więzi z częścią historyczną miasta wśród
mieszkańców z otaczających miasta osiedli,
a administracyjnie leżących w jego obszarze.
W powstałym w 2002 r. projekcie ochrony
czterotysięcznego miasteczka Cranbury,
leżącego między Filadelfią a nowym Jorkiem

(półtorej godziny samochodem z Manhattanu), a przygotowanym przez Towarzystwo
Historyczne i Konserwatorskie miasta Cranbury (Historical and Preservation Society),
a stanowiącego wytyczne dla tamtejszego
planu zagospodarowania przestrzennego
czytamy między innymi:
„Spacery rodzinne, a nawet codzienne
przejścia z dziećmi do szkoły należy traktować jako dobro społeczne. Ograniczenie
ruchu, choć budzące zniecierpliwienie
u kierowców, powinno cieszyć mieszkańców, przecież dzięki temu ich dzieci mogą
chodzić całkowicie bezpiecznie do szkoły.
To, że dzieci codziennie pojawiają się
w centrum miasteczka stwarza okazję do
jego zmian, których celem jest gwarancja
bezpieczeństwa.”
W wielu opracowaniach kwestie komunikacji, ścieżek spacerowych przedstawiane
są jako kluczowe dla podnoszenia atrakcyjności miasta. Ważne są także pozorne
detale identyfikujące miasto takie jak: ławki,
kosze, słupki zaporowe, ale także reklamy,
charakterystyczne dla miasta wzornictwo
literowe. Prowadzone race konserwatorskie
często skutkują odkryciami, a ich właściwie
wykorzystanie podnosi atrakcyjność miasta.
W latach 90-ych na zmiany wykorzystujące zabytkową materię zdecydowano się
w Cieszynie; początkowo mimo niechęci
mieszkańców. Dopiero po pojawieniu się
odrestaurowanych, względnie wybudowanych z poszanowaniem dla tradycji nowych
obiektów zaczęło się wśród Cieszynian
przełamywać nieufne a nawet negatywne
nastawienie do eksperymentów i nowinek.
Z czasem zmiany te zaakceptowano powszechnie, a Cieszyn uległ przeobrażeniu
uzyskując oryginalne, osadzone w tradycji
oblicze.
Cieszyn odbudowywał się w innych warunkach prawnych. Obowiązująca wówczas
Ustawa dawała większe uprawnienia
konserwatorom. Pod dzisiejszą zaś, większa odpowiedzialność spada na włodarzy
miast. Mają oni do wyboru: albo rozwiązania
krótkoterminowe, albo zdecydować się na
perspektywę dłuższą niż jedno pokolenie.
Za każdym razem postawione pytanie brzmi
podobnie: W którym kierunku podąży miasto o zabytkowej zabudowie.
Przy podejmowaniu decyzji, warto pamiętać
o siedmiu przykazaniach podstępowania
konserwatorskiego:
1. Zasada Primum non nocere (Po pierwsze nie szkodzić);
2. Zasada poszanowania oryginalnej
substancji zabytku i jego wartości materialnych i niematerialnych;
3. Zasada minimalnej ingerencji (powstrzymywanie się od działań niekoniecznych);
4. Zasada usuwania elementów o działaniu niszczącym;

Śladami religijnych
i historycznych wydarzeń

W podpoznańskim miasteczku zwanym Bnin przez ponad 500 lat stał nietypowy
obiekt sakralny, jedyny taki w Wielkopolsce, w którym na przestrzeni dziejów wiele
się wydarzyło na tle religijnym, historycznym i kulturalnym.

Okiem historyka
Parafia bnińska należy do najstarszych w
Archidiecezji Poznańskiej. Została założona
i uposaażona prawdopodobnie około XI
stulecia. Była długo jedynym ośrodkiem kultu
chrześcijańskiego w okolicy. Pierwsza wzmianka w źródłach o kościele bnińskim pochodzi z
1404 roku i znajduje się w najstarszej Księdze
Konsystorskiej (zbiór dokumentów opisujacych działalność parafii). W roku 1463 biskup
poznański Andrzej Bniński, dziedzic Bnina,
ukończył budowę kościoła „z cegły palonej”.
Kamienna tablica fundacyjna, przypominająca genezę budowli, zostsała umieszczona
nad drzwiami zakrystii. Kościół parafialny
stanowiła od tego momentu okazała w swej
strukturze, trzynawowa, halowa budowla
gotycka o czterech przęsłach i piątym trapezowym – tworzącym apsydę (część kościoła na
5. Zasada odróżnialności uzupełnień
i ingerencji oraz niekonkurencyjności
względem oryginału;
6. Zasada odwracalności metod i materiałów;
7. Zasada kompetencji (wiedza, dokumentacja wyników badań i przebiegu
prac).
◊ Tadeusz J. Żuchowski
(członek NID, PKN ICOMOS)
Powyższy referat był wstępem do dyskusji nad „Projektem Kórnik”, jaka odbyła
się 9 czerwca br. w Arboretum Kórnickim. Patrz Kórniczanin nr 12/2017 str 5.

planie półkoła, zazwyczaj będąca za ołtarzem
głównym). Wartym wspomnienia jest fakt, iż
„stary” kościół bniński był wierną kopią świątyni Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu na
Ostrowie Tumskim (o którym obecnie głośno
za sprawą odkrycia prawdopodobnie palatium Mieszka I przez archeologów poznańskich). W XVI wieku przybudowano do kościoła
wieżę – dzwonnicę, która stała się ozdobą
całego okolicznego krajobrazu. Wysoka na
52 metry wieża, jedyna taka w Wielkopolsce
nawiązywała swym charakterem do jednej z
wież Kościoła Mariackiego w Krakowie – choć
skromniejsza.
Najsmutniejsza karta historii kościoła pw św.
Wojciecha zostałą zapisana w czasie okupacji
hitlerowskiej. Tragedia zdarzyła się z 3 na
4 marca 1942 roku. Nocą runęła potężna
wieża kościoła parafialnego, niszcząc nawy.
Resztę zniszczeń dokonał okupant detonując
i rozbierając obiekt w całości. Zanim do tego
doszło, światynia przez blisko 500 lat wiernie
i nieprzerwanie służyła parafianom z Bnina
i okolic.
Również należy wspomnieć, iż proboszczowie
bnińscy zasłużyli się dla kościoła i kraju poprzez uczestnictwo w historycznej zawierusze
powstań, zaborów, obydwu wojen i niesieniu
pomocy codziennej parafianom.
Okiem mieszkańca Bnina
Sobota, 12 sierpnia 2017 roku, wieńczy przygotowanie Parafii Bnińskiej do uczestnictwa
w jakże ważnym nabożeństwie. Na terenie
półwyspu „Szyja” i nie istniejącego już dawnego kościoła gotyckiego, przy krzyżu i tablicy
poświęconej Ojcu Świętemu, gromadzą się
wierni, by procesyjnie wprowadzić do obecnego kościoła relikwie św. Jana Pawła II.

Głównym celebransem jest abp Mieczysław
Mokrzycki, wieloletni sekretarz Ojca Świętego
w towarzystwie proboszcza Parafii Bnińskiej
ks. dziekana Franciszka Sikory, kapłanów,
sióstr zakonnych i parafian. Dla wielu tu
obecnych jest to wzniosłe przeżycie.
Do dziś żyje wielu mieszkańców Bnina,
pamietających inne ważne nabożeństwa,
uroczystości i spotkania, które miały miejsce w
starej bnińskiej świątyni. Żywa jeszcze tradycja
ułatwia wywołanie i przyswojenie obrazów z
zamieszchłych czasów. Dzięki niej nie trudno
wyobrazić sobie na przykład niedzielny odpust
Matki Bożej Skaplerznej, obchodzony również
letnią porą – 22 lipca 1855 roku. Wydarzenie
to barwnie opisał w swym pamiętniku Józef
Łoś – Bielicki, guwernant wnuka hrabiego
Tytusa Działyńskiego.
Zatem oczyma wyobraźni cofamy się w ten
czas i widzimy dokładnie najpierw tłumy
wieśniaków płci obojga, sunące wszystkimi
piaszczystymi drogami ku Bninowi. Zwracają uwagę pyszne, kolorowe stroje, takie
same, jakimi je uwiecznił w swych rysunkach
bibliotekarz hr. Tytusa Działyńskiego – Kajetan Wincenty Kielisiński. Nagła, typowo
letnia ulewa miesza szyki. Mimo to kościół
wypełnia się wiernymi po brzegi. W pobliżu
ołtarza zasiada okoliczne duchowieństwo,
ziemianie i urzędnicy majętności hrabiowskiej.
Dalej tłoczą się przemoczone chłopskie kapoty
„parujące jak lokomotywy”. Po obu stronch
głównego wejścia klęczą lub siedzą na ziemi
„po turecku” dziady proszalne, wyśpiewując
swe żale przeplatane modlitwami. Wtem
dzwonek. Ciżba nieruchomieje i cichnie. Z
zakrystii wyłania się uroczysty orszak, który
zamyka celebrans – ks. Lambert Płuszczewski, proboszcz bniński. Pod górującym nad
tłumem obrazem ze sceną męczeństwa św.
Wojciecha rozpoczyna się suma odpustowa.
Z setek wzruszonych podniosłością chwili
piersi bucha pieśń uwielbienia i szybuje pod
ostrołukowe, gotyckie sklepienie świątyni,
przenika na zewnątrz, krąży wokół smukłej
wieżycy, wreszcie ulata w dal, niosąc się między żniwno – złotymi polami, ciemnozielonymi
lasami i niebieskimi jeziorami wielokrotnym
echem. Czy i Ty drogi czytelniku je słyszysz?
Takie mistyczne wydarzenia związane są z
dawnymi murami świątyni bnińskiej ale także
z parafianami przekazującymi sobie owe przeżycia z dziada pradziada dając tym samym
wielkość zarówno w kwestii duchowej, jak i
historycznej naszej Małej Ojczyzny.
◊ Irena Fogel
					
					
tekst na podstawie artykułu
J. Fogla i ks. M. Niemira
z „Przewodnika Katolickiego 44/94
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Kórnicki Maraton Turystyczny

Triathlon
w Kórniku
W minioną niedzielę, 13 sierpnia br. odbyła
się już trzecia edycja Kórnickiego Triatlonu,
którego pomysłodawcą i organizatorem
od samego początku jest Paweł Kotas. Tegoroczny triatlon w Kórniku jest jednym z
trzech zawodów z cyklu GREATMAN Trilogy.
Oprócz Kórnika triathlony zorganizowane
zostaną w Śremie i Kościanie. Zawodnicy
będą mogli wziąć udział zarówno w pojedynczych zawodach, jak i w całej trylogii,
dla której będzie prowadzona klasyfikacja
generalna oraz przygotowany został specjalny 3-częściowy medal.
Na kórnickim triatlonie rywalizacja toczyła
się na dwóch dystansach: 1/4 Ironman (950
m pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,5
km biegu), oraz 1/10 Ironman (380 m pływania, 18,2 km jazdy na rowerze, 4,2 km biegu).
Na dystansie 1/4 Ironman zwyciężył Jacek
Tyczyński z Głogowa, drugie miejsce zajął
Michał Majchrzak z Kościana, natomiast
trzecie miejsce przypadło Adrianowi Stempniakowi ze Śremu.
Na dystansie 1/10 Ironmen pierwsze miejsce wywalczył Marcin Kutkowski z Tarnowa
Podgórnego, drugie miejsce zajął Paweł
Kotowski z Wrocławia, a na trzecim miejscu
uplasował się Tomasz Kosicki z Lusówka.
Najlepszą sztafetą na dystansie 1/10 Ironman okazała się sztafeta Ferchmin Family,

Unihokejowy
niedosyt

Euforia mieszająca się z przygnębieniem
– to bardzo skrótowy opis pierwszego sezonu na unihokejowych boiskach zespołu
UKS Radzevia Radzewo. Zgłoszone do
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w kategorii
juniorek młodszych Radzewianki miały
za zadanie przejść przez pierwszą fazę
grupową (dwa turnieje eliminacyjne). Cel
ten osiągnęły z nawiązką. Po pierwszym
dobrym i drugim przeciętnym turnieju
udało awansować się z trzeciego miejsca
w 4-zespołowej grupie. Skazane na pożarcie dziewczęta w półfinale pokazały
pazury, okazując się najlepsze i przebojem
wdzierając się do wielkiego finału, najlepszej czwórki w Wielkopolsce. Apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Kiedy dochodzi się już tak
daleko, nie można się tym zadowalać, tylko
trzeba iść za ciosem. Naszym nowym celem
stał się zatem medal. 21 czerwca jechaliśmy
do Gorzyc Wielkich z wiarą w to, że grając
dobrze możemy ten medal wywalczyć. Pretensje o to, że na naszych szyjach nic nie zawisło, możemy mieć tylko do siebie. To nie

drugie miejsce wywalczyli CHEMPIONMEN
TEAM, a trzecie miejsce zajęli Pogromcy
Czasu.
Strefa zmian usytuowana została obok ratusza, a meta, strefa finiszera oraz Expo na
środku rynku, co zapewniło bliski kontakt
kibiców z zawodnikami oraz długi, emocjonujący i prosty finisz.
Nowością na dystansie 1/4 IRONMAN był
start falowy, polegający na wyborze 1-wszej
lub 2-giej fali, a przyporządkowanie do fali
odbywało się na podstawie odchipowania
się przed wejściem do wody. Zawodnicy,
którzy chcieli ścigać się ze wszystkimi o
czołowe miejsca w kategorii OPEN i kategorii wiekowej wybierali start w 1-wszej fali,
natomiast zawodnicy, którzy preferowali
spokojny start i bezpieczeństwo podczas
był nasz dzień. Na inaugurację mierzyliśmy
się z gospodyniami – Refleksem Gorzyce
Wielkie. Po słabym początku i stracie gola,
z czasem doszliśmy do głosu i kilku sytuacji
bramkowych, dwie z nich wykorzystaliśmy.
Wydawało się, że damy radę utrzymać
prowadzenie do końca meczu. Niestety,
fatalny indywidualny błąd sprawił, że zamiast od wygranej, zaczęliśmy od remisu,
a jak się później okazało, zajęliśmy przez
to czwarte miejsce. Dwa kolejne mecze bowiem podobnie jak Gorzyce przegraliśmy.
Z Juniorem Kębłowo przespaliśmy początek, tracąc cztery gole, w tym pierwszego
rekordowo szybko, bo po 3-4 sekundach od
pierwszego gwizdka sędziego. Druga część
meczu to przebudzenie mocy i doprowadzenie do stanu 2:4, ale na dogonienie
przeciwniczek zabrakło czasu. W meczu
z Victorią Gułtowy zagraliśmy bardzo słabo
i przegraliśmy bez większej walki 0:3. Na
pocieszenie pozostaje fakt, iż do grona
najlepszych zawodniczek finału zostały
wybrane dwie nasze zawodniczki: grająca
bardzo pewnie w obronie Natalia Sznura
oraz siejąca zamęt pod bramką przeciwnika Klaudia Olejniczak, autorka dwóch goli
i jednej asysty. Pozostałe dziewczęta, które
wystąpiły w finale to: bramkarka Patrycja
Bartkowiak, kapitan Roksana Toboła (1 gol),
Sylwia Rumińska (1)

etapu pływackiego startowali w 2-giej fali.
Na dystansie 1/10 IRONMAN zawodnicy
startowali w kategorii: OPEN, Sztafety oraz
Debiutanci, walczący o tytuł najlepszego
triathlonowego żółtodzioba.
Oprócz kategorii wiekowej zarówno wśród
kobiet, jak i mężczyzn organizatorzy wyłonili
zwycięzców w kategorii mieszkaniec gminy
Kórnik.
Natomiast dzieci mogły startować w duathlonie (jazda na rowerze i bieg). Oprócz zawodów organizatorzy przygotowali dla dzieci
wiele atrakcji, takich jak: malowanie twarzy,
balony z helem, wyścigi z przeszkodami,
krzyżówki i zabawy bańkami mydlanymi.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

oraz Mirella Rozmiarek, Agnieszka Wiśniewska, Kinga Banecka i Emilia Fiedorczyk.
Przed sezonem bralibyśmy czwarte miejsce
w ciemno, tym bardziej, że dziewczęta
w większości musiały mierzyć się ze starszymi od siebie o 2-3 lata przeciwniczkami. Po
sezonie jest jednak niedosyt. Chcemy być
najlepsi. W przyszłym sezonie spróbujemy
swoich sił także w Polskiej Lidze Unihokeja.
◊ Karol Niemier

W pierwszy weekend sierpnia odbyła się
flagowa impreza Kórnickiego Bractwa Rowerowego. Święto szosy, rowerowe zwiedzanie
Wielkopolski, zaliczanie gmin i po prostu
dobra zabawa. Kórnicki Maraton Turystyczny. Ni to ostra jazda, ni to dobra zabawa. Po
prostu KMT. Jedyna taka impreza w kraju.
Taka jest właśnie idea KMT. Nie ma tu u nas
ścigania (acz zawsze się znajdą tacy, co to
się spieszą na obiad / kolację / śniadanie...
co tam kto woli), nie ma pomiarów czasu,
nie ma zwycięzców i przegranych... wróć...
zwycięzcą jest każdy, kto pokona dystans
maratonowy. Gdybyśmy ustawiali podium,
to miałoby ono wyłącznie pozycję nr 1. Taką
na sto osób (mniej więcej). Setki pucharów
nie było, ale sto medali już tak.
Kórnicki Maraton Turystyczny tworzą ludzie
lubiący jeździć na rowerach, śmigający po
szosach różnej maści ultramaratonów w Polsce i w świecie, którzy do Kórnika zjeżdżają
dla przyjemności. Żeby się przejechać. Staramy się, by ta idea uzupełniana była corocznie
nową trasą.
Taką, na której osoby zaczynające swoją
przygodę z ultra będą mogły sprawdzić swoją
odporność na zmęczenie. Bo przecież 500
km na raz też potrafi zmęczyć. Jak pojedziemy ostro, tak w 16-18 godzin - nie będzie
lekko. Jak zwolnimy, by jechać na spokojnie,
obyczajnie spędzając sobie czas na rowerze
w miłym towarzystwie, to na pięćsetce zastanie nas noc, a nawet poranek. Owo zaś
oznacza, iż niejednemu oczka zaczną się kleić
przed wschodem słońca. Tak czy siak jest
to więc swoiste wyzwanie. Dzięki któremu
dowiemy się, czy stać nas na start w maratonach ultra zahaczających o sól kolarstwa.
Tegoroczny, trzeci z kolei KMT był inny pod
wieloma względami. Przede wszystkim
najpierw okazało się, że zapisy skończyły się
błyskawicznie. Bazę zorganizowaliśmy tym
razem w świetlicy sołeckiej w Robakowie
na monitorowanym terenie, czekało tam
na uczestników dobre zaplecze kuchenne
i sanitarne, miejsce na namioty i świetlica
do spania, oraz harcerskie wsparcie w postaci materacy. W tym roku uruchomiliśmy
monitoring GPS. Nie, nie po to, by liczyć czas
komukolwiek, ale po to, by znajomi, rodziny

czy wreszcie obsługa bazy mogła oglądać,
jak idzie maratończykom. I koniec końców
być gotowym na ich przyjęcie obiadem po
powrocie.
Trasa obu dystansów została tak opracowana aby była zbieżna częściowo tak, by jeśli
ktoś opadł sił, mógł po obiedzie zdecydować
się na skrócenie trasy / lub przeciwnie - mógł
sobie wydłużyć przejazd z 300 na 500 jeśli
taka była jego wola.
Oficjalnie KMT zaczyna się 5 sierpnia br.
o godz. 7:00 odprawą i montażem nadajników GPS, o godz. 7:40 w asyście OSP
z Kórnika grupa ponad 100 rowerzystów
dotarła na kórnicki Rynek. Start zajmuje 40
minut gdyż uczestnicy ruszają w grupach
max. 15 osobowych tak aby nie utrudniać
ruchu samochodów. Jedni startują ostro,
inni spokojnie, po kilkunastu kilometrach
grup jest zdecydowanie więcej niż na starcie
i samoistnie tworzą się zespoły rowerzystów.
Pierwszą atrakcją na trasie Maratonu jest
przeprawa promowa w Pogorzelicy a tuż
za nią, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. Jeden z piękniejszych regionów
Wielkopolski. Położony nad Wartą, leciutko
pofałdowany teren wita nas podjazdem pod
górkę w Brzostkowie.
Punkt żywieniowy został zlokalizowany
w szkole w Powierciu obok Koła. To miejsce gdzie rozchodzą się drogi uczestników
dystansu 500 km i 300 km. Na punkt
pierwsi uczestnicy docierają ok. godz. 13:00
a ostatni tuż przed 19:00. Jedni jadą tak
jakby ktoś im ustawił tempomat i usunął
przycisk pozwalający na jego dezaktywację,
inni wolą szybką jazdę i częste odpoczynki.
Obsługa na punkcie żywieniowym uwija się
jak w ukropie, jemy pyszny obiad, popijamy
kompotem. I wcinamy arbuzy, które okazują
się być - jak zwykle na maratonach - strzałem
w dziesiątkę.
Od tego momentu uczestnicy „trzysetki”
mają trudniej, muszą nawrócić pod wiatr
i naprężyć mocno łydki aby utrzymać się na
siodełku. „Pięćsetka” jedzie dalej do Kutna,
gdzie trafia na Festyn Szlachecki na Rynku. Spotykają się maratończycy rowerowi
w spandeksach i trefnisie na monopodach
oraz panny szlacheckie w pięknych sukniach,

dość osobliwe połączenie.
Zanim ekipa 500 ponownie wjechała do Wielkopolski, u większości osób spada prędkość
przelotowa. Niektórzy czują już zmęczenie,
a do kolejnego punktu żywieniowego zostały
jeszcze ze dwie godziny jazdy. Drugi obiad
okazuje się w sumie kolacją. Jedzenie to „wypas”. Pyszna gulaszowa (albo żurek), do tego
szneka z glancem, kawa, herbata.
Od tego momentu „pięćsetkę” czeka już jazda
w ciemności. Rowerzyści błyskając lampkami wyglądają jak przybysze z innej planety.
Kilometry uciekają. 320... 325... na 357 km
w Licheniu wielu zbacza z trasy i wjeżdża
na stację. Niestety jest ZAMKNIĘTA!! Tylko
okienko czynne. Wrrr… szkoda, tym bardziej,
że właśnie zaczyna lekko kropić. Od Ślesina
już pada mocno i będzie padać praktycznie
przez dobre 3 godziny. Nawet jak przestaje
padać, to wody na jezdni jest tyle, że lepiej
nie próbować jechać bez kurtki.
Gdy zaczyna świtać pojawiają się w bazie
maratonu pierwsi uczestnicy 500, z trasy 300
km już prawie wszyscy są na miejscu, choć są
tacy którzy debiutują na tym dystansie i dla
nich najważniejsze to wytrwać w postanowieniu przejechania 300 km „na raz”. Przecież
na KMT nie ma limitu czasu, nie trzeba się
więc spieszyć, a medal „bohatera” otrzymuje
każdy uczestnik który ukończy maraton.
W bazie przez całą noc na każdego z uczestników czeka obsługa maratonu złożona
z członków i sympatyków Kórnickiego Bractwa Rowerowego, która troskliwie i sprawnie
opiekuje się zmęczonymi maratończykami
podając im posiłki i napoje. To właśnie dzięki ich bezinteresownemu zaangażowaniu
możliwe było zorganizowanie ogólnopolskiej imprezy na taką skalę. Dziękujemy też
bardzo Panu Andrzejowi Surdykowi sołtysowi Robakowa za udostępnienie świetlicy
wraz z przyległym terenem, Pani Sołtys ze
Skrzynek Beacie Bruczyńskiej za wsparcie
organizacyjne i pomoc w zapewnieniu sprzętów kuchennych oraz naszej niezawodnej
kórnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej za
opiekę na drodze.
Do zobaczenia za rok na IV Kórnickim
Maratonie Turystycznym.
◊ Organizatorzy
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Kotwica
z falstartem
Licznie zgromadzeni kibice i sympatycy Kotwicy (za co bardzo dziękujemy), nie doczekali się pierwszego zwycięstwa. Słoneczna
pogoda, programy meczowe, bardzo dobrze przygotowana murawa – a zwycięstwo
wymknęło się z naszych rąk, a raczej nóg.
W zespole Kotwicy zobaczyliśmy nowych
zawodników – Adam Biba w bramce oraz
Paweł Przybyłek, Patryk Brodych, Bartek
Olejniczak, Michał Stańczyk, Dawid Lisek, a
po przerwie Aleksander Giczela i Mateusz
Maśliński. Pierwsza część zawodów była
wyrównana, żadna z drużyn nie osiągnęła
przewagi – Kotwica miała natomiast dwie
tzw. setki, ale to Mieszko w 43 minucie zdobył bramkę. Do przerwy było 0:1.
W drugiej części już w 47 minucie moment
nieuwagi i goście prowadzą 2:0. Trzeba
przyznać, że drugie 45 minut to słabsza gra
Kotwicy – wiele niedokładności. Pomimo
dokonania 4 zmian przez trenera Tomasza
Nawrota, zespół nie zdobył bramki kontaktowej. I gdy już wydawało się, że Mieszko
wygra 2:0, nastąpił nieoczekiwany, kuriozalny moment – pewnie łapana piłka przez
naszego bramkarza prześlizgnęła się po
rękawicach i ku zdumieniu widowni i zawodników obu drużyn, wpadła do bramki. I tak
skończyło się na 0:3 dla Mieszka.
Ta porażka nie będzie miała wpływu na
dalsze mecze, zmobilizuje tylko zawodników
do lepszej, efektywnej gry. Następny mecz
12.08. z Tarnovią o godz. 16 na Błoniach.
Serdecznie zapraszamy sympatyków.
◊ Wiktor Stempowski

Kajakarstwo

W dniach 3-6 sierpnia 2017 r., na torze regatowym Brdyujście w Bydgoszczy odbyła
się XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
i Mistrzostwa Polski Juniorów. Maksymilian Garstkiewicz, mieszkaniec Robakowa
zdobył dwa złote medale w kajakarstwie
klasycznym. Pierwsze złoto w konkurencji
K2-500 m wywalczył wraz z kolegą Wojtkiem
Boberem, natomiast drugi zloty medal
zdobył na czwórce, tym razem na dystansie
1000m. Skład Mistrzowskiej czwórki to: Maksymilian Garstkiewicz, Wojtek Bober, Dastin
Malinowski i Kornel Wąsowicz. Mistrzowie
reprezentują barwy klub AZS AWF Poznań
pod skrzydłami trenerów: Marzeny i Macieja
Wyszkowskich oraz Piotra Lewandowicza.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
◊ Iwona Garstkiewicz

Szachy biegane
Trzynastego sierpnia na pobliskich błoniach
odbyła się kolejna impreza szachowa ale tym
razem dodatkowo do pokonania zawodnicy
mieli dystans 15 metrów na każde wykonane
posunięcie. Średnio jedna partia juniora to
500 metrów, a w grupie open nawet ponad
600 metrów. Najlepszym juniorem okazał
się Samuel Kątny zdobywca 5 punktów na
5 możliwych, drugi był Garwacki Kornel 4
punkty, ostatni na podium uplasował się
Skrzypczak Jan z dorobkiem 3 punktów. Najlepszą juniorką była Jagna Smolińska, która

Kolarstwo

wygrała 3 partie. Turniej Open miał bardziej
zaciekłą walkę o miejsca na podium po czterech rundach (z 6) wszyscy zawodnicy mieli
po dwa zwycięstwa i 2 porażki. Ostatecznie
turniej open wygrał Łukaszewicz Piotr zdobywając 4 punkty, druga była Kostecka Marika
z 3 zwycięstwami i wygraną w dogrywce na
dużych szachach z Kątnym Robertem, który
też uzyskał 3 punkty i po przegranej dogrywce
zajął trzecie miejsce w turnieju.
◊ Jakub Zgarda

CZTERECH ZAWODNIKÓW UKS MRÓZ
JEDYNKA KÓRNIK WRÓCIŁO Z MEDELAMI MISTRZOSTW EUROPY
Po szosowych Mistrzostwach Polski dla zawodniczek UKS Mróz Jedynka Kórnik nastąpił okres przygotowań do Mistrzostw Europy. Aż 3 z nich (Alicja Ratajczak, Nikol Płosaj
i Weronika Humelt) oraz Patryk Rajkowski
zakwalifikowali się na torowe Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy w portugalskiej Anadi.
W decydującym rozdaniu odpadła czwarta
zawodniczka Mroza Monika Graczewska,
ale niestety ktoś musiał odpaść i w statecznym rozrachunku wypadło właśnie na Monikę. Na początku mistrzostw w Portugalii
Patryk Rajkowski zdobył brąz w sprincie drużynowym, a następnie drużyna dziewczyn,
w składzie której uczestniczyła cała trójka
z Kórnika wywalczyła srebro. W ostateczności wszyscy nasi zawodnicy co wystartowali
na portugalskim torze przywieźli do Polski
medale. To kolejny wielki Międzynarodowy
sukces wychowanków trenera Roberta
Taciaka. Dziewczyny w półfinałowym biegu
pobiły rekord Polski pokonując o 1 sek.
sekundę zespół Wielkiej Brytanii. Niestety
w finale o złoty medal Polski uległy drużynie
włoskiej. Nikol Płosaj startowała jeszcze
w omnium zajmując ostatecznie 7 m, oraz
w wyścigu australijskim w którym po upad-

UKS TKD Kórnik
Zakończenie sezonu
w UKS TKD Kórnik
O tym ile się działo w sezonie 2016/2017
w UKS TKD Kórnik długo by mówić! Zorganizowanie Turnieju Gwiazdkowego, Turnieju
o Puchar Burmistrza, starty dzieci i zawodników w wielu turniejach G1, P2, P1... No i były
obchody 15 - lecia... Jest co podsumować!
Ostatnie wspólne spotkanie członków UKS
TKD Kórnik odbyło się 24 czerwca 2017 na
Kórnickich Błoniach. Zanim rozpalono ognisko
członkowie Zarządu dokonali krótkiego podsumowania swojej działalności, przedstawili
plany działań na nowy sezon i podziękowali
rodzicom za ich ogromne zaangażowanie na
rzecz klubu.
Merytorycznej oceny startów dokonał trener
Andrzej Bartosiewicz, który zakończony sezon
uznał za bardzo udany. Wskazał na świetne

Brązowa drużyna sprinterów - Patryk Rajkowski w środku.

ku była jeszcze siódma. Weronika Humelt
zadebiutowała natomiast wraz z Wiktorią
Pikulik w medisonie, w którym zajęły 9
miejsce. Medale kórnickiej młodzieży to już
23 i 24 medal z imprez światowych
DWA SREBRNE MEDALE ZOSI PICZ
NA OGÓLNOPOLSKIEJ oLIMPIADZIE
MŁODZIEŻY
Ogromną niespodziankę sprawiła młodziutka zawodniczka Mróz Jedynka Kórnik Zosia
Picz, która wróciła z pruszkowskiej imprezy
z dwoma srebrnymi medalami Mistrzostw
starty zawodników na najważniejszych turniejach taekwondo ( Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów),
mówił o zawodach pucharowych; chwalił
zawodników, ale też mówił ile jest jeszcze do
zrobienia w nowym sezonie.
Dobre wyniki zawodników przełożyły się na
kolejne powołania do kadry Wielkopolski; do
Łukasza Nowaka, Bartosza Karaśkiewicza, Dawida Smajdora, Julii Szpak, Marka Binetti dołaczyły Celestyna Siejak i Milena Michałowska.
Miłym akcentem zakończenia części „oficjalnej” było podziękowanie dla obecnych na
spotkaniu trenerów Andrzeja Bartosiewicza
i Piotra Mikołajczaka od rodziców.
Wspólna zabawa dzieci z grup z Kórnika i Kamionek przeplatana była wręczaniem drobnych upominków dla wszystkich obecnych.
Nie zabrakło pieczonych kiełbasek, ciastek,
sałatek i pysznych placków przyniesionych
przez rodziców. Oczywiście była też pizza
z Piccolo.
Teraz już tylko wakacje!!!
◊ EK

Polski. Pierwszy z nich wywalczyła w sprincie, gdzie w finale o złoto uległa jedynie
Nikoli Wielowskiej z Goleniowa, natomiast
drugi swój niezwykle cenny krążek wywalczyła w konkurencji kirin, gdzie i błysk
szprychy w finale przegrała jedynie z Nikolą
Seremak z Darłowa. Warto dodać, że obie
konkurencje są olimpijskimi, a medale Zosi
to 381 i 382 zdobycz w Mistrzostwach Polski
dla kórnickiego zespołu UKS Jedynka.
◊ Paweł Marciniak
Dawid Smajdor reprezentantem
Polski na Mistrzostwa Świata
i Europy w taekwondo olimpijskim
Niezwykle pracowite wakacje ma przed sobą
zawodnik UKS TKD Kórnik, Dawid Smajdor kadet startujący w kategorii do 45 kg.
Znajdujący się na pierwszym miejscu w rankingu PZTO młody kórniczanin otrzymał
powołanie na najważniejsze imprezy taekwondo olimpijskiego w roku: Mistrzostwa
Świata Kadetów rozgrywane w dniach 2228 sierpnia 2017 w Egipcie i Mistrzostwa
Europy Kadetów, które odbędą się od 3 do
9 października 2017 na Węgrzech. Aby przygotować się do tych startów Dawid weźmie
udział w zgrupowaniach Kadry Narodowej
w Pucku i Zakopanem, gdzie będzie trenował
pod okiem Andrzeja Bartosiewicza.
Dawidowi życzymy powodzenia i obiecujemy, że będziemy trzymać kciuki!!!
◊ EK

Dawid Smajdor i Andrzej Bartosiewicz
po zwycięstwie na zawdach
G1 Dutch Open w Holandii
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BUDŻET OBYWATELSKI
Kórnik 2018

BOGK 2018
-zagłosuj

Zachęcamy do głosowania w kolejnej
edycji konsultacji społecznych „Budżet
Obywatelski Gminy Kórnik”. Wybierzemy zadania, które znajdą się w budżecie
gminy na rok 2018. Na kolejnych stronach
prezentujemy reklamy zgłoszonych do
konsultacji i zakwalifikowanych zadań.

Nr:
Nazwa:

Koszt:

52 500 zł zł

Weź udział w głosowaniu!

Głosowanie potrwa do 30 września 2017 r.
Na głosujących czekają nagrody!

Budowa wiaty piknikowej,
siłowni zewnętrznej
i boiska do streetballu
oraz doposażenie placu zabaw
w Prusinowie

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA POLANIE
PIKNIKOWEJ W SKRZYNKACH

Opis:

Tym razem możemy zagłosować na jedno
zadanie inwestycyjne (spośród numery zadań
od 1 do 13) i jedno inne tzw. miękkie (zadania
od nr 14 do 18). Do zagospodarowania jest
650 tys. zł. na projekty inwestycyjne i 50 tys.
zł na projekty miękkie. Polecamy głosowanie
przez Internet na stronie:
https://kornik.budzet-obywatelski.org/
Na tejże stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz
opisy wszystkich propozycji zadań. Uprawnione są zameldowane w naszej gminie lub
wpisane do lokalnego rejestru wyborców
osoby, które ukończyły 16 rok życia.

◊ ŁG

3
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Głosowanie od 31.07.2017 do 30.09.2017 na:
kornik.budzet-obywatelski.org

ZADANIE NR 5
Plac zabaw
i siłownia pod chmurką
przy
Placu Jesionowym
w Bninie
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bnina potrzebują bezpiecznego miejsca rekreacji
i wypoczynku. W okolicy brakuje placu zabaw z prawdziwego
zdarzenia, a najbliższa siłownia znajduje się przy promenadzie
w Kórniku.

Głosuj na zadanie nr 1

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcielibyśmy stworzyć bezpieczny plac zabaw oraz siłownię plenerową
przy Placu Jesionowym w Bninie. Dzięki temu projektowi, pragniemy zachęcić jak najwięcej osób do wyjścia z domu i podjęcia
aktywności fizycznej.
Ruch jest gwarancją zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego
powinniśmy przeciwdziałać takim zagrożeniom jak otyłość, cukrzyca, które niestety coraz częściej dotyczą już dzieci. Trzeba
pomyśleć o sobie i nie odkładać siebie (i bliskich) na później.
Jeśli podzielacie Państwo moją opinię, to proszę o oddanie
głosu na mój projekt.
Jan Kalarus

BUDŻET OBYWATELSKI
Kórnik 2018

Nr:
Nazwa:

7

Nr:

BEZPIECZNA SZKOŁA W RADZEWIE.
OGRODZENIE TERENU I MONITORING
BOISKA.

Opis:
Koszt:

BUDŻET OBYWATELSKI
Kórnik 2018

Nazwa:

8

PROJEKT CHODNIKA NA UL.
PIOTROWSKIEJ W SZCZYTNIKACH

Opis:
Koszt:

40 000 zł zł

90 000 zł zł

Weź udział w głosowaniu!

Weź udział w głosowaniu!

Głosowanie od 31.07.2017 do 30.09.2017 na:
kornik.budzet-obywatelski.org

Głosowanie od 31.07.2017 do 30.09.2017 na:
kornik.budzet-obywatelski.org
Ruszyło
głosowanie na

Budżet
Obywatelski
Gminy Kórnik!

Borówiec walczy o
200 000 zł!!!

Głosowanie trwa
do 30.09.2017 r.

Każdy

ZADANIE 10
BORÓWIECKI
PARK
REKREACJI

mieszkaniec
Gminy, który
ukończył 16 lat
może zagłosować
JEDEN raz

Zagłosuj i zachęć
sąsiadów

Ul. Gruszkowa (obok Starej Szkoły)
Tworzymy miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w każdym
wieku! W pierwszym etapie planujemy wykonać kompleksowy plac
zabaw oraz tor rowerowy, w kolejnym: siłownię pod chmurką, stoły
do gier plenerowych i mini park linowy. Powodzenie inwestycji
zależy od Państwa głosów! Głosowanie pod adresem:

www.kornik.budzet-obywatelski.pl

BIEŻĄCE
INFOMACJE :

eborowiec.pl

Zadanie
nr 11
Projekt kanalizacji
sanitarnej
w Szczodrzykowie
Dlaczego warto poprzeć to zadanie? Dzięki kanalizacji
nastąpi poprawa stanu naturalnego środowiska, bowiem
w niektórych przypadkach ścieki z tego rejonu odprowadzane są do rur melioracyjnych! Znacznie zmniejszą
się opłaty za wywóz nieczystości płynnych - szczególnie
dotyczy to rodzin wielodzietnych, które mają większe
zużycie wody. Wykonanie projektu a następnie realizacja spowoduje możliwość skanalizowania - podłączenia
kolejnych wsi tj. Runowa , Pierzchna i Kromolic.

BUDŻET OBYWATELSKI
Kórnik 2018

Nr:
Nazwa:

12

PLENEROWA SIŁOWNIA WE WSI
KONARSKIE

Opis:
Koszt:

27 000 zł zł

Weź udział w głosowaniu!
Głosowanie od 31.07.2017 do 30.09.2017 na:
kornik.budzet-obywatelski.org

18 sierpnia 2017 r. 27

Ogłoszenia drobne:
PRACA

ZADANIE
NR 17

Praca przy remontach i elewacjach. Tel. 691 291 313
Firma z okolic Mosiny, lider branży
instalacyjno-grzewczej zatrudni magazynierów. Oferty proszę kierować
na adres: aplikacje@idmar.pl
Firma z okolic Mosiny zatrudni
administratora danych produkcyjnych lub referenta lub logistyka.
Tel. 506 183 576
Firma z siedzibą w Poznaniu zatrudni na stanowisko ślusarz-monter na pełen etat. Tel. 698 690 008
Serwis pojazdów w Gądkach
poszukuje Diagnostów Samochodowych. Atrakcyjne, stałe zatrudnienie,
premia, pakiet socjalny. Tel. 667
652 628, mail: serwis.rekrutacje@
gmail.com
Zatrudnię na stanowisku kasjer-sprzedawca. Tel. 692 716 116
Przyjmę sprzątanie domu raz
w tygodniu, Kòrnik i okolice.
Tel. 536 940 438, 503 317 151
Płatny Staż - Asystent/ka w dziale
obsługi klienta w spedycji międzynarodowej z angielskim mail: rekrutacja.transport@raben-group.com
Agencja pracy nr certyfikatu 9778.
Poszukuje osób do obsługi wózków
widłowych. Miejsce pracy Koninko.
Tel. 519 332 942
Podejmę pracę przy dociepleniach, pomocnik brukarza, stoiska
targowe, ogrodnictwo i las oraz
inne. Mężczyzna 50 lat. Dyspozycyjny 24 godz. Tel. 602 745 631
Firma zatrudni elektromechanika
samochodowego. Pon-pt., godz. 8-16.
Tel. 618 711 833
Poszukiwany Pracownik Sprzątający-Biuro/Serwis Samochodów Ciężarowych Gądki. Umowa o pracę, jedna zmiana, pn-pt.
Tel. 618 988 519
Praca na magazynie! Atrakcyjne
wynagrodzenie, dodatki, umowę
o prace, transport, posiłki za 1zł.
Kontakt: 723-190-086

Podejmę pracę 3-4 godziny dziennie, np. opieka nad dzieckiem lub
seniorem. Tel. 606 797 742

INNE
Drewno kominkowe, opałowe dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
B ruk dębowy drewnia ny.
Tel. 692 241 023
Sprzedaż ziemniaków z domu,
najlepsza odmiana, bardzo smaczne,
10 zł - 15kg. Ul. Błażejewska 43, Bnin.
Serwis kotłów gazowych firmy
TERMED. Montaż, naprawa, przeglądy. Leszek Mucha. Tel. 502 047 864
Kupię Fiata 126p „Malucha”.
Tel. 509 449 141
Sprzedam Fiat Punto II 2000 r., 240
tys. przebiegu. Sprawny technicznie.
Tel. 668 436 341
Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl) oferuje-tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody, kuchnie.
Tel. 693 067 105
Sprzedam pralkę, lodówkę
stan bdb - możliwość transportu.
Tel. 531 294 499
Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice.
Tel. 537 394 398
Lucky Garden - Szczęśliwy Ogród
- kompleksowe usługi ogrodnicze.
Tel. 726 461 590
Sprzedam piękny dom Błażejewko, 150 m od jeziora. Mężyńscy.
Tel. 505 110 269 lub 505 921 833
Nastawianie kręgosłupa i stawów,
fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14.
Tel. 696 843 092
Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu.
Tel. 531 294 499

Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice.
Tel. 537 394 398
Karcher czyszczenie dywanów,
mebli tapicer.: kanap, wersalek,
krzeseł, tapicerek samoch., solidnie.
Tel. 572 386 490
Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha.
Tel. 691 783 400
Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691
783 400
Sprzedam kosiarkę spalinową,
cena ok. 250 zł. Tel. 664 064 757
Sprzedam krzesła czarne składane, 10 szt., z Ikea. Tel. 601 746 930
Sprzedam 2 regały metalowe
40x100. Tel. 601 746 930
Sprzedam rowerki dla dzieci od
1,5 do 7 lat. Tel. 607 585 974
Kupię mieszkanie w Kórniku może
być do remontu. Tel. 690 313 107
Kupię garaż na osiedlu Staszica w
Kórniku. Tel. 504 559 593
Kupię działkę budowlaną lub stary
dom do remontu, Kórnik i okolice.
Tel. 504 559 593
Sprzedam kosiarkę spalinową z
napędem, 450 zł. Tel. 782 513 000
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenia ok.
150 m² I piętro Plac Niepodległości 15.
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w
Kórniku wydzierżawi pomieszczenia biurowe przy ul. Średzkiej 17.
Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w
Kórniku wydzierżawi sklep w Kromolicach. Tel. 663 977 343
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal o pow. ok. 85
m² parter przy ul. Plac Powstańców
Wlkp. 1. Tel. 663 977 343
Język angielski z nauczycielem kursy, korepetycje, konwersacje,
tłumaczenia, www.gekon-art.beepworld.pl. Tel. 603 031 414

Montaż płotów panelowych,
siatki ogrodzeniowej, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń. Tel.
572 386 490
Kupię motorynkę firmy Romet lub
innego Komara. Tel. 509 449 141
13 sierpnia zostawiono aparat
Nikon koło Prowentu. Prosimy o
odniesienie do straży miejskiej.
Przemek: pkl@post.pl
Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2700 zł - do negocjacji. Tel. 695 092 823
Oddam w wynajem mieszkanie 2
pokojowe 55 m2, I piętro w kamienicy.
Tel. 606 797 742 lub 697 426 018

Uwaga!
SPOTKANIE PO 40 LATACH...
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIE PO 40 LATACH,
BYŁYCH UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
KÓRNIKU
Z ROCZNIKA 1970/1971,
KTÓRZY
WE WRZEŚNIU 1977 ROKU
USŁYSZELI PO RAZ PIERWSZY
SZKOLNY DZWONEK!
SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO
MIEJSCE NA BŁONIACH
W DNIU 23.09.2017 R,
ROZPOCZĘCIE GODZINA 18.00
Przy wspólnym ognisku, powspominamy szkolne lata...
ZAPRASZAMY!!!
Kontakt- Izabela Pomykała
tel.606363637,
e-mail:

izabelapomykala0209@gmail.com

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 publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Twój głos ma znaczenie,
ZAGŁOSUJ!

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

Pamiętaj, w tym roku można oddać głos na jedno zadanie
inwestycyjne i jedno zadanie miękkie
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk,
Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,
Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392
NAKŁAD: 4000 egz.
ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

1
września 2017 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 24 sierpnia 2017 r.

AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy? – sprawdź
co będzie się działo w Gminie
Kórnik w najbliższym czasie...

20.08 - KONCERT ORGANOWY.
Kolegiata w Kórniku, godz. 20:00.

2.09 - DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU. Prezentacja Klubów Sportowych z terenu Gminy Kórnik.
22.08 - BAJKOCZYTANIE. Renata Błonie (ul. Leśna 6, Kórnik), start
Piątkowska. Biblioteka Publiczna godz. 12:00.
w Kórniku, godz. 16:00.
3.09 - AKADEMIA GITARTY. Jaca23.08 - AKADEMIA SENIORA. ras hiszpańskie tańce barokowe.
Gimnastyka + próba teatru. Kościół pw. Wszystkich Świętych
Strażnica OSP Kórnik, godz. w Kórniku, godz. 19:00. Wstęp
wolny.
16:30.
25.08 - MUZYCZNA PROMENADA. Stary, dobry Blues. Ogród kawiarni Kulka przy promenadzie
w Kórniku, godz. 19:00.
26.08 - DOŻYNKI GMINY KÓRNIK. Atrakcją wieczoru będzie
koncert zespołu Disco Polo –
MIG. Czmoń (boisko przy strażnicy), start godz. 17:00.

18.08 - MUZYCZNA PROMENADA. Polskie i zagraniczne
przeboje. Ogród kawiarni Kulka
przy promenadzie w Kórniku,
godz. 19:00.
19.08 - DOŻYNKI KÓRNICKIEJ
PARAFII W SZCZODRZYKOWIE.
Boisko przy Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie, godz. 15:0022:00.

26.08 – 10-LECIE STOWARZYSZENIA TEATRALNEGO „LEGION”
– KONCERT JUBILEUSZOWY
„STRZAŁ W 10”. Arboretum
w Kórniku, godz. 18:00.
27.08 - XIII LETNI FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA. Piotr Czajkowski: Jezioro Łabędzie. Arboretum
w Kórniku, godz. 18:00. Wstęp
wolny.
27.08 - KONCERT ORGANOWY.
Kolegiata w Kórniku, godz. 20:00.
29.08 - BAJKOCZYTANIE. Peter
i Lena. Biblioteka Publiczna
w Kórniku, godz. 16:00.

19.08 – DOŻYNKI WIEJSKIE
W PRUSINOWIE. Boisko w Pru- 30.08 - AKADEMIA SENIORA.
sinowie, godz. 18:00.
Warsztaty kulinarne: Kórnicki
Mistrz Kuchni Senior + Junior.
20.08 - XIII LETNI FESTIWAL MU- Liczba miejsc ograniczona. ZapiZYKA Z KÓRNIKA. Anna German sy tel. 515 229 684, 886 111 091
– przeboje. Arboretum w Kórni- Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30.
ku, godz. 18:00. Wstęp wolny.

darmowe wejściówki w Wydziale Promocji (Pl. Niepodległości
41) w godzinach pracy Urzędu.
Ilość ograniczona. Więcej informacji pod numerem tel. 61
8 972 611.

23.09 - V KÓRNICKIE DNI NAUKI. Pokaz laserowy. Obserwatorium Astrogeodynamiczne
Centrum Badań Kosmicznych
PAN (Borówiec, ul. Drapałka 4),
5.09 - OFICJALNE OTWARCIE godz. 20:00.
WYSTAWY: „MONETY UCZĄ HI- Wstęp wolny. Zajęcia otwarte
STORII BNINA”. Ratusz w Bninie dla wszystkich chętnych.
- Izba Pamiątek Regionalnych.
Godz. 12:00.
23.09 - III FESTYN EKOLOGICZNY. Płyta kórnickiego rynku,
6.09 - AKADEMIA SENIORA. Gim- w godz. 10:00-15:00.
nastyka + próba teatru. Strażnica
OSP Kórnik, godz. 16:30.
27.09 - AKADEMIA SENIORA.
Kórnicki Mistrz Kuchni Senior
13.09 - AKADEMIA SENIORA. + Junior. Strażnica OSP Kórnik,
Kórnicki Mistrz Kuchni Senior godz. 16:30. Liczba miejsc ogra+ Junior. Strażnica OSP Kórnik, niczona. Zapisy tel. 515 229
godz. 16:30. Liczba miejsc ogra- 684, 886 111 091.
niczona. Zapisy tel. 515 229 684,
886 111 091.
30.09 - 15 LAT KLAUDYNKI
- BIEG CHARYTATYWNY „KAŻ20.09 - AKADEMIA SENIORA. DY Z NAS JEST WYJĄTKOWY”.
Gimnastyka umysłu. Strażnica Arboretum w Kórniku, start
OSP Kórnik, godz. 16:30.
godz. 9:00. Zapisy na stronie
www.klaudynka.org.pl, www.
22.09 - V KÓRNICKIE DNI NAUKI. facebook.com/StowarzyszenieRykowisko. Zbiórka: Leśniczów- Klaudynka/
ka Błażejewo 41a, godz. 18:00.
Wstęp wolny. Zajęcia otwarte dla
wszystkich chętnych.
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
22.09 - V KÓRNICKIE DNI NA- kultura@kornik.pl
UKI. Nocne zwiedzanie Zamku. Zamek w Kórniku, wejścia
◊ Opr. Zosia Fludra
o godz. 20:00, 20:30, 21:00.
Liczba miejsc ograniczona obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista! Osoby chcące
wziąć udział w nocnym zwiedzaniu Zamku mogą odebrać

