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Prosto

Zakończenie Festiwalu
„Muzyka z Kórnika”

z Ratusza
Kórnik w radiowym,
powiatowym „Atlasie”
W dniu 18 sierpnia w Radio Poznań można
było usłyszeć kolejny odcinek Radiowego
Atlasu „Powiatowej 17”, audycji radiowej w
której prezentowane są walory krajoznawczo-turystyczne poszczególnych gmin Powiatu Poznańskiego. Tym razem dziennikarze
zaprosili słuchaczy do naszej gminy. Audycji
wysłuchać można na stronie http://powiat.
poznan.pl/radiowa17-audycja-29/
Dożynki kórnickiej parafii
Dożynki parafii pw. Wszystkich Świętych w
Kórniku odbyły się 19 sierpnia w Szczodrzykowie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu z przewodniczącym
Rady Miasta i Gminy oraz wiceburmistrzem
Antonim Kaliszem na czele. Starostami
dożynek byli: Kazimiera Kruszona i Roman
Genstwa
Rozmowy o bezpieczeństwie na
drogach wojewódzkich
Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się 22 sierpnia z dyrektorem Pawłem
Katarzyńskim z Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Dyskutowano na temat
bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej
434 Kórnik-Czmoń oraz w Dziećmierowie, a
także na temat przebudowy skrzyżowania
obwodnicy z ul. Woźniaka i drogą na Skrzynki.
Rozmowy z sąsiadami
Podczas spotkania wiceburmistrza Przemysława Pacholskiego z burmistrzem Śremu
Adamem Lewandowskim oraz prezesem
śremskiej spółki komunalnej Włodzimierzem
Papetą do jakiego doszło 23 sierpnia rozważano możliwości współpracy w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków z terenu
naszej gminy (Czmoń, Czmoniec, Radzewo).
Proponowane przez przedstawicieli Śremu
stawki hurtowe za usługi są wyższe niż te
jakie płacą odbiorcy indywidualni w gminie
Śrem.
Makieta rynku
Do spotkania z przedstawicielem firmy realizującej makietę kórnickiego rynku i Zamku
Kórnickiego, która stanąć ma na rynku,
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doszło 24 sierpnia. Konkretyzowano formę
makiety oraz informacje jakie będą na niej
zawarte. Makieta ma być szczególną pomocą
dla turystów niewidomych i słabo widzących.
Pożegnanie
zastepcy komendanta PSP
25 sierpnia 2017 roku na terenie Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu miała miejsce uroczysta zbiórka z
okazji zdania obowiązków przez zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg.
Wojciecha Mazura. W uroczystości udział
wziął wiceburmistrz Przemysław Pacholski.

27 sierpnia w arboretum odbył się ostatni w
tym roku koncert z cyklu „Muzyka z Kórnika”,
w którym przedstawiono spektakl baletowy
„Jezioro Łabędzie” Piotra Czajkowskiego.
W imieniu organizatorów, licznie przybyłym widzom oraz Dyrektorowi Festiwalu
Tomaszowi Raczkiewiczowi podziękowali
za obecność na kolejnych 8 koncertach
Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie Dariusz
Grzybek, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
prof.Tomasz Jasiński, Zastępca Dyrektora
Instytutu PAN Tomasz Leski oraz burmistrz
Jerzy Lechnerowski. Koncert zaszczyciła
obecnością „Biała Dama 2017” Dominika
Andrzejczak.

Jubileusz ROD Koninko
Uroczystość 35-lecia Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w Koninku odbyła się 26 sierpnia. Gosćmi jubileuszu byli między innymi
przedstawiciele innych ROD-ów oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Dożynki Gminne

Spotkanie ze sołtysami

W sobotę 26 sierpnia odbyły się także Dożynki Gminne, tym razem w Czmoniu. Więcej na
temat tego wydarzenia na str.6-7

W dniu 29 sierpnia burmistrzowie oraz
urzędnicy spotkali się ze sołtysami z terenu
naszej gminy. Dyskutowano na temat realizacji inwestycji w 2017 roku, omówiono
realizację założeń funduszy sołeckich, określono ramy współpracy w zakresie nowych
rozwiązań dotyczących stron internetowych
sołectw oraz poinformowano o działaniach
w zakresie inwentaryzacji mienia.

Jubileusz pszczelarzy
O zorganizowanym 26 sierpnia także w
Czmoniu jubileuszu Kórnickiego Koła Pszczelarskiego przeczytacie Państwo na str. 9.
W uroczystości udział wzięli kórniccy samorządowcy oraz goście z zaprzyjaźnionych
Kół, natomiast władze Polskiego Związku
Pszczelarzy reprezentował prezydent Waldemar Kudła. Ważnym wydarzeniem było
przekazanie kórnickiemu Kołu sztandaru, o
którym pisaliśmy już w poprzednim numerze „Kórniczanina”. Życzenia i gratulacje w
imieniu samorządu kórnickiego przekazał
Jubilatom na ręce Prezesa Stanisława Duszczaka burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Legion świętował
Także 26 sierpnia miało miejsce 10-lecie
Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”. Wśród
wielu gości wydarzenia znalazł się wiceburmistrz Antoni Kalisz, który przekazał artystom
gratulacje i życzenia kolejnych artystycznych
sukcesów.

Termomodernizacja trwa
Trwa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Kórniku, którą zainicjowano 22 czerwca br. podpisaniem umowy na
dofinansowanie w kwocie niemal 2 225
tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W związku z tym, że termin
realizacji zadania określono na grudzień
br. a obecnie trwają prace wykończeniowe,
konieczne będzie przeniesienie kilku klas
do innych obiektów (m.in. do KOK-u oraz
świetlicy w Dziećmierowie).
◊ Opr.ŁG
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Uwaga podatnicy!

Informacje dla
niepełnosprawnych

15 września 2017 roku
- termin płatności podatków i opłat lokalnych !
Szanowni Państwo, przypominam, że dnia 15
września 2017 roku upływa termin płatności
podatków i opłat lokalnych regulowanych na
rzecz Miasta i Gminy Kórnik.
Do dnia 15 września 2017 roku należy pamiętać o III racie: podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego (łącznego zobowiązania pieniężnego). Kwoty
tych zobowiązań wynikają z decyzji, które
podatnicy otrzymali wcześniej. Jednocześnie
przypominam o konieczności regulowania
wymienionych podatków na indywidualne
numery kont wskazane w decyzjach ustalających wysokość zobowiązań.
Co istotne, dnia 15 września 2017 roku upływa
również termin płatności II raty podatku od
środków transportowych. Przedmiotowe
zobowiązanie należy wpłacać na indywidualny
numer konta bankowego służący wyłącznie
do rozliczeń z tytułu podatku od środków
transportowych. Podatnicy otrzymali swój
indywidualny numer rachunku bankowego
w latach ubiegłych. Osoby, które nie posiadają
indywidualnego numeru konta bankowego
Szanowni Państwo,
20.09.2017 o godzinie 17.00,
zapraszam mieszkańców Kórnika
na spotkanie
w Domu Parafialnym w Kórniku
Radna
Danuta Paluszkiewicz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik od dnia 1 września 2017r.
do dnia 25 września 2017r., wywieszony
został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele
rolne:
- cz. działki nr 109 położonej w miejscowości
Pierzchno.
2) nieruchomość przeznaczona pod reklamę:
- cz. działki nr 882/18 położonej w miejscowości Kórnik,
3) nieruchomość przeznaczona na cele
sołeckie do użytkowania przez sołtysa:
- 1 działka nr 10 położona w miejscowości
Radzewo.
Bliższych informacji można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411,
wew. 675.

służącego do rozliczeń z tytułu podatku od
środków transportowych mogą uzyskać
go w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, I piętro, pok.
109 lub pod numerem telefonu (61) 8-170411 wew. 666.
Jednocześnie informuję, że z dniem 15 września 2017 roku upływa termin płatności III
raty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień
i wrzesień. Przedmiotową opłatę należy
wpłacać na indywidualny numer konta
bankowego służący wyłącznie do rozliczeń
z tego tytułu. Zobowiązani do uiszczenia
opłaty otrzymali swój indywidualny numer
rachunku bankowego w latach ubiegłych.
Osoby, które nie posiadają indywidualnego numeru konta bankowego służącego
do rozliczeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą
uzyskać go w Wydziale Podatków i Opłat
Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, II
piętro, pok. 204 lub pod numerem telefonu
(61) 8-170-411 wew. 699.
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta
Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,
gmina Kórnik - etap III.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017
r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy
miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
434, gmina Kórnik - etap III, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od
11 września 2017 r. do 2 października 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz
zieleni, sportu i rekreacji, a także komunikacji i
infrastruktury technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 2 października 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 (świetlica

Wszystkie podatki i opłaty lokalne na rzecz
Miasta i Gminy Kórnik można regulować
bez prowizji w kasie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik w poniedziałki w godz. 815 - 1530 oraz
wtorek-piątek w godz. 745 - 1500 lub w Banku
Spółdzielczym w Kórniku oraz jego filiach.
Powyższe płatności można dokonać również
kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

wiejska – Czołowo 7).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,
ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 17 października 2017 r. na adres: Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione
na piśmie uznaje się również uwagi wniesione
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

NOWA LEGITYMACJA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Na nowych zasadach od 1 sierpnia przyznawane i wydawane są legitymacje osób
z niepełnosprawnościami. Dodatkowo od
1 września wejdą w życie przepisy zmieniające wygląd wzoru legitymacji. Legitymacje,
które zostały wydane do tej pory zachowają
jednak ważność i nie trzeba ich wymieniać.
Na podstawie legitymacji osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z różnych
ulg i uprawnień w zależności od stopnia
niepełnosprawności np. za przejazdy komunikacją miejską, czy środkami publicznego
transportu zbiorowego. Dodatkowo w wielu
miejscach typu muzeum, basen, itp. w zależności od wewnętrznych regulacji zawsze
warto przedstawić legitymację i zapytać
o przysługujące zniżki.
Podobnie jak do tej pory legitymacja jest
wydawana na wniosek osoby z niepełnosprawnością, której orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wyznaczenia korytarza
technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska
– Kromolice, przez grunty miejscowości
Kromolice, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017
r. poz. 1073) i art. 39 w związku z art. 54 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza
technologicznego dla linii elektroenergetycznej
110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice,
przez grunty miejscowości Kromolice, gmina
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 11 września 2017 r.
do 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest wyznaczenie
korytarza technologicznego dla przebiegu
linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa
Wielkopolska – Kromolice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 21 września 2017 r. w świetlicy
wiejskiej w Pierzchnie, 62-035 Pierzchno 34,

uprawomocniło się. Wniosek o wydanie legitymacji składa się we właściwym dla miejsca
stałego pobytu osoby zainteresowanej
powiatowym zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Mieszkańcy naszej
gminy składają wniosek do Powiatowego
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
(PZON) w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
(parter, pokój 031 B). Wnioski przyjmowane
są w poniedziałki w godzinach od 7.30 do
16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach
od 7.30 do 14.30.
Zmienia się okres ważności, na które wystawiane będą nowe legitymacje. W przypadku
orzeczeń wydawanych na czas określony
okres ważności legitymacji będzie odpowiedni do długości ważności orzeczenia.
Dla orzeczeń wydawanych na stałe okres
ważności legitymacji nie może przekroczyć
5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, czyli wydawanych
dla dzieci do 16 rż.) lub 10 lat (w przypadku
legitymacji dokumentujących stopień nie-

o godz. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 października 2017 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@
kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570
ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją
sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
pok. 211.
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pełnosprawności wystawionych osobom,
które nie ukończyły 60 roku życia). Okres
ważności legitymacji nie musi pokrywać
się z okresem ważności orzeczenia osoby
niepełnosprawnej.
Legitymacje, które zostały wystawione
przed 1 sierpnia br. zachowają ważność na
czas w nich określony. Legitymacje wydane
na stałe zachowują swoją ważność bezterminowo. Nie trzeba ich wymieniać. Wydanie
legitymacji nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji
od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Od 1 września zmieni się również wygląd
legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowy
wzór legitymacji wybrany został w konkursie. W legitymacji można zamieścić informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności
oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane – wyłączenie za pomocą kodu QR (budowa kodu
umożliwia jego umieszczenie i odczyt na
przedmiotach szybko przemieszczających
się względem skanera) – jedynie na wniosek
osoby zainteresowanej lub przedstawiciela
ustawowego dziecka. Nowe legitymacje
będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a. Legitymacje będą wykonywane z poliwęglanu, który zagwarantuje
ich trwałość w takim rozmiarze jak dowody
osobiste. Napisy będą umieszczane dodatkowo w języku angielskim i francuskim, co
pozwoli na korzystanie ze zniżek i uprawnień również poza terenem naszego kraju.
na podstawie: www.mpips.gov.pl opracowała:
◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671
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Dożynki Gminne
w Czmoniu
W sobotę, 26 sierpnia br. odbyły się uroczystości dożynkowe w Gminie Kórnik, których
gospodarzem w tym roku było sołectwo
Czmoń. Z tej okazji mieszkańcy Czmonia
kilka dni wcześniej na przyjęcie gości pięknie
udekorowali całą wieś.
Tradycyjnie obchody dożynkowe rozpoczęły się od mszy św. dziękczynnej za zebrane
plony, na początku której odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Koła Pszczelarzy
w Kórniku.
Mszą św. koncelebrowali: ks. Dziekan Franciszek Sikora, proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Bninie i ks. Grzegorz Zbączyniak
proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Kórniku, natomiast oprawę muzyczną
podczas mszy św. zapewniła Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika pod kierownictwem
pana Jacka Kozłowskiego.
Po mszy św. przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Gminnych Dożynek pani
Julia Bartkowiak powitała licznie przybyłych
mieszkańców gminy i gości, wśród których
byli: wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezydent
Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Kudła, burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrzowie: Antoni Kalisz i Przemysław Pacholski, radni Powiatu Poznańskiego:
Zbigniew Tomaszewski, Seweryn Waligóra
i Filip Żelazny oraz radni i sołtysi z gminy
Kórnik. Następnie przewodnicząca zaprosiła zebranych do obrzędu dożynkowego
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej. Podczas obrzędu dożynkowego
starostowie dożynek, którymi w tym roku
byli: pani Agnieszka Rumińska z Czmonia
i pan Waldemar Karaś z Czmońca, przekazali
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu
chleb wypieczony z tegorocznego zboża,
którym burmistrz podzielił się z gośćmi
i mieszkańcami gminy.
Po obrzędzie dożynkowym burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wiceburmistrz Przemysław
Pacholski i przewodniczący Rady Miasta
i Gminy w Kórniku Adam Lewandowski wręczyli nagrody zasłużonym rolnikom, którzy
przez wiele lat pracowali na roli. Wśród nich
byli państwo: Czesława i Edmund Dudkowie
z Kamionek, Aleksandra i Czesław Joachimiakowie z Bnina, Krystyna i Zbigniew Kowalscy
z Czmonia, Teresa i Marian Pelczykowie
z Prusionowa oraz Marianna i Hieronim
Rozmiarkowie z Dębca. Wyróżnieni rolnicy
otrzymali listy gratulacyjne oraz pamiątkowe srebrne monety „40 kórników”.
Z okazji 60-lecia Koła Pszczelarzy w Kórniku,
prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Kudła wręczył Srebrną Odznakę Polskiego Związku Pszczelarzy panu
Stanisławowi Duszczakowi – Prezesowi
Koła Pszczelarzy w Kórniku, Złotą Odznakę

Polskiego Związku Pszczelarzy panu Dezyderemu Adamskiemu oraz medale im.
księdza dr Jana Dzierżona panom: Stefanowi
Słomie i Janowi Sosze.
Po części oficjalnej rozpoczął się festyn dożynkowy. Największym zainteresowaniem
wśród dorosłych cieszył się „Turniej Wsi”,
w którym drużyny rywalizowały ze sobą
w kilku konkurencjach. Najlepsza okazała się
drużyna z Czmonia, która zdobyła główną
nagrodę 2000 zł. Drugie miejsce i 1500 zł
zdobyła drużyna z Robakowa wsi. Trzecie
miejsce przypadło drużynie z Czmońca,
która otrzymała 1000 zł. Natomiast czwarte
miejsce wywalczyła drużyna z Koninka, która
otrzymała 500 zł.
Drużyny Czmonia i Koninka solidarnie
przekazały swoje nagrody na zakup defibrylatora.
W tym samym czasie, gdy dorośli zmagali
się w „Turnieju Wsi”, najmłodsi świetnie
bawili się oglądając spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z „Teatru Promyk”: Iwonę
Fijałkowską i Grzegorza Ociepkę. To jednak
nie jedyne atrakcje, które organizatorzy
przygotowali dla najmłodszych. Z myślą
o nich przygotowano stoiska z zabawkami,
słodyczami, dmuchaną zjeżdżalnię, trampolinę, czy basen z łódkami. w
Starsza publiczność bawiła się przy występach zespołu „Country Zenit”. Gwiazdą
wieczoru był zespół Disco Polo „MIG”, który
zaprezentował swoje największe przeboje
disco polo. Po koncercie rozpoczęła się
zabawa taneczna z zespołem „AMIGOS”,
trwająca do późnych godzin nocnych.

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Komitetowi Organizacyjnemu, ks.
Franciszkowi Sikorze, ks. Grzegorzowi
Zbączyniakowi za odprawioną Mszę św.,
Starostom Dożynek pani Agnieszce Rumińskiej i panu Waldemarowi Karasiowi.
Dziękuję pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Promocji
Gminy, Biura Rady, mieszkańcom wsi
Czmoń, Strażakom jednostek OSP Czmoń
i Radzewo, a także panu Jackowi Kozłowskiemu i Harcerskiej Orkiestrze Dętej za
prace, pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Dożynek Gminy Kórnik.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dożynek 2017 pragnę podziękować
wszystkim firmom i osobom prawnym,
których pomoc czy to natury finansowej,
czy rzeczowej przyczyniła się do uświetnienia tego ważnego dla rolników święta.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Julia Bartkowiak
Sponsorzy Dożynek Gminy Kórnik
Czmoń 2017
Miasto i Gmina Kórnik
Firma Grześkowiak
Jagrol Spółka z o.o. Pierzchno
Agromarket Jaryszki
Usługi geodezyjno-kartograficzne
Mariusz Naskrent
SKR Kórnik – Bnin
KPA Kombus
GS Samopomoc Chłopska Kórnik
Zakład Usług Komunalnych Śrem
WKiUK Wodkom Kórnik
Firma POZBUD T&R S.A.
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
„Oaza”
SATER Kórnik
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Dożynki w
Prusinowie

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc
i zaangażowanie okazane podczas przygotowania dożynek wiejskich w Prusinowie
w szczególności za przygotowanie sceny,
rozstawienie namiotów, za użyczenie
prądu, namiotu i ławek, za wypożyczenie
samochodu, za pomoc przy dekoracji, za
przygotowanie pysznych wypieków i chleba, za smalec i ogórki, za przygotowanie
wspaniałego żurku, za obsługę wiejskiego
stołu, za zdjęcia. Szczególnie dziękuję
sponsorom, dzięki którym mogła odbyć się
tak wspaniała i niezapomniana impreza.
Z całego serca dziękuję !!!

Muzyka z Kórnika

Kolejna edycja Letniego Festiwalu „Muzyka
z Kórnika” przeszła do historii. Ostatnim
festiwalowym wydarzeniem tego lata była
inscenizacja „Jeziora Łabędziego” z muzyką Piotra Czajkowskiego. Klasyczny balet
dopełnił różnorodny repertuar siedmiu
poprzednich niedzielnych koncertów na
parkowej scenie. Festiwalowe ostatki

były też okazją do podziękowań i podsumowań, które padły z ust organizatorów
i sponsorów.
Splendor pochwał i gratulacji spadł w dużej
mierze na dyrektora festiwalu Tomasza
Raczkiewicza oraz szalenie zaangażowaną
w realizację ambitnych zamierzeń festiwalowych Grażynę Pietrzak z Fundacji „Zakła-

9

dy Kórnickie”. Podziękowano jednak takze
licznej, wiernej publiczności festiwalowej.
Gratulujemy wszystkim współtworzącym
rosnącą w artystyczną siłę markę „Muzyki
z Kórnika”.
Do zobaczeni za rok.
◊ ŁG

◊ Aleksandra Szczepaniak
Sołtys wsi Prusinowo

W dniu 19 sierpnia br. w Prusinowie odbyły
się dożynki, które zostały zorganizowanie
z inicjatywy Sołtysa wsi Prusinowo. W tym
roku na dożynkach zaszczycili nas Wiceburmistrz Antoni Kalisz, radni naszej gminy
Julia Bartkowiak oraz Jarosław Mieloch. Tegoroczne dożynki rozpoczęły się koncertem
zespołu w składzie Alina Pszczółkowska,
Urszula Lidwin, Michał Gielniak oraz Dariusz
Piskorski, którzy połączyli swoje talenty i
powstał zespół Mamma Mia Show, który
w swoim repertuarze posiada największe
przeboje zespołu ABBA, piosenki włoskie
i największe hity z list przebojów. Oprócz
występu tak znanego zespołu dla uczestników dożynek nie zabrakło różnego rodzaju
konkursów i zabaw zorganizowanych przez
profesjonalnie prowadzącą całą imprezę p.
Joannę Ignasiak. Podczas dożynek mogliśmy
raczyć się wypiekami prusinowskich gospodyń. W tym roku już po raz trzeci p. Sołtys
ogłosiła konkurs na „najpiękniej ubraną
furtkę w Prusinowie”. Konkurs polegał na

przybraniu przez mieszkańców swojego
wejścia na posesję. Komisja w dniu dożynek oceniła wszystkie prace. Każda z nich
miała wymowne przesłanie, wykonane,
zostały pamiątkowe zdjęcia. Dzięki temu
powstała wspaniała galeria. Można ją obejrzeć na stronie internetowej Prusinowa w
zakładce galeria (www.prusinowo.kornik.
pl). Zwycięzcami III edycji konkursu na „najpiękniej ubraną furtkę w Prusinowie” zostali
Państwo Agata i Tadeusz Kuźma. Gratulujemy! Wszyscy biorący udział w konkursie
otrzymali nagrody ufundowane przez PAN
Zamek Kórnicki i p. Sołtys Prusinowa. Na
dożynkach nie zabrakło też loterii fantowej,
w której można było wygrać wiele nagród.
Wieczór umilał muzyką i dowcipem Krzysztof i Sławek z DJ 4YOU.
Dożynki 2017 w Prusinowie udały się znakomicie, pogoda i humory dopisały każdemu.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
			
◊ Krystian Kazyaka

Dożynki parafialne
Dożynki parafii kórnickiej zorganizowano 19
sierpnia. Jej głównym punktem była oczywiście msza św. dziękczynna odprawiona
przez ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka,
podczas której dziękowano za plony. Sołectwa
i firmy przygotowały tradycyjne wieńce. Zgodnie z kilkuletnia tradycją siłacze i gospodynie
zmagali się w specjalnych konkurencjach.
Nagradzano także panie o najdłuższych włosach. Kazimiera Kruszona i Roman Genstwa.
◊ ŁG

Drodzy Mieszkańcy
sołectwa Borówiec Nowy!
Serdecznie zapraszam
na zebranie wiejskie, które odbędzie się
w dniu 04.09.2017 r. (poniedziałek)
o godz. 19:30
w naszej świetlicy, przy ul. Szkolnej 2.
Przedmiotem zebrania będą m.in.
– propozycja podziału środków
z funduszu sołeckiego na 2018 rok
i głosowanie nad nią,
– zmiana podziału środków z funduszu
sołeckiego na 2017 rok,
– informacje dotyczące planowanego
cmentarza w Borówcu
oraz możliwości zmiany tego planu,
– sprawy bieżące.
◊ Sylwia Brzoskowska
sołtys Borówca Nowego

Wyróżnienia
dla pszczelarzy
Zapowiedź obchodów jubileuszu 60-lecia
Koła Pszczelarzy w Kórniku opublikowaliśmy w numerze 14/2017. Uroczystość 26
sierpnia przebiegła w podniosłej atmosferze
i według zapowiedzi jaką poczynił Prezes
Koła Pszczelarzy Stanisław Duszczak. Koło
oficjalnie ma już wspaniały, poświęcony
podczas Dożynek sztandar. Były życzenia,
gartulacje oraz okazja do wzruszeń i wspomnień.
Na uwagę Czytelników na pewno zasługują
osoby, które zostały specjalnie wyróżnione
podczas obchodów i otrzymały odznaki
i medale. Oto oni:
Brązowe Odznaki Polskiego Związku
Pszczelarskiego otrzymali :
Róża Płotkowiak,
Jacek Błotny,
Jerzy Duszczak-Zieliński,
Roman Fludra,
Piotr Głowacki,
Janusz Kujawa,
Paweł Pieczyński,
Gerard Pyrzak,
Ryszard Rozmiarek,

Paweł Sosnowski.

Srebrne odznaki Polskiego Związku
Pszczelarskiego otrzymali :
Maria Zięta,
Zbigniew Karalus,
Marcin Król.
Stanisław Duszczak – Prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku.

Złotą Odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymał:
Dezydery Adamski.
Medale im. księdza dr Jana Dzierżona
otrzymali :
Stefan Słoma,
Jan Socha.
◊ Opr. ŁG
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MONETY UCZĄ
HISTORII BNINA!!
ZBIÓR MONET SYLWESTRA LITKOWSKIEGO W IZBIE PAMIĄTEK REGIONALNYCH
5 WRZESNIA 2017 – 27 PAŹDZIERNIKA 2017
ZNANE SKARBY MONET Z BNINA
W 1932 r w okolicach byłej cegielni w Bninie
wykopano skarb monet arabskich i denarów krzyżowych z przełomu X i XI wieku.
Znalazczyni monet przekazała je Stanisławowi Bartkowiakowi, który przekazał je do
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Część monet za zgodą Muzeum pozostawił
sobie. Po śmierci, jego żona przekazała
te monety prof. Bolesławowi Suszce, za
pośrednictwem którego trafiły do zbiorów
Zamku Królewskiego w Warszawie. Znalezisko to zostało opisane przez Stanisława
Gibasiewicza.
Szkoda, że wspomniane skarby monet nie
znalazły się w zbiorach numizmatycznych
Zamku Kórnickiego.
W 1956 r. Stanisław Gibasiewicz w Zamku
Kórnickim zorganizował wystawę numizmatyczną obrazującą funkcjonowanie monety
i płacideł na ziemiach polskich od IX wieku
do współczesności.
Obecna wystawa prezentuje zbiory Sylwestra Litkowskiego, pasjonata poszukiwań
na terenie Bnina. Zbiór monet zapoczątkował jego dziadek przynosząc z pola kilka
znalezionych monet. Kolejne egzemplarze
dołożył do rodzinnego zbiorku ojciec. Stare
monety znalezione w ziemi dostarczają wielu cennych informacji o życiu poprzednich
pokoleń. Historia pieniądza, towarzyszy
człowiekowi od zamierzchłych czasów.
Ukazuje ona zjawiska gospodarcze, wiążą
się one z wymianą dóbr i ich podziałem.
Zbiór Sylwestra Litkowskiego, stanowią
w przeważającej części monety drobne,
zdawkowe, najczęściej gubione przez ich
właścicieli. Każdy, uważny człowiek może
się z nimi zetknąć podczas pracy w swoim
ogrodzie lub polu. Nieliczni zadają sobie
sprawę, ze znaczenia usystematyzowania
takiego zbioru.
Jako kustosz Izby Pamiątek Regionalnych
i numizmatyk zdaję sobie sprawę z wartości
historycznej tego zbioru. Liczę, że zbiór ten,
zapoczątkuje „Gabinet Numizmatyczny Izby
Pamiątek Regionalnych”.
Dziękuję kuratorowi wystawy Zbigniewowi
Bartkowiakowi z Pracowni Numizmatycznej
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, za
pomoc w przygotowaniu wystawy.
		
◊ Kazimierz Krawiarz

Średniowiecze
Niemcy
Denary krzyżowe (niem. Kreuzpfennig) –
srebrna moneta bita w Saksonii dla potrzeb
handlu ze Słowianami. Denar krzyżowy
(krzyżówka) charakteryzuje się uproszczonym rysunkiem. Powodem tego było
przeznaczenie go do handlu z zachodnimi
Słowianami, których brak znajomości pisma
pozwalał na stosowanie w handlu podobnej
monety. Nazwa pochodzi od rewersu krzyżówki, na którym zawsze wybijano krzyż
kawalerski. Inna niemiecka nazwa Randpfennig (denar krawędziowy) pochodzi od
wywiniętej obustronnie wysokiej krawędzi
monety.
Brak inskrypcji daje w efekcie anonimowy
charakter denara krzyżowego i trudność
w powiązaniu go z określonymi mennicami
oraz w datowaniu. Za początek emisji tych
monet przyjmuje się rok 965, a za schyłek –
początek XII wieku. Znaki okalające symbole
na awersie i krzyż na rewersie naśladują
litery, nic jednak nie oznaczają (tzw. pseudolegenda). Ostatnie emisje bito także na
ziemiach polskich.

Denar krzyżowy typu V (ok. poł. XI w.)
Czechy
Grosz praski – srebrna moneta czeska
wprowadzona przez Wacława II w 1300 r.
była bita do 1547 r. Stała się najpopularniejszą monetą obiegową i przeliczeniową
w średniowiecznej, środkowej Europie.
W Polsce nazywany również groszem czeskim lub groszem szerokim, z powodu dużej
siły nabywczej bywał dzielony na ćwiartki
lub połówki.
Jan I Luksemburczyk (1310—1346)

2. Grosz praski, fragment monety

Nowożytność i czasy najnowsze
Królestwo Polskie
Jan Kazimierz Waza (1648—1668)
Jedyną polską monetą srebrną w zbiorze
jest dwugrosz koronny z 1650 r (z początków panowania Jana Kazimierza). Została
wybita w mennicy bydgoskiej przez jej
dzierżawcę Krzysztofa Guttmanna, o czym
świadczą litery CG. Moneta ma średnicę 18
mm i waży 1,246 g. Opis monety znajdujemy
w trzecim tomie katalogu E. Kopickiego na
stronie 83.

3.Dwugrosz koronny 1650, m. Bydgoszcz
Boratynki to popularna, nieoficjalna nazwa
miedzianych szelągów Jana Kazimierza bitych w Rzeczypospolitej w latach 1659–1667.
W zbiorze znajduje się 38 boratynek koronnych, 30 boratynek litewskich i 16 boratynek
(?) nieczytelnych, razem 84 egz. monet,
przeważnie w nie najlepszym stanie.
II wojna północna czyli w Polsce tzw. potop
szwedzki, spowodowała poważny kryzys gospodarczy i monetarny w Rzeczypospolitej.
Skarb państwa nie był zdolny wywiązać się
ze zobowiązań, szczególnie wobec wojska.
Ówczesny zarządca mennicy krakowskiej,
Tytus Liwiusz Boratini, zaproponował wybicie drobnej monety miedzianej, która
miałaby przymusową urzędową wartość
srebrnego szeląga, czyli 1/3 grosza. Sejm
zgodził się na ten projekt, mimo że nowy
miedziany szeląg nie miał realnej, kruszcowej wartości trzeciej części grosza, czyli 1/90
polskiego złotego.
Wyznaczono urzędowy limit emisji miedzianych szelągów w kwocie 182 291 złotych polskich w mennicy krakowskiej i 817 708 złp
dla Korony oraz 1 miliona złp dla Wielkiego
Księstwa w mennicy ujazdowskiej, otwartej
w 1659 specjalnie dla bicia nowych szelągów, który Boratini nielegalnie przekroczył.
Spotkały go za to zarzuty w 1662 r., kiedy to
Sejm nakazał wstrzymanie bicia boratynek.
Jednak trwające nadal kłopoty skarbu spowodowały, że w 1663 emisję wznowiono
i rozszerzono również na mennice litewskie,
traktując ją jako jedyny możliwy sposób
wyjścia z zapaści skarbu i zapłacenia zaległego żołdu.
Z jednego funta (405 gramów) miedzi
Boratini bił 300 szelągów wartych urzędowo 100 groszy. 57 groszy dostawał skarb
państwa, resztę brał dzierżawca mennicy.
Mimo ogromnych zysków Boratini nadal
oszukiwał skarb, bijąc również monety
poza limitem, nie dzieląc się w ten sposób
z państwem. Ciągle mu to zarzucano, aż
w 1666 zamknięto ujazdowską mennicę

szelągową. Ostatecznie bicia miedzianych
szelągów zaprzestano w 1667. Ogromne
ilości miedzianych szelągów wprowadzane
do obiegu oraz ich niezbyt wysoka jakość
zachęcały fałszerzy. Złapanemu fałszerzowi
groziły tortury, obcięcie prawej ręki i przybicie
jej na bramie miejskiej oraz śmierć poprzez
ścięcie. Perspektywa dużego i łatwego w tym
wypadku zysku powodowała jednak, że
chętnych do podjęcia ryzyka nie brakowało.
Szacuje się, że fałszerstwa stanowiły ok.
dziesiątej części emisji, liczącej ogółem ok. 1,8
miliarda monet. Była to największa w historii
pieniądza polskiego emisja monet.
Nazywane od nazwiska Boratiniego boratynkami, miedziane szelągi, pomogły wydobyć
się skarbowi państwa z długów. Przyczyniły
się jednak do pogłębienia chaosu monetarnego w Polsce (w obiegu funkcjonowały
jeszcze w początkach XVIII w.). Przykładowo
w 1664 za dukata trzeba było dać 195 groszy w srebrze. W boratynkach teoretycznie
tyle samo, ale w rzeczywistości trzeba było
wysupłać 270 groszy, czyli 810 szelągów.
Taka ilość boratynek ważyła ponad kilogram.
Niezadowoleni z zapłaty żołdu niepełnowartościową monetą żołnierze wzniecali bunty,
byli bardziej podatni na agitację przeciwników króla i chętnie przyłączali się do rokoszu
Lubomirskiego (zaprzestanie płacenia żołdu
boratynkami było jednym z żądań rokoszan).
Boratynki koronne mają na awersie portret
króla Jana Kazimierza w wieńcu laurowym
i napis: IOAN – CAS REX (Jan Kazimierz Król)
przedzielony literami T.L.B (Tytus Liwiusz
Boratini). Rewers przedstawia orła polskiego z tarczą herbową Wazów na piersiach.
W otoku napis SOLID REGN POLON (szeląg
Królestwa Polskiego) i data. U góry napis
przedziela rozetka, a u dołu herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Kazimierza
Krasińskiego - Ślepowron.
Boratynki litewskie bite początkowo w mennicy ujazdowskiej miały identyczny awers, jak
koronne. Później zmianie uległy inicjały. Na
rewersie była przedstawiona Pogoń – herb
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod nią herb
podskarbiego wielkiego litewskiego. W otoku
napis, przedzielony u góry koroną książęcą,
SOLI MAG DVC LIT (szeląg Wielkiego Księstwa
Litewskiego) i data.
Szelągi litewskie bito w następujących mennicach:
• Ujazdów (znak Ślepowron) – 1660, 1661,
1665, 1666, 1667
• Oliwa (znak Snopek i Wieniawa) – 1663,
1665, 1666
• Wilno (HKPL) – 1664, 1665, 1666, 1668
• Kowno (znak Kryszpin) – 1665, 1666
• Brześć (HKPL) – 1665, 1666, 1667
•Malbork (HKPL) – 1666
Prawdopodobnie od boratynek wzięło się
znane powiedzonko „Znać kogoś (coś) jak
zły szeląg”.
4. Szeląg koronny 1660
5. Szeląg koronny 1663, h. Ślepowron / TLB
6.—8. Szelągi koronne 1664, h. Ślepowron
/ TLB, (3 egz.)
9.—10. Szelągi koronne 1664, h. Ślepowron
/ [TLB niewidoczne], (2 egz.)

11.—41. Szelągi koronne, częściowo nieczytelne, (31 egz.)

42. Szeląg litewski 166(?), h. Kryspin
43. Szeląg litewski (rok ?), h. Kryspin
44. Szeląg litewski 1661, h. Ślepowron
45. Szeląg litewski 1661, TLB, fałszywy (?)
46. Szeląg litewski 1664, ligatura HKPL / TLB
47. Szeląg litewski 1666, ligatura HKPL / TLB
48.—49. Szeląg litewski 1666, ligatura HKPL
/ (TLB niewidoczne), 2 egz.
50. Szeląg litewski 1666, nogi konia długie,
falsyfikat
51. Szeląg litewski 1666, falsyfikat
52. Szeląg litewski 1669 (cyfra 9 w odbiciu
lustrzanym), pod Pogonią znak zbliżony do
▐◄, fałszerstwo
53.—71. Szelągi litewskie, częściowo nieczytelne, 19 szt.
72.—87. Szelągi (boratynki)?, całkowicie
nieczytelne, 16 egz.
August III Sas (1733—1763)
Szelągi Augusta III Sasa posiadają na awersie
popiersie króla bez korony, zwrócone w prawo. W legendzie otokowej napis Augustus
III Rex Pol. Na rewersie tarcza z czteroma
polami nad którą umieszona jest korona
typu zamkniętego. Na tarczy znajdują się
naprzeciwlegle herby: Korony – Orzeł Biały
i Litwy – Pogoń. Na tarczy mała tarczka
z herbem Wettinów – połączone herby
urzędu elektorskiego i Saksonii. Na dole
pod tarczka literka H – znak mennicy Gubin (Grünthal) lub znak mincerza Fridricha
Ernsta Hertla. W legendzie otokowej napis:
EL SAX 1754 (rok emisji) z literka mincerza
J, w 1755 literka H.
W zbiorze znajduje się 6 egz. szelągów oraz
5 egz. groszy.
88. Szeląg koronny 1751(?)A
89. Szeląg koronny 1752Δ
90. Szeląg koronny 1754H
91. Szeląg koronny 1754 (?)
92. Szeląg koronny 1755(?)
93. Szeląg koronny nieczytelny
94. Grosz koronny 1754 3
95. Grosz koronny 1755 x3x
96. Grosz koronny 1755 3

97. Grosz koronny 1755 H
98. Grosz koronny 1755 (?)

Stanisław August Poniatowski (1764-1795)
W zbiorze znajduje się 15 monet wybitych
w mennicach warszawskiej i krakowskiej. Są
to szelągi, półgrosze, grosze i trojaki.
99. Szeląg 176(5?) G
100. Szeląg 176(?) G, moneta pogięta
101. Szeląg 176(8?) G
102.—103. ½ grosza 1767 G, 2 egz.
104. ½ grosza 1768 G
105. ½ grosza 176(?) G
106. Grosz 1765 (G?)
107. Grosz 1767 G
108. Grosz 1767 (?)
109. Grosz 1768 (G)
110. Grosz 1768 (G)
111. Trojak 1767 G
112. Trojak 1767 (?)
113. Trojak 17(?)8 EB
Księstwo Warszawskie
Nie powiodła się reaktywacja Królestwa
Polskiego. Napoleon nie był zainteresowany jego restytucją i dla wypełnienia swoich
obietnic powołał Księstwo Warszawskie,
które biło monety ze stemplem Fryderyka
Augusta I jako księcia warszawskiego; były
to następujące nominały: dukat, talar, dwuzłotówka, złotówka, dziesięciogroszówka,
pięciogroszówka, trzygroszówka i prezentowany na wystawie grosz. Aw. Tarcza ukoronowana, owalna, dwupolowa, której jedną
połowę zajmuje herb Saksonii a drugą orzeł
a po bokach tarczy dwie gałęzie palmowe.
Rw. Napis w czterech wierszach: 1. GROSZ
1811. I. B. - Jakób Benik (intendent mennicy
warszawskiej).
114. 1 grosz 1811 I.B.
Królestwo Pruskie
Warto przypomnieć, że pierwszą unie monetarną zawarła Rzeczpospolita z Prusami.
Stosowne ustawy zatwierdzono w 1528
roku i odtąd monety pruskie mogły bez
przeszkód krążyć w Królestwie Polskim –
a więc i w Bninie. W odróżnieniu od Polski,
Prusy nie dopuściły u siebie do obiegu
miedzianych boratynek, stąd zachował
się u nich stary system pieniężny z okresu
polsko-pruskiej unii monetarnej. Następował jednak rozwój królestwa Prus przez
nabywanie nowych ziem z zachowaniem ich
dotychczasowych systemów monetarnych.
Doprowadziło to do wprowadzenia pieniądza ogólnopruskiego z talarem dzielącym
się na 24 dobre grosze (gute groschen).
Jednocześnie zachowano monetę regionalną a więc i emisje bite w Prusach na wzór
staropolski.
W pierwszym rozbiorze Polski (1772) Prusy
zagarnęły obszar Pomorza Gdańskiego i ziemie nadnoteckie. Monetę polską wycofano
z obiegu i wprowadzono pieniądz pruski.
Odtąd pieniądz ten napływał do Polski na
skutek kontaktów handlowych oraz prowadzenia polityki ekonomicznego rujnowania
kraju przez Prusy poprzez eksport waluty
pruskiej w zamian za pełnowartościowy
pieniądz polski. Najliczniej występowały
pruskie dobre grosze (1/24 talara pruskiego)
i półgrosze (1/48 talara pruskiego).
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Fryderyk II Wielki (1740—1786)
Monety ogólnopruskie
115. 1/48 talara (dobry półgrosz) 1775 A,
m. Berlin

116. 1/24 talara (dobry grosz) 1789 A, m.
Berlin
Monety regionalne
117. 2 grosze 1773 E, m. Królewiec

118. Trojak (düttchen, dudek) 1783 E, m.
Królewiec
POD PRUSKIM I NIEMIECKIM ZABOREM
Prusy Południowe
Ziemie zagrabione w II rozbiorze Polski
(1793) Prusacy nazwali Prusami Południowymi. Wybito dla nich tylko miedziane monety o wartości szeląga, półgrosza, grosza
i trojaka. Na groszu i trojaku wybito portret
panującego a pozostałe nominały dostąpiły
zaszczytu dźwigania jedynie królewskiego
monogramu.
119. ½ grosza 1797 B, m. Wrocław
120. Grosz 1797 B, m. Wrocław
121.—122. Grosz [1797?], [?]
Wielkie Księstwo Poznańskie
Wielkie Księstwo Poznańskie powstało
na mocy uchwał kongresu wiedeńskiego
w 1815 r. jako autonomiczne księstwo
wchodzące w skład Prus. W zamierzeniu
mocarstw miało zaspokoić narodowe dążenia wielkopolan. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez
Poznańczyków, autonomia Księstwa została
ograniczona w 1831 r., a po powstaniach
wielkopolskich z 1846 i 1848 całkowicie
zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska, ale w użyciu społecznym
nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo
Poznańskie (choć polskie elity polityczne
również używały nowej nazwy). Nazwa ta
pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus,
a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II. Na wystawie znajduje
się sześć monet groszowych z 1816 roku
i jedna z roku 1817.
123.—128. Grosz 1816 A, m. Berlin, 6 egz.
129. Grosz 1817 A, m. Berlin
130. Grosz, nieczytelny

Prusy w XIX wieku
W Prusach coraz bardziej dochodziły do
głosu czynniki na rzecz dążenia do jednorodności państwa pruskiego. Rezygnowano
więc z różnorodności pieniądza w państwie
na rzecz jego unifikacji. Reforma z 1821
wprowadziła jeden gatunek pieniądza w całym państwie pruskim. Monety księstwa
poznańskiego stopniowo wycofywano.
Wprowadzono rachunek na talary o wartości 30 srebrnych groszy (Silbergroschen)
każdy po 12 fenigów.
131.—132. 1 fenig 1821 A, m. Berlin, 2 egz.
133. 1 fenig 1822 A, m. Berlin
134. 1 fenig 1828 A, m. Berlin
135. 1 fenig 1842 A, m. Berlin
136. 1 fenig 1845 A, m. Berlin
137. 2 fenigi 1836 A, m. Berlin
138. 2 fenigi 1852 A, m. Berlin
139. 2 fenigi 1855 A, m. Berlin
140. 2 fenigi 1866 A, m. Berlin
141. 2 fenigi 1867 A, m. Berlin
142. 5 fenigów 1849 A, m. Berlin
143. 5 fenigów 1850 A, m. Berlin
144. 5 fenigów 1854 A, m. Berlin
145. 5 fenigów 1865 A, m. Berlin
146. 5 fenigów 1867 A, m. Berlin
147. 5 fenigów 1872 A, m. Berlin
148. 1 srebrny grosz 1821 A, m. Berlin
149. 1 srebrny grosz 1823 A, m. Berlin
150. 1 srebrny grosz 1844 A, m. Berlin

151. 1 srebrny grosz 1848 A, m. Berlin
II Rzesza Niemiecka
Rok 1871 to z jednej strony powstanie
zjednoczonych Niemiec, z drugiej wprowadzenie w tym państwie nowej waluty.
Kolejna reforma monetarna wprowadziła
nowy pieniądz w systemie dziesiętnym.
Marka niemiecka dzieliła się na 100 fenigów.
Dawniejszy talar pruski wymieniano za trzy
nowe marki niemieckie.
152.—153. 1 fenig 1875 A, m. Berlin, 2 egz.
154. 1 fenig 1888 D, m. Monachium
155. 1 fenig 1889 A, m. Berlin
156. 1 fenig 1889 G, m. Karlsruhe
157.—158. 1 fenig 1893 A, m. Berlin, 2 egz.
159. 1 fenig 1894 A?, m. Berlin (?)
160. 1 fenig 1897 A, m. Berlin
161. 1 fenig 1898 A, m. Berlin
162. 1 fenig 1900 A, m. Berlin
163. 1 fenig 1911 (?), m. (?)
164. 1 fenig 1912 J, m. Hamburg

165. 1 fenig 1912 (?), m. (?)
166. 1 fenig (rok?) A, m. Berlin
167. 1 fenig (rok?, mennica?)
168. 2 fenigi 1874 A, m. Berlin
169. 2 fenigi 1874 (?)
170. 2 fenigi 1875 (?)
171. 2 fenigi 1910 (?)
172. 5 fenigów 1875 (?)
173. 5 fenigów 1876 G, m. Karlsruhe
174. 5 fenigów 1888 A, m. Berlin
175. 5 fenigów 1906 A, m. Berlin
176. 5 fenigów 1906 A?, m. Berlin?
177. 5 fenigów 1906 E, m. Muldenhutten
178. 5 fenigów 1912 A, m. Berlin
179. 10 fenigów 1876 (?), m. (?)
180. 10 fenigów 1888 (A?), m. Berlin?
181. 10 fenigów 1907 (?), m. (?)
182. 10 fenigów 1913 F, m. Stuttgart
183. 10 fenigów 1917 (?), m. (?)
III Rzesza Niemiecka
Monety III Rzeszy to ślad po okupacji z czasów II wojny światowej. Wielkopolska po
przegranej wojnie 1939 roku została wcielona do Niemiec, do obiegu wprowadzono
niemiecką markę. Upadek 1000-letniej
Rzeszy po 12 latach istnienia pozostawił
w formie przestrogi wiele zalegających
w ziemi drobiazgów. Niestety nie jest to
przekaz trwały. Potrzeby militarne sprawiły,
że w pierwszej kolejności realizowano zapotrzebowanie przemysłu pracującego na
rzecz wojska. Jedyny metal jaki można było
przeznaczyć w okresie wojny na monety to
cynk, a ten podlega szybkiej i nieodwracalnej korozji.
Mennictwo niemieckie z okresu II wojny
światowej reprezentuje 25 monet z czego
22 pochodzi z mennicy w Berlinie. Jedynie
mosiężna 5 fenigówka z 1938 r. była wybita
w Muldenhutten ze znaczkiem „E”, a dwie
monety oznaczone literą „D”, 10 fenigów
z 1940 i 1941, z mennicy w Monachium.

184.—185. 2 fenigi 1939 A, m. Berlin, 2 egz.
186. 5 fenigów 1938 E, m. Muldenhutten
Emisje wojenne
187. 1 fenig 1941 A, m. Berlin
188. 1 fenig 1942 A, m. Berlin
189.—190. 1 fenig 1943 A, m. Berlin, 2 egz.
191.—192. 1 fenig, nieczytelny, 2 egz.
193.—195. 5 fenigów 1940 A, m. Berlin, 3 egz.
196.—199. 5 fenigów 1941 A, m. Berlin, 4 egz.
200. 5 fenigów 1942 A, m. Berlin
201.—202. 5 fenigów, nieczytelne, 2 egz.
203.—204. 10 fenigów 1940 A, m. Berlin, 2 egz.
205. 10 fenigów 1940 D, m. Monachium
206. 10 fenigów 1941 D, m. Monachium
207.—208. 10 fenigów, nieczytelne

INNE
Austria
Franciszek II (1792—1806)

209. 1 krajcar 1800
Monety zastępcze z Zakopanego
W końcu XIX wieku popularne było rozliczanie zapłaty za pracę za pośrednictwem
metalowych znaków rozliczeniowych.
W wąskich gronach niektórych grup konsumentów praktykowano zakup większej
ilości żetonów, za które później nabywano
towary. W zbiorze znalazły się dwie cynkowe monety z Zakopanego. Jak wiadomo,
majętność zakopiańska zakupiona przez
Władysława Zamoyskiego w 1889 r. stanowiła jedność administracyjno-gospodarczą
z Kórnikiem. Moneta, chociaż w kiepskim
stanie świadczy o kontaktach mieszkańców
Kórnika z Zakopanem.
W okresie I wojny światowej odpływ z rynku
złotych i srebrnych monet, a także ograniczenia kredytu spowodowały wzrost zapotrzebowania na pieniądz w obiegu. Braki
starano się usunąć przez emisję własnego
pieniądza, który wydawały zarządy prowincji
i powiatów, magistraty miast, zakłady przemysłowe i inne organizacje. Popierane były
inicjatywy zmierzające do wyeliminowania
pieniądza z obiegu, jak sprzedaż gazu lub
prądu za wcześniej nabywane żetony.
Moneta Zarządu Dóbr Zakopane

210. Cyfra „100”. Znak Zarządu Dóbr Zakopane – dwie skrzyżowane litery „Z”. Cynk,
z otworem.
Moneta Towarzystwa Konsumentów
z Zakładów Magnusa Peltza
211. Cyfra „1” i wokół litery M P W [Magnus
Peltz Werke] niżej C V [Consum Verein].
Szwarzburg
212. 3 fenigi 184(?)
Wielka Brytania
Wiktoria (1837—1901)
213. 1 penny z lat 1860—1895.
Włochy
Wiktor Emanuel III (1900—1946)
214. 10 centymów 1925

II Rzeczpospolita Polska
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.,
podczas inflacji, nie było warunków do
przeprowadzenia reformy monetarnej. Pojawiły się one wraz z unifikacją monetarną,
dopiero w 1924 roku. Na wystawie znalazły
się następujące monety z tego okresu: 1
grosz z 1938 r., 2 grosze z 1935 r, 5 groszy
z 1923 oraz 50 groszy z 1923 r.
215. 1 grosz 1938
216. 2 grosze 1935
217. 5 groszy 1923
218. 5 groszy, nieczytelne
219. 50 groszy 1923.
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Okres po II wojnie światowej umownie
datowany na lata 1945-1989, reprezentują
zaledwie trzy monety.
220. 1 grosz 1949
221. 20 groszy 1949, Cu-Ni
222. 10 złotych 1977, Bolesław Prus
INNE
Pożyczka Narodowa 1933
W 1933 r rozpisano pożyczkę dla odbudowy gospodarki RP, po światowym kryzysie
gospodarczym. Utworzony Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej już przy pierwszej wpłacie wręczał dyplom i odznakę do
noszenia. Odznaka jest wykonana w miedzi.
223. Na odznace rysunek orła z rozpostartymi skrzydłami który trzyma krążek z napisem 1933. Po bokach literki PN (pożyczka
narodowa).
Zawieszki dla psów
Zawieszki dla psów pokwitowaniem uiszczenia opłaty za psa. Po opłaceniu odpowiedniego podatku, właściciel psa otrzymywał
znaczek w kształcie trójkąta z odpowiednią
treścią informującą o przynależności psa do
gromady, gminy i powiatu.
224. Zawieszka trójkątna z napisem Gr.
BNIN
225. Zawieszka trójkątna z napisem Gr.
MIECZEWO w GM. BNIN.
Guziki
Guziki nie są obiektem numizmatycznym,
ale często są zbierane przez kolekcjonerów.
Prezentowane na wystawie należały kiedyś
do: munduru artylerzysty, górnika, lub żołnierza Armii Pruskiej po 1888 r.
Literatura:
1. Kopicki E. Katalog podstawowych typów monet z banknotów Polski oraz ziem historycznie
z Polską związanych. 1977. T. 3.
2. Kamiński Cz., E. Kopicki. Katalog Monet Polskich 1764-1864. KAW Warszawa 1977
3. Gibasiewicz S. Skarb denarów z końca X w.
ze zbiorów Biblioteki w Kórniku. Wiadomości
numizmatyczne 1958. Z.1: 7-11.
					
Opracowali:
◊ Zbigniew Bartkowiak
◊ Kazimierz Krawiarz

SYLWESTER LITKOWSKI

Sylwester Litkowski, urodził się 7 grudnia
1965 r w Poznaniu. Rodzice Józef i Janina
wywodzili się Bodzyniewa i Mełpina w pow.
śremskim. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową. Jest pasjonatem historii i poszukiwań
śladów historycznych Bnina. W okresie
szkolnym należał do ZHP.
W latach 2010-2012 pracował w Instytucie
Dendrologii PAN a od 2012 r pracuje w Zespole Szkół w Kórniku.
W 2014 r dokonał odkrycia pamiątek harcerskich zakopanych na Zwierzyńcu. Są
one eksponowane w „Kórnickim Wehikule
Czasu” w budynku kuźni na ul. Parkowej 1.
i oczekują na konserwację i opracowanie.
W 2017 r. współuczestniczył w powstaniu
Kórnicko-Bnińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

ZAPRASZAMY
NA WYSTAWĘ
od 5 września do
27 października
Izba Pamiątek
Regionalnych
ul. Rynek 1.
Kónik-Bnin
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Wspomnienie
Druh Harcmistrz Bronisław Walkowiak
Druh Harcmistrz Bronisław Walkowiak urodził się 2.09.1931 r. w Kórniku i całe swoje
życie związał z Kórnikiem. Tutaj uczęszczał
do Szkoły Podstawowej, w Kórniku uczył
się rymarstwa u miejscowego rzemieślnika
Wojciecha Króla, a w 1949 r. został czeladnikiem zawodu rymarz-siodlarz. Całe życie
– później już jako mistrz pracował w swoim
zawodzie w małym warsztacie przy domu.
Żył dla rodziny i społeczeństwa. Od najmłodszych lat interesowało go harcerstwo.
Jako 7 latek w 1938 r. wstąpił do Wilczków
– odpowiednik naszych zuchów.
Po wojnie druh Bronek wstępuje do 4 DH
im. ks. J. Poniatowskiego i oddaje się swojej
pasji. Jest wierny jednej drużynie – Czarnej
Kórnickiej Czwórce. Pełni w niej różne
funkcje: od zastępowego do drużynowego
– drużynowym jest 40 lat, od 1949 r. do 1989
r. zdobywał kolejne harcerskie i instruktorskie stopnie – od młodzika do harcmistrza
17.11.1969 r.
Za jego sprawą następuje w 1958 r. ponowne odrodzenie harcerskiej Orkiestry Dętej.
Kiedy drużyna rozrasta się druh Bronek
tworzy w 1972 r. VIII Środowiskowy Szczep
Harcerski z drużynami specjalnościowymi: Orkiestrą Dętą i Drużyną Pożarniczą.
W ramach NAL dla swojej drużyny organizuje wiele obozów: wspomnę, że jako 19 latek
jest organizatorem pielgrzymki rowerowej
do Częstochowy, są też obozy w Sierakowie,
Karpaczu, Zakopanem, Pobierowie.
W czasie, kiedy kórnickie harcerstwo należało do hufca Śrem druh Bronek pełnił funkcję
Komendanta Ośrodka. W Hufcu Kornik
był członkiem Hufcowej Komisji Stopni
Instruktorskich, a w Chorągwi Poznańskiej
ZHP członkiem Rady Chorągwi. Za swoją
pracę i zasługi był doceniany i odznaczany
medalami, krzyżami, listami gratulacyjnymi.
W piątek 25 sierpnia 2017 r. druh Bronek
zakończył swą ziemską służbę i odszedł na
wieczną wartę... Będziemy wspomnieniami
wracać do niejednej, wspólnej harcerskiej przygody, a już na pewno będziemy
myślami z Tobą 22 lutego w Dzień Myśli
Braterskiej.
W imieniu Kórnickiego Harcerstwa i własnym najbliższej rodzinie Zmarłego składam
szczere wyrazy współczucia i głębokiego
żalu, a Ciebie Bronku żegnamy słowami
harcerskiej piosenki „przy innym ogniu,
w inna noc – do zobaczenia znów.”
W imieniu Komendy Hufca ZHP Kórnik
◊ hm Krystyna Antkowiak

Opublikowane obok pożegnanie Bronisława
Walkowiaka, ktre odczytano podczas jego
Ostatniej Drogi zawiera wiele informacji
dotyczących jego działaności harcerskiej.
Na podstawie biogramu przygotowanego
przez Kazimierza Krawiarza do monografii
„100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku” w oparciu o artykuł Anny Rauk z cyklu
„Kórnickie sylwetki” („Kórniczanin” 1992)
dodajmy inne fakty z bogatego życiorysu
śp. pana Bronisława.
„W wieku 14 lat, po ukończeniu szkoły
podstawowej w przyspieszonym trybie Bronisław Walkowiak rozpoczął naukę zawodu
rymarza w warsztacie Wojciecha Króla i był
jego ostatnim uczniem.
Od 1957 r. prowadził własny zakład rymarski - na Placu Niepodległości, a później na
ul. Średzkiej. Otrzymał szereg wyróżnień
i odznaczeń, m.in. Złotą Odznakę za Zasługi
w Rzemiośle. Za pracę w straży pożarnej
otrzymał Złotą Odznakę Związku OSP, godność Honorowego Członka Związku OSP
oraz Krzyż Kawalerski.
(...) W 1950 roku za prowadzenie działalności
religijnej w drużynie harcerskiej skierowano
go do przymusowej pracy w kopalni im. Wieczorka w Janowie, a następnie do wojska.
Brał udział w brygadach budujących Nową
Hutę. Po powrocie z wojska kontynuował
pracę społeczną w Kórniku. Od 1954 przez
30 lat był radnym Miejskiej Rady Narodowej,
a następnie Miejskiej Rady. W radzie pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Ochrony

Środowiska i Rozwoju. Przez cztery kadencje
był zastępcą przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. Był członkiem Zarządu Miasta
i Gminy Kórnik.
Do straży pożarnej należał od 1949 r. Po
przeszkoleniach i uzyskaniu odpowiednich
kwalifikacji od 1964 r., jak wynika z dokumentów, był zastępcą naczelnika i odpowiedzialnym za sprawność sekcji bojowej.
Zajmował się również szkoleniem oraz
organizacją sekcji młodzieżowej. Od początku swojej działalności w harcerstwie
oraz w służbie pożarowej służył przykładem
trzeźwości oraz przestrzegał trzeźwości
u podwładnych. Od 1972 przez 25 lat pełnił
funkcję naczelnika OSP.
W 1973 r. przystąpiono w Kórniku do budowy nowej strażnicy. Większość prac wykonywano społecznie. Bronisław Walkowiak
włożył wiele pracy i serca w dzieło budowy
strażnicy. Na uroczystości otwarcia nowej
strażnicy 18 grudnia 1976 r. przedstawił
referat z przebiegu budowy obiektu.
Swoją pracą zawodową i społeczną w wielu
dziedzinach zasłużył sobie na wdzięczność
Kórnika. Dzisiaj należy jedynie dodać, że
wszystko, co czynił robił z poświęceniem
i z ogromnym zaangażowaniem, nie licząc
własnego czasu. W 1992 zrezygnował z pracy w harcerstwie.
W 1995 r. wycofał się z życia społecznego
i ogranicza się do systematycznej pracy
w swoim
warsztacie rzemieślniczym. Swoją karierę
w OSP zakończył z dniem 3 sierpnia 1997 r.

„Każdy z nas jest na śmierć skazany.
A jaka to będzie śmierć, to zależy od
tego, jakie jest nasze życie”
ks. Mieczysław Maliński
Pani Elżbiecie Nowickiej wyrazy
szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Matki
składają:
Dyrekcja i pracownicy
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku-Bninie
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Wakacje
w bibliotece
Na przełomie lipca i sierpnia w Bibliotece
Publicznej w Kórniku odbywały się zajęcia
wakacyjne pod intrygującym hasłem: „Kraina Uważności”. W każdą środę i czwartek
dzieci oswajały i wsłuchiwały się w swoje
zmysły. Z zawiązanymi oczami próbowały
różnych, często skrajnie odmiennych smaków. Uczyły się delektować jedzeniem, skupiać uwagę nie tylko na smaku, ale również

na wyglądzie potrawy, a nawet słuchać jedzenia! Przygotowywały smakowite kwiatki
i piękne kanapki, które nie tylko działały na
węch i smak, ale również na zmysł wzroku.
W kolejnym tygodniu dzieci uczyły się
uważnego słuchania dźwięków otoczenia,
wykonywały instrumenty muzyczne z przedmiotów codziennego użytku.
Najwięcej uciechy przyniósł dzieciom trzeci
tydzień wakacji w bibliotece, kiedy skupiliśmy się na zmyśle dotyku. Przy pomocy
mąk, pianki do golenia, płynu do prania,
odżywek do włosów i innych powszechnie
dostępnych składników, dzieci przyrządzały
masy plastyczne o ciekawej i zróżnicowanej
konsystencji. Śmiechu i radości było równie
dużo co sprzątania po zajęciach.

Na wakacjach pod hasłem „Dzieci w Krainie
Uważności” nie mogło zabraknąć zajęć
z jogi. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu
instruktorki jogi Pani Joannie Jakubik-Hajdukiewicz, dzieci zaznajomiły się ze wschodnimi metodami ułatwiającymi koncentrację
i wyciszenie.
Podczas letnich zajęć z uważności gościliśmy także sierżant policji, Panią Julię Marszałek- Duczmal, która opowiedziała jak
zachowywać się, żeby nasze wakacje były
bezpieczne.
Wszystkie spotkania mogły przebiegać
przyjemnie, sprawnie i bez zakłóceń dzięki
pomocy i talentom cukierniczym mam, za
co bardzo serdecznie dziękujemy.
◊KaK

Klub Podróżnika rozpoczyna kolejny sezon!
Po przerwie wakacyjnej wznawiamy comiesięczne spotkania podróżnicze. Rzec by
można, że dopiero co odbyła się wycieczka do Dworku w Koszutach wieńcząca II sezon
działalności Klubu Podróżnika z Kórnika, a już czas na nowe wrażenia podróżnicze.
21 września br. III sezon działalności Klubu Podróżnika z Kórnika otworzy prelekcja o
Indonezji Agnieszki Michalskiej i Ewy Skarzyńskiej z grupy One Dream Team. Serdecznie
zapraszamy – szczegóły na plakacie.
Spotkania będą odbywać się w każdy trzeci czwartek miesiąca od września 2017r. do
czerwca 2018r., o godz. 19.00 w restauracji „Ventus”. Co miesiąc inni podróżnicy zaprezentują
zainteresowanym
swoje
podróże.
Zapraszamy
na
bloga
Klubu
klubpodroznikazkornika.blogspot.com oraz na fanpage gdzie zamieszczamy aktualne informacje
o spotkaniach. Do zobaczenia!
Klub Podróżnika z Kórnika

Klub Podróżnika
rozpoczyna kolejny sezon!
Po przerwie wakacyjnej wznawiamy comiesięczne spotkania podróżnicze. Rzec by
można, że dopiero co odbyła się wycieczka
do Dworku w Koszutach wieńcząca II sezon
działalności Klubu Podróżnika z Kórnika, a
już czas na nowe wrażenia podróżnicze.
21 września br. III sezon działalności Klubu
Podróżnika z Kórnika otworzy prelekcja o Indonezji Agnieszki Michalskiej i Ewy Skarzyńskiej z grupy One Dream Team. Serdecznie
zapraszamy – szczegóły na plakacie.
Spotkania będą odbywać się w każdy trzeci
czwartek miesiąca od września 2017r. do
czerwca 2018r., o godz. 19.00 w restauracji
„Ventus”. Co miesiąc inni podróżnicy zaprezentują zainteresowanym swoje podróże.
Zapraszamy na bloga Klubu klubpodroznikazkornika.blogspot.com oraz na fanpage
gdzie zamieszczamy aktualne informacje o
spotkaniach. Do zobaczenia!
◊ Klub Podróżnika z Kórnika

Dla kogo Wczesne
Na obozie
Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Rodzi się dziecko! Wszyscy się cieszą, powoli
przyzwyczajają się do nowych ról. Pierwsze
spacery, pierwsze znajomości. Zaglądanie
do wózka, rozmowy, pytania… I nagle ktoś
zauważa, że coś jest nie tak jak powinno...
Dziecko inaczej patrzy, inaczej ustawia głowę, jest bardziej wiotkie, lub zbyt się pręży.
Rówieśnicy już stawiają pierwsze kroki, zaczynają mówić a Twoje dziecko niekoniecznie. To prawda, że każde dziecko rozwija się
w swoim tempie, każde ma swój czas. Jeśli
jednak cokolwiek Cię niepokoi, cokolwiek
wzbudza Twój lęk, cokolwiek budzi niepewność – zwróć się z tym do specjalistów!
Rodzic jako pierwszy powinien zwrócić uwagę na nieprawidłowości i brak adekwatnych
do wieku zachowań takich jak: reakcja na
dźwięki (0-3 msc), gaworzenie samonaśladowcze (6msc), gest wskazywania palcem
oraz kształtowanie się pola wspólnej uwagi
(9msc), chodzenie z przytrzymywaniem za
obie rączki (10msc), rozumienie prostych
słów (10msc), rozumienie prostych poleceń,
samodzielne wypowiadanie pierwszych
słów (12msc), posługiwanie się nazwami
osób, przedmiotów, czynności (16msc),
rozwój rozumienia prostych zdań (18msc),
pojawienie się wypowiedzi dwuwyrazowych
np. „chcę sok” (24msc), wskazywanie części
ciała (2-3r), budowanie wszystkich typów
zdań złożonych (3r.), słuchanie opowiadania z zaciekawieniem (4-5r.) Jeżeli rodzic
dostrzega tego typu trudności u swojego
dziecka bezwzględnie należy zasięgnąć
opinii specjalisty. Gdy obawy okażą się uzasadnione otrzyma informację o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
(WWRD) jest bezpłatną formą wielospecjalistycznej, kompleksowej i intensywnej
pomocy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby uzyskać orzeczenie najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje dziecko do odpowiedniego specjalisty lub nawet kilku specjalistów.
Następnie wydane zostaną dokumenty na
temat nieprawidłowości w rozwoju. Kolejno
należy się udać z wnioskiem i odpowiednimi
dokumentami do powiatowego zespołu
orzekającego. (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Poznań, ul.
Słowackiego 8). Następnie w celu otrzymania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka należy zgłosić się do najbliższej
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z odpowiednimi dokumentami
(orzeczeniem o niepełnosprawności, dokumentacją od specjalistów).
Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się rodzica z opinią oraz inną dokumentacją do
placówki, w której organizowane są zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju.
Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju

mają na celu pobudzanie i stymulowanie
ruchowego, poznawczego, emocjonalnego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili
wykrycia u niego niepełnosprawności, do
czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Pomoc
dotyczy zarówno dziecka jak i jego rodziny.
W ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych
w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.
Liczba zajęć jest uzależniona od możliwości
psychofizycznych oraz potrzeb dziecka.
Terapia prowadzona jest indywidualnie
z dzieckiem oraz jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok życia,
zajęcia mogą odbywać się także w grupach
dwu i trzyosobowych.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany zespół, powołany przez dyrektora
placówki, w której organizowane jest
WWRD. „W skład zespołu wchodzą osoby
posiadające odpowiednie przygotowanie
pedagogiczne do pracy z małym dzieckiem
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
pedagog (w szczególności oligofrenopedagog, surdopedagog lub tyflopedago),
logopeda, neurologopeda, psycholog, inni
specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka
i jego rodziny”.
Jeżeli niepokoją Cię problemy w rozwoju
Twojego dziecka – zareaguj!
Im wcześniej podejmie się działania, tym
większe są szanse dziecka na prawidłowy
rozwój. Zgłoś się do specjalisty! Najważniejsze jest dobro Twojego dziecka. Pomóż
mu, by mogło na miarę swoich możliwości
poznawać świat i nazywać to, co go otacza,
wyrażać swoje uczucia.
Zajęcia organizowane w ramach WWRD dla
wszystkich dzieci z gminy Kórnik prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
(Bnin, ul. Armii Krajowej 11), Szkoła ta dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem,
niezbędnymi do prowadzenia wczesnego
wspomagania.
Zajęcia przysługują dzieciom do okresu
podjęcia nauki w szkole. W zależności od
potrzeb dziecka prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga
specjalnego (oligofrenopedagoga), neurologopedę oraz psychologa. Wystarczy przyjść
z dokumentami do sekretariatu szkoły,
zapisać dziecko i uzgodnić ze specjalistami
godziny prowadzenia zajęć. Zachęcamy
do zapoznania się z ofertą szkoły. Pytania
można kierować na adres e-mail: ankabulanda@wp.pl.
					

◊Anna Bulanda,
Joanna Kuzikowska

Chciałabym za pośrednictwem Waszej gazety
regionalnej złożyć najgorętsze podziękowania za możliwość spędzenia kilkunastu dni
wraz z Waszą młodzieżą na Obozie Szkoleniowo-Wypoczynkowym Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Gminy Kórnik - Dźwirzyno 2017.
Od kilku lat pracuję na co dzień z trudną
młodzieżą oraz wyjeżdżam z młodymi ludźmi
na wypoczynek jako wychowawca. Tematyka
tych wyjazdów jest zróżnicowana, ale to czego byłam świadkiem będąc wychowawcą na
obozie pożarniczym w Dźwirzynie przeszło
moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo trudno opisać w słowa emocje i wrażenia, jakimi
byłam świadkiem i w jakich również uczestniczyłam. Wasi młodzi strażacy to osoby pełne
pasji i zaangażowania, o ogromnej odwadze,
wytrwałości i bohaterstwie. Z podziwem
patrzyłam na poranne musztry, marszobiegi
o wschodzie słońca czy ćwiczenia pożarnicze.
Nie straszny był deszcz czy zimno, kiedy trzeba było pełnić wartę. Niesamowita sprawność i zwinność tych młodych ludzi sprawiła,
że w szerszym zakresie zaczęłam patrzeć na
straż pożarną, która była dla mnie do tej pory
tylko jedną ze służb mundurowych dbających
i ratujących ludzi czy zwierzęta.
Jednakże bez niezwykłej i wyjątkowej osoby,
która oddaje swoje życie straży pożarnej nie
byłoby tego obozu, nie byłoby tych młodzieżowych drużyn pożarniczych- tych młodych,
wspaniałych ludzi, których zaraziła swoją pasją. Tak jak orzeł srebrzysty rozpościera swoje
skrzydła w czasie lotu, tak ona rozpościera
swoje dłonie i wielkie serce nad tymi młodymi osobami. Ludzie mówią, że dzisiejsza
młodzież jest zła, zdemoralizowana, nie zna
szacunku, to nieprawda. Wystarczy w młodym człowieku dostrzec jego potencjał, jego
talent, który następnie jest rozwijany. U Was
tym orłem srebrzystym, który dostrzega
w młodych ludziach ich potencjał, odwagę,
wyjątkowe serca jest druhna Ewa Sieroń. Nie
tylko możecie, ale powinniście być dumni,
że druhna Sieroń jest wśród Was, że swoje
życie poświęca straży pożarnej i tym młodym
wyjątkowym ludziom. Jestem zaszczycona, że
mogłam ją poznać, tak niesamowitą osobę,
która całą sobą pokazuje czym jest STRAŻ
POŻARNNA I STRAŻAK.
Choć dzieli mnie od Was tak wiele kilometrów to moje serce jest z Waszymi młodymi
strażakami i druhną Ewą. Spędzone chwile
na obozie w Dźwirzynie pozostaną na zawsze w mej pamięci. Mam nadzieję, że Wasi
włodarze docenią tak wielki trud i wysiłek
druhny Ewy i tej wspaniałej młodzieży oraz
będą dumni z tego, że to właśnie z Kórnika
i okolicznych miejscowości są najlepsze
młodzieżowe drużyny pożarnicze, a nad
wszystkimi czuwa niestrudzona druhna Ewa.
Pozdrawiam
◊ Katarzyna Nawrocka
druhna oboźna Dźwirzyno 2017
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Klaudynkowe
półkolonie
Dnia 24 lipca rozpoczęły się nasze dwutygodniowe półkolonie ,,Wakacyjnie razem z nami”
finansowane z dotacji Gminy Kórnik i środków
własnych stowarzyszenia Klaudynka.
Spotykaliśmy się od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9 do 13. Zajęcia dla 12 uczestników prowadziły Kasia Skłucka i Karolina
Świątek.
Pan Sebastian Lacherski poprowadził warsztaty fotograficzne oraz wykonał wszystkim
uczestnikom profesjonalną sesję zdjęciową. Zafascynowani tą profesją uczestnicy
samodzielnie wykonali papierowe aparaty
fotograficzne. Dzięki uprzejmości pani Barbary Walczak mogliśmy uczestniczyć w rejsie
statkiem oraz miło spędzić czas w Tawernie.
Graliśmy również w minigolfa i oglądaliśmy
film na dużym ekranie, a to wszystko dzięki
OAZA Kórnik. Korzystaliśmy z pięknej pogody
spacerując po Kórniku i fotografując okoliczną
przyrodę. Uczestnicy półkolonii spytani o to jak
im się podobają zajęcia odpowiadali tak: ,,Było
fajowo” - p. Leszek
,,Najbardziej podobały mi się prace plastyczne, a w szczególności aparaty fotograficzne
zrobione z odpadów”- Nicola
,,Podobały mi się zdjęcia, jak pan Sebastian
robił nam portrety’’ - Wiktoria
,,Najbardziej z całych półkolonii podobał mi
się statek” -Waldek
Także Stasiowi najbardziej podobał się rejs
statkiem.
Półkolonie już za nami, a w najbliższym czasie
bardzo ważne wydarzenie, bowiem w tym
roku Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” obchodzi swoje 15
urodziny. Dnia 30 września mamy nadzieję
spotkać się z osobami, które od lat wspierają
naszą działalność, są zaangażowane w pomoc
osobom z różnymi niepełnosprawnościami,
mają poczucie solidarności z „Klaudynką”. Jednym z punktów wspólnego spotkania będzie
Bieg Charytatywny. Dlatego zaproszenie kierujemy do przedstawicieli lokalnych instytucji,
naszych przyjaciół, osób dla których wspieranie potrzebujących jest bardzo ważne, aby
symbolicznie pokonali dla Klaudynki dystans
800 m lub 4300 m w urokliwym Arboretum
Kórnickim. Kibicami w tym wyjątkowym dniu
będą nasi podopieczni. Szczegółowy regulamin oraz informacje o Biegu znajdą Państwo
na stronie: http://www.klaudynka.org.pl/
klaudynka/aktualn.htmloraz bezpośrednio
na stronie zapisu https://plus-timing.pl/zgloszen…/bieg_klaudynki-kornik-2017/
Ilość miejsc (200) ograniczona - bądźcie z
NAMI!!!! Zapiszcie się już dziś...

◊ Robert Wrzesiński

Koloniści KTPS
w Beskidach
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży już
od wielu lat. W 2017 roku nie mogło być inaczej. Tym razem naszym celem była Zawoja
i przepiękne tereny Babiogórskiego Parku
Narodowego. Pod opieką młodych, pełnych
zapału do pracy wychowawców: Pauliny
Węglarz, Joanny i Magdaleny Żyto i Łukasza
Brylewskiego czterdzieścioro kolonistów,
w wieku od ośmiu do szesnastu lat, przeżyło
niezapomniane chwile. Kierownikiem kolonii była Irena Żyto, pełniąca tą funkcję już
od wielu lat. Doświadczenie w połączeniu
z zapałem młodej kadry pozwoliło sprostać
ogromnemu wyzwaniu. Dziewiętnaścioro
uczestników po raz pierwszy opuściło dom
rodzinny na tak długo. Musieli poradzić
sobie z tęsknotą i z „trudami” kolonijnego
życia. Nad całością realizacji tego przedsięwzięcia czuwała Krystyna Janicka – Przewodnicząca Zarządu KTPS, organizator kolonii.
W dniach od 16 do 28 lipca b.r. przebywaliśmy w Zawoi, w Domu Wypoczynkowym
„Jodełka”. Zawoja to największa pod względem powierzchni wieś w Polsce, posiadająca
wybitne walory klimatyczne, krajoznawcze
i turystyczne.
W bardzo bogatym programie kolonii było
wiele wyjść na okoliczne szlaki. Byliśmy na
Mosornym Groniu, skąd podziwialiśmy
pasmo Babiej Góry, zatrzymaliśmy się przy
malowniczym Wodospadzie Mosorczyk
i posłuchaliśmy jego szumu. Z Mosornego
Gronia zjechaliśmy kolejką krzesełkową.
Wybraliśmy się na Halę Barankową, zobaczyliśmy bacówkę, poznaliśmy tajniki pracy
pasterza i sposób wyrobu oscypków. Oscypki przywieźliśmy oczywiście do domów.
Odbyliśmy wycieczkę ścieżką edukacyjną
„Śladami Wawrzyńca Szkolnika”, w czasie
której poznaliśmy historię turystyki na terenie Beskidu Żywieckiego oraz ciekawostki
przyrodnicze i architektoniczne tego terenu.
Byliśmy też w „Beskidzkim Raju”, najwyżej
położonym ośrodku w Beskidach, gdzie
krzyżują się szlaki turystyczne biegnące z Zawoi, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej i Makowa
Podhalańskiego. Wspięliśmy się na wieżę
widokową, z której podziwialiśmy przepiękną panoramę. Zachwyciły nas zwierzaki
w mini zoo, a w drodze powrotnej spotkaliśmy bardzo ciekawego człowieka. Pan Jan
Żurek twórca i jedyny na świecie producent
szachów dla trzech osób poświęcił swój czas
i z ogromną pasją opowiedział nam o idei
tej gry, o tym jak powstała, jak się w nią gra
i o jej losach w szerokim świecie. Oczywiście
część z nas kupiła sobie takie szachy i mamy
nadzieję, że rozgrywki w rodzinach trwają.
Odwiedziliśmy też karczmę Rzym w Suchej
Beskidzkiej. Byliśmy w Muzeum Zabawek

Drewnianych w Stryszawie.

W Skansenie w Zubrzycy Górnej wzięliśmy
udział w zajęciach „Od ziarenka do bochenka”, w czasie których upiekliśmy chleb i spróbowaliśmy prawdziwej kawy zbożowej.
Bardzo interesująca była też wyprawa do
Parku Czarnego Daniela. Kontakt ze zwierzętami bardzo zaabsorbował naszych
kolonistów. Niestety warunki pogodowe
nie pozwoliły nam zdobyć Babiej Góry.
Jednak przeżyliśmy kilka bardzo ciekawych
wycieczek, w czasie których deszcz nam
nie przeszkodził. Odwiedziliśmy Wadowice, zwiedziliśmy Muzeum- Dom Rodzinny
Jana Pawła II i oczywiście skosztowaliśmy
kremówek. Byliśmy w Żywcu w Muzeum
Browaru. Wjechaliśmy też kolejką na Górę
Żar. Wybraliśmy się do Krakowa. A tam
zwiedziliśmy Katedrę Wawelską, byliśmy
w kryptach, dotknęliśmy serca Dzwonu
Zygmunta, aby spełniły się nasze marzenia. Udaliśmy się przez Planty pod okno
papieskie, zatrzymaliśmy się na dziedzińcu
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a na Rynku
wysłuchaliśmy Hejnału Mariackiego, w Kościele Mariackim poznaliśmy historię żółtej
ciżemki, opisaną w książce. Nie obyło się
też bez zakupu pamiątek w Sukiennicach.
W czasie całodziennej wyprawy na Słowację
odwiedziliśmy Jaskinię Wolności i zwiedziliśmy Orawski Zamek.
W pensjonacie odwiedzali nas bardzo
ciekawi goście. Dwa razy wystąpili górale,
dzięki którym poznaliśmy lokalny folklor
i historię tego regionu. Mieliśmy też zajęcia
z artystami: malowaliśmy na szkle, robiliśmy
eko-zabawki, wykonaliśmy beskidzkie anioły
z masy solnej, w czasie spotkania z rzeźbiarzem malowaliśmy beskidzkie ptaszki.
Wszystkie wykonane przez nas prace zabraliśmy do domów i mieliśmy bezcenne
prezenty dla naszych bliskich.
W czasie kolonii nie mogło zabraknąć
dyskotek, karaoke, zajęć sportowych
i pieczenia kiełbasek przy ognisku. Ogrom
emocji wywołały zagadki i rebusy, które
pojawiły się na terenie całego ośrodka.
Wiele radości przysporzyła licytacja, w czasie której można było zdobyć „reklamówkę
zawojskiego powietrza”. Podczas wszystkich
proponowanych form spędzania czasu nasi
koloniści wykazywali się ogromnym zaangażowaniem i nie mają racji ci, którzy twierdzą,

że dzieci i młodzież „nie mogą żyć bez komórki i Internetu”. Wystarczy zaproponować im ciekawe zajęcia i grono przyjaciół!
W czasie kolonii dzieciaki nie jadły chipsów
i nie piły napojów gazowanych. Zbieraliśmy
nakrętki od butelek, które przekazaliśmy
na wózek inwalidzki. A wszędzie gdzie się
pojawialiśmy, słyszeliśmy wyrazy uznania
w związku z zachowaniem naszych kolonistów. I za to im dziękujemy!
Mamy nadzieję, że wspomnienie wielu przygód i przeżyć pozostanie na długo w pamięci
naszych kolonistów.
Akcja Lato 2017 Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej została przygotowana
dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób
i instytucji. Serdeczne podziękowania
kierujemy do darczyńców, którzy pomogli
finansowo w realizacji tego zadania. Są
to: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Fundacja
Zakłady Kórnickie oraz TFP Dziećmierowo,
OPS Kórnik. Dziękujemy podatnikom którzy
swój 1 % podatku przeznaczyli na dofinansowanie działalności KTPS-u.
Dziękujemy także rodzicom naszych kolonistów za zaufanie, jakim nas obdarzyli,
powierzając swoje pociechy pod naszą opiekę. Serdeczne podziękowanie kierujemy
także do p. Zbyszka Matuszczaka, kierowcy
KPA KOMBUS, za bezpieczną jazdę oraz
za życzliwość i uśmiech, którymi obdarzał
wszystkich każdego dnia.
Za rok będą kolejne wakacje… Wiedzą o tym
nasi wspaniali koloniści, którzy „zapisali się”
już na przyszłoroczny wyjazd, bez względu
na to, w jaki zakątek Polski pojedziemy.
Jestem pewna, że Przewodnicząca KTPS
p. Krystyna Janicka ma już pomysł. W tym
miejscu pragnę jej podziękować, za powierzenie mi obowiązków kierownika kolonii,
a młodym, pomysłowym, pełnym pasji
wychowawcom, że zechcieli pojechać i pracować z młodzieżą. Do zobaczenia za rok
w czasie wakacyjnych wędrówek.
◊ Irena Żyto - kierownik kolonii
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Seniorzy z Borówca
w Rogalinie

Członkowie koła SENIOR z Borówca wypoczywają latem w Rewalu nad Bałtykiem, czy
jesienią w Karpaczu, czasami wyjeżdżają też
na jednodniowe wycieczki po najbliższej
okolicy. Taki właśnie wyjazd miał miejsce
4 sierpnia w piątek, tego dnia bowiem mogliśmy wejść do muzeum bezpłatnie a to
dla emerytów, którzy liczą każdy grosz, jest
bardzo ważne. Tym razem miejscem, do
którego zdążaliśmy była nieodległa a piękna
miejscowość na trasie Kórnik- Mosina, czyli

Rogalin. Niektórzy byli w rogalińskim pałacu
przed laty, inni widzieli go po raz pierwszy.
Kiedy stanęliśmy na dziedzińcu, oczom
naszym ukazał się pałac w całej okazałości. Przepięknie odnowiona siedziba
Raczyńskich w Rogalinie zrobiła ogromne
wrażenie, podobnie jak pałacowe wnętrza.
Stylowe meble, portrety, żyrandole, obicia
ścian, sztukaterie przyciągały wzrok. Pani,
która nas oprowadzała mówiła bardzo ciekawie, mogliśmy więc poczuć się jak goście

Spotkanie
po 40 latach
Serdecznie zapraszamy na spotkanie po 40 latach, byłych
uczniów Szkoły Podstawowej w Kómniku z rocznika 1970/1971,
kórzy we wrześniu 1977 roku usłyszeli po raz pierwszy szkolny
dzwonek. Spotkanie będzie miało miejsce na Błoniach w dniu
23.09.2017 r., rozpoczęcie godz. 18.00
Przy wspólnym ognisku, powspominamy szkolne lata...
ZAPRASZAMY!!!
Kontakt- Izabela Pomykała tel.606363637,
e-mail: izabelapomykala0209@gmail.com

dawnych właścicieli. Ogromna biblioteka
gabinet myśliwski, pokój dziecięcy, sypialnie,
jadalnia i wiele innych pałacowych wnętrz
zachwycało swoją urodą, dobrym smakiem
i poczuciem piękna mieszkańców tej magnackiej siedziby.
Pałac w Rogalinie mieści też w swoich
wnętrzach kolekcję obrazów, które przez
czterdzieści lat gromadził Edward Raczyński,
mieliśmy więc okazję obejrzeć je i podziwiać. Takie znane nazwiska: jak Stanisław
Wyspiański, Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, czy Aleksander Gierymski i oryginały ich prac, które oglądaliśmy
to nie lada gratka, więc niektórzy spędzili
w galerii trochę czasu . Ogromne wrażenie
zrobił na nas monumentalny obraz Jana
Matejki: „Dziewica Orleańska” umieszczony
na jednej ze ścian.
Byliśmy też w neoklasycystycznej kaplicy
grobowej rodziny Raczyńskich, która obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego i w
krypcie grobowej Raczyńskich.
Najbardziej wytrwali odbyli spacer po ogrodzie i parku krajobrazowym, w którym rosną
słynne rogalińskie dęby: Lech, Czech i Rus
.Na koniec zwiedzania wszyscy stanęliśmy
do pamiątkowego zdjęcia.
Strudzeni i trochę już zmęczeni, bo dzień
był ciepły, wstąpiliśmy do pobliskiej restauracji „ Pod dębami” na obiad. We wrześniu
wybieramy się jeszcze do Karpacza.
◊ Barbara Fluder

Uwaga absolwenci
z roku 1977
Serdecznie zapraszamy na spotkanie klasowe absolwentów,
którzy w 1977 roku ukończyli Liceum Ogólnokształcące
w Kórniku.
Spotkanie w dniu 30 września 2017 roku odbędzie się
w restauracji „Nad Dunajem” od godziny 18:00.
Kontakt : Wojciech Zimniak

AFISZ

czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy? – sprawdź co będzie
się działo w Gminie Kórnik w najbliższym czasie...
2.09 - DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU. Prezentacja Klubów Sportowych z terenu Gminy
Kórnik. Błonie (ul. Leśna 6, Kórnik), start
godz. 12:00.
02.09 - VII KÓRNICKA LIGA SZACHOWO–
WARCABOWA 2017. Wrześniowy Turniej
Warcabowy. Świetlica OSiR-OAZA/BŁONIE
(ul. Leśna 6 Kórnik), godz. 17:00. Zapisy
wiezakornicka@gmail.com bądź w dniu
zawodów do 16:50.
3.09 - AKADEMIA GITARTY. Jacaras hiszpańskie tańce barokowe.
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kórniku,
godz. 19:00. Wstęp wolny.
5.09 - OFICJALNE OTWARCIE WYSTAWY:
„MONETY UCZĄ HISTORII BNINA”. Ratusz
w Bninie - Izba Pamiątek Regionalnych.
Godz. 12:00.

6.09 - AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka + próba teatru. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.
13.09 - AKADEMIA SENIORA. Kórnicki
Mistrz Kuchni Senior + Junior. Strażnica OSP
Kórnik, godz. 16:30. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy tel. 515 229 684, 886 111 091.
20.09 - AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka
umysłu. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.
22.09 - V KÓRNICKIE DNI NAUKI. Rykowisko. Zbiórka: Leśniczówka Błażejewo 41a,
godz. 18:00. Wstęp wolny. Zajęcia otwarte
dla wszystkich chętnych.

30.09 - 15 LAT KLAUDYNKI - BIEG CHARYTATYWNY „KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY”. Arboretum w Kórniku, start godz.
9:00. Zapisy na stronie www.klaudynka.
org.pl, www.facebook.com/StowarzyszenieKlaudynka/
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
◊ ZF

23.09 - V KÓRNICKIE DNI NAUKI. Pokaz
laserowy. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN
(Borówiec, ul. Drapałka 4), godz. 20:00.
Wstęp wolny. Zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych.
23.09 - III FESTYN EKOLOGICZNY. Płyta
kórnickiego rynku, w godz. 10:00-15:00.
27.09 - AKADEMIA SENIORA. Kórnicki
Mistrz Kuchni Senior + Junior. Strażnica
OSP Kórnik, godz. 16:30. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy tel. 515 229 684,
886 111 091.

NOWY SEZON ARTYSTYCZNY
W KÓRNICKIM OŚRODKU KULTURY
Poniedziałek
16:15 ÷ 17:00: Dziecięca grupa Latin/Hip
Hop (dołącz do nas - zapisy trwają) (6-10 lat).
Damian Wasiuta tel.696 835 205.
17:00 ÷ 18:00: Hip Hop Grupa młodzieżowa
(dołącz do nas - zapisy trwają). Damian Wasiuta tel.696 835 205.
18:00 ÷ 19:00: Salsa & Latino Solo dla Pań
i Panów (dołącz do nas - zapisy trwają).
Damian Wasiuta tel.696 835 205.
19:15 ÷ 20:15: Taniec Towarzyski i Użytkowy
dla początkujących w parach i dla singli.
Damian Wasiuta tel.696 835 205.
20:30 ÷ 21:30: Taniec Towarzyski i Użytkowy dla średnio zaawansowanych. Damian
Wasiuta tel.696 835 205.
Wtorek
16:30 ÷ 18:00: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej. Krystyna Polachowska; tel.722
005 353.
18:00 ÷ 19:30: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej - grupa młodzieżowa. Krystyna
Polachowska; tel.722 005 353.
17:00 ÷ 18:45: Warsztaty ceramiczne dla
młodzieży i dorosłych. Piotr Mastalerz;
tel.503 016 249.
17:00 ÷ 18:30: Warsztaty fotograficzne-dla
dzieci. Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180.

18:30 ÷ 19:00: Warsztaty fotograficzne-dla
dorosłych. Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180.
19:30: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego Castellum Cantas.

nej (kilim, gobelin, kobierzec). Karolina
Janikowska; tel.601 356 502.
19:00: Klub Dobrego Filmu (dwa razy w miesiącu). Sławomir Animucki; tel.515 229 660

Środa
15:00 ÷ 19:00: Nauka gry na gitarze. Paweł
Głowacki tel. 665 331 165.
16:30 ÷ 17:30: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej - grupa początkująca. Krystyna
Polachowska; tel.722 005 353.
18:00 ÷ 20:00: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej - grupa dorosłych. Krystyna Polachowska; tel.722 005 353.
16:30 ÷ 17:30: Zajęcia plastyczne Grupa
6-11 lat. Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732.
17:30 ÷ 19:00: Zajęcia plastyczne Grupa 1216 lat. Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732.

Sobota
11:00 ÷ 14:00: Warsztaty fotograficzne-w plenerze Elizeusz Cieślik; tel.601 585
180
I grupa
16:00 ÷ 19:00: Warsztaty fotograficzne-w plenerze Elizeusz Cieślik; tel.601 585
180
II grupa
10:00: Balet z elementami tańca nowoczesnego Agnieszka Skarbecka 504 464 515

Czwartek
15:00÷ 18:00: Próby chóru „Magnolie”
i „Senioritki”.
Prowadząca Ewa Wodzyńska tel. 607 661
613.
19:30: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego Castellum Cantas.
Piątek
17:00 ÷ 19:00: Warsztaty tkaniny artystycz-

Kórnicki Ośrodek Kultury
ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik
tel. 61 8170 891
www.kornickiosrodekkultury.pl
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Obszar zabytkowy
w Kórniku
Cykl wydarzeń o zbiorczym temacie „Kórnik
– miejsce szczególne” – film, debata telewizyjna i spotkanie w parku kórnickim w dniu
10 czerwca uczuliła słuchaczy i uczestników
spotkania a zwłaszcza władze miasta na
palący problem obszaru zabytkowego Kórnika nękanego przez zmorę komunikacji
samochodowej.
Samochód jest wielce użytecznym środkiem
lokomocji, ale przez generowanie hałasu,
spalin i drgań stanowi ogromną uciążliwość
dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców
oraz stanowi zagrożenie dla stabilności
konstrukcyjnej budowli a zwłaszcza dla
obiektów historycznych. Dlatego projektuje
się, a potem rezerwuje i pieczołowicie chroni
pasma pod przyszłe ulice przeznaczone
dla ruchu ponadlokalnego. Jednak istnieją
strefy w gęsto zabudowanych miejscowościach nadbrzeżnych czy górskich gdzie nie
ma możliwości przeprowadzenia obwodnic
zbierających ruch tranzytowy. Tylko bardzo
bogate miasta mogą sobie pozwolić na podziemne tunele, czy kute w skale obwodnice.
Aglomeracja kórnicka położona wzdłuż
rynny jezior boryka się z takim właśnie
poważnym problemem komunikacyjnym.
Ruch samochodowy przechodzi przez centrum Kórnika i Bnina nękając mieszkańców,
zabytki i unikalny obszar natury: park, jezioro a nawet las.
Według dawnych planów urbanistycznych
obwodnica miejska miała zaczynać się od
ulicy Mickiewicza przy gazowni, by potem na
górnym tarasie wygodną dwupasmową aleją Zamojskiego wychodzić na ulicę Parkową
i szosę średzką. Niestety po zmianie ustroju
społecznego poprawny układ drogowy został zablokowany przez okolicznych mieszkańców i właścicieli gruntów a rezerwowane
pasmo rychło zostało zabudowane.
Dzisiaj pomimo funkcjonowania dwóch
może nieco oddalonych ale wielce użytecznych obwodnic miasta ruch na magistralnej ulicy Poznańskiej niewiele zmalał,
przeciwnie pisze się nieustająco tendencją
wzrostową. Na przeciążonej ulicy masy
samochodów nie da się uniknąć a policyjne
metody ograniczenia, skanalizowania czy
spowolnienia ruchu co prawda poprawią
bezpieczeństwo, ale przez wydłużenie czasu
przejazdu zwiększą zatłoczenie i bałagan
cyrkulacyjny a zabytkom nie pomogą. Najgorsza sytuacja jawi się właśnie w centrum
Kórnika w obszarze zabytkowym miasta,
potem wzdłuż całej ulicy Zamkowej aż do
wylotu z Bnina na Śrem.
Oczywistym jest, że problemów urbanistycznych zwłaszcza komunikacyjnych nie
można rozwiązywać fragmentarycznie lecz
całościowo, mając na uwadze przyrodę, lu-

Trzymając byka za… ogon

Strzał w X
i Teatr na Dychę

dzi, zabudowę i oczywiście obszary i obiekty
kultury materialnej.
W 2003 roku została opracowana koncepcja
rozwiązania urbanistycznego pata. Zaproponowano wydłużenie trasy poznańskiej
poza narożnik południowej pierzei rynku
zwanego Pługiem i skierowaniem potoku
ruchu przez fragment szkółki ogrodniczej na
ulicę Średzką. Koncepcja ta zakłada ochronę
miejscowych zabytków poprzez likwidację
tranzytu spod kościoła, z ulicy Zamkowej,
podzamcza i Prowentu i przeniesienie go
w kierunku południowego węzła autostradowego i w ulicę Parkową. Równocześnie
proponuje uzupełnienie urbanistyczne
Pługu tradycyjnym kwartałem miejskim.
W tejże wersji wejście z rynku na uwolniony
od ruchu samochodowego plac zamkowy
odbywałoby się po terenie budynku Plac
Niepodległości 50, lub w przypadku pozostawienia budynku „50” w pasażu między
sąsiadującymi budynkami nr 48 i nr 50,
a potem przez neogotycką bramę na teren
podzamcza.
Rozwiązanie to uzyskało wtedy akceptację
mieszkańców, dyrekcji zamku i dyrekcji
fundacji Zakłady Kórnickie. Powtórzyło się
w konkursie na opracowanie Placu Niepodległości w 2008 roku i ostatnio w projekcie wykonawczym przebudowy placu
rynkowego.
Dzisiaj, kiedy powinna nastąpić realizacja
zamierzenia, głównie pod kątem sanacji zabytkowego fragmentu miasta podniosła się
głośna opozycja kilku interesariuszy zwłaszcza… historyków sztuki, blokując sensowne
rozwiązanie. Historia z aleją Zamojskiego
powtarza się.
W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć
że dobra kultury powinny być pieczołowicie
chronione. Zabytków nie wolno niszczyć,
ani zniekształcać, ani w żaden sposób zaniedbywać. Należy je pieczołowicie chronić
przed wszelkimi zagrożeniami jakie przynosi
czas, więcej należy zabiegać o to, by obiekty
zabytkowe i ich otoczenie wzajemnie się
wspomagały.
W pakiet problematyki obszarów zabytkowych należy włączyć wezwania, które
przynosi dzisiejsza rzeczywistość: obecność masowego turysty z jego potrzebami,
obecność samochodu z jego użytecznością
i szkodliwością zarazem, tym samym z potrzebą zachowania poprawności, płynności
i bezpieczeństwa drogowego. Obowiązuje
nas równowaga między korzyściami płynącymi z obecności dóbr kultury i potrzebami
jakimi od nas oczekuje przyroda, miasto,
ludzie i owszem zabytki.
◊ Stefan W.

Stowarzyszenie Teatralne LEGION
obchodziło swoje 10-lecie.
Twórcami i założycielami Stowarzyszenia
byli śp Wojciech Kopciński - reżyser Teatru
w Częstochowie, który wiele lat przebywał
na emigracji w Niemczech, Anna Łazuka
Witek - z wykształcenia polonistka, która
powróciła z emigracji z Londynu i osiedliła
się w gminie Kórnik, oraz Tomasz Kilarski
– chłopak z gitarą, następnie wykształcony
Psycholog – terapeuta.
Stowarzyszenie zrzeszało i zrzesza młodzież
z różnych miejsc Polski, ale również młodzież kórnicką.
Przez 10 lat działalności „Legionu” powstało
wiele różnych spektakli, w tym sceny faktu
dotyczące historii Kórnika i jego dawnych
właścicieli, czyli rodów Zamoyskich i Działynskich.
Spektakle wystawiane były w Zamku Kórnickim, oraz innych miejscach i miały na celu
przypomnienie znakomitych postaci, ale
również edukację dzieci i młodzieży.
Był również w repertuarze teatru lżejszy
repertuar jak musicale, zawsze jednak
autorstwa członków Stowarzyszenia oraz
jego młodzieży.
Po tak długim okresie jakim jest 10 lat działalności wielu młodych ludzi kształci się dalej
w kierunku muzycznym, aktorskim - tym
samym rozjezdżajac się po Polsce.
Na szególna uwagę zasługują dwie bardzo
ciekawe osobowości: Ilona Szczepańska,
która na stałe mieszka w Krakowie ukończywszy studia muzyczne, która w tej chwili
wraz ze swoim zespołem wykonuje światowe standardy jazzowe, oraz Szymon Kukla
mieszkający na stałe w Częstochowie, który
dostał się do Łodzkiej Szkoły Filmowej. Są
też pięknie śpiewajace Kórniczanki Anna
Stanisławska, Anna Woźnicka.
Efektem tej 10 letniej działalności był jubileuszowy koncert w sobotę 26 sierpnia na
scenie w Kórnickim Arboretum.
Koncert był na bardzo wysokim poziomie
i z bardzo zróżnicowaną muzyką .
Ilona Szczepńska która przepięknie spiewa
i jednocześnie uczy młodzież spiewu pokazała znakomity kunszt.
Tomasz Kilarski - już nie chłopiec z gitarą,
specjalizuje się w wykonywaniu pięknego
blusa, Szymon Kukla to kwintesencja wszystkiego aktorstwo, wokal i obycie sceniczne.
Jako prtzedstawiciel Fundacji zakłady Kórnickie, która wspiera Legion od samego
początkiu i obserwuje młodzież powiem
jedno: koncert wspaniały, wystawa bardzo
gustowna i przekrojowa, a młodzież to chluba dla Legionu i Kórnika.
◊ Grazyna Pietrzak
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restauracja „Ventus”
godz. 19.00
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
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Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zaprasza
na konferencję popularnonaukową

Półwysep “SZYJA”
zapomniany skarb

20 września 2017 r. Początek godz.10:00
Hotel Daglezja, Kórnik, ul. Stanisława Woźniaka 7.
Część pierwsza

Tytuły wykładów:

“Bnin w pradziejach i w średniowieczu”
- prof. dr hab. Hnna Kočka-Krenz
„Gotycki kościół w Bninie i jego miejsce w architekturze Wielkopolski”
- prof. Jacek Kowalski
Część druga
“Dziedzictwo archeologiczne Półwyspu Szyja w Bninie”
- z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytków Agnieszka Krawczewska
„Możliwości turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania Półwyspu Szyja”
- dr Ilona Potocka
“Badanie świadomości turystycznej mieszkańców gminy Kórnik” oraz
“Zagospodarowanie turystyczne Półwyspu Szyja - koncepcje studentów kierunku
Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
- dr hab. inż Adam Zydroń, mgr inż. Magdalena Antkowiak, mgr inż. Mateusz Iwiński
Wstęp wolny.
Po każdym wykładzie możliwość dyskusji.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa z podaniem imienia i nazwiska uczestnika do dnia
15 września 2017 roku pod adresem korniczanin@kornik.pl lub tel. 601 179 596

Kórnickie
Dni Nauki
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Kolarstwo

Ponad 500 zawodników i zawodniczek
w różnym wieku wystartowało w 19 Kryterium Ulicznym o Puchar Burmistrza i 48
Wielkim Festynie Rowerowym w Kórniku.
Dla najmłodszych były to pierwsze starty
w profesjonalnych zmaganiach. Dla bardziej
doświadczonych zawodników i zawodniczek
okazja do sprawdzenia sie w doborowej
stawce kolarzy.
W elicie kobiet triumfowały: 1. Weronika
Humelt, 2. Karolina Karasiewicz, 3. Alicja Ratajczak (UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik).
Wśród juniorek wygrała Karolina Kumięga
(rocznik 1999). drugie miejsce Joanna Golec
(UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik), trzecia

była Karolina Przybylak (też UKS Mróz Colnago Jedynka Kórnik).
Zmagania fanów dwóch kółek obserwowali
licznie kibice - nie tylko z Kórnika. I także seniorzy kolarstwa - Ryszard Pawlak, Andrzej
Kaczmarek i Kazimierz Marchewka.
Wśród dziewczynek do lat 4 wygrała Natalia
Zasępa przed Malwiną Brendel i Oliwią Ratajczak. Najlepszym chłopakiem do lat 4 był
Wiktor Smoczyk przed Sławkiem Grzybkiem
i Maciejem Taciakiem. Dziewczynki do lat 6
przyjechały w kolejności: Barbara Wachowiak, Marta Majewska, Marianna Marciniak.
Chłopcy w tym wieku: Marcel Paterski
miejsce pierwsze, Aleksander Szmechel
na drugim miejscu, trzeci Oliwier Nowacki.
Najlepsze dziewczynki do lat 8 to Nikol
Kurek, Hanna Tórz oraz Michalina Roemer.
Chłopcy do 8 lat: Bartosz Lipiecki pierwszy,

Hubert Woźniak drugi, Oskar Jędrzejczak
trzeci. Dziewczynki do lat 10 przyjechały
w kolejności: Amelia Perz, Anna Kij, Michalina Oleszak, a chłopcy Radosław Jakubczak,
Jakub Suszyński, Stanisław Zimny.
Wszystkie wyniki na str: https://www.pzkol.
pl/pobierz/1132/s/1132_wyniki19_ogolnopolskie_kryterium_.pdf
Dobrze było zobaczyć wśród kibiców takie
postaci świata kolarskiego jak Ryszard
Pawlak, Andrzej Kaczmarek i Kazimierz
Marchewka. Zawody komentował na żywo
i prowadził Piotr Kurek.
Gratulujemy trenerowi Robertowi Taciakowi
kolejnej dobrze zorganizowanej imprezy
i sukcesu sportowego.
◊ ŁG

od starszych kolegów i koleżanek i zdobyli
podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików na torze, aż 5 medali, robiąc
na wrocławskim torze prawdziwą furorę.
Pierwsi do boju ruszyli chłopcy (51 zawodników) do wyścigu ze startu zatrzymanego
na jedno okrążenie toru. Na dzień dobry
ogromna niespodzianka, startujący pod
koniec stawki zaledwie 13-letni Mateusz
Przymusiński uzyskał najlepszy czas dnia
pozostawiając w pokonanym polu wszystkich faworytów m.in. aż trzech zawodników
KTK Kalisz. 15-ty w tym wyścigu był kolega
klubowy Mateusza Wiktor Perz. W tej samej
konkurencji bardzo bliska zwycięstwa była
mieszkanka Joanna Błaszczak UKS Mróz
Jedynka Kórnik, która uległa i kilka setnych
sekundy Milenie Jędrzejak z Victorii Jarocin.
Pozostałe zawodniczki UKS Mróz Maria
Hoffman, Emilia Jurga i Julia Przymusińska
zajęły kolejno miejsca 5, 6 i 8. Do największe
sensacji doszło jednak w sprincie drużynowym dziewcząt. Trener Taciak postanowił
wystawić do zawodów zespół złożony z
dwóch najmłodszych uczestniczek mistrzostw, które miały na bardzo trudnym
wrocławskim torze nabierać doświadczenia.

Remis i zwycięstwo
Kotwicy

W drugim i trzecim meczu zawodnicy Kotwicy osiągnęli cenny remis w Wągrowcu 2:2
oraz w Kórniku zwyciężyli Spartę Oborniki
3:1. Ale po kolei.

Remis w Wągrowcu Kotwica osiągnęła po
bardzo ciężkim boju grając w 10 - 2 żółte
kartki = czerwona kartka – zobaczył Dawid Lisek. Od 51 min graliśmy osłabieni.
Prowadzenie dla Kotwicy w 5 min uzyskał
Michał Nowak, gospodarze wyrównali w 25
minucie. Krotko po przerwie tracimy drugą
bramkę i zawodnika. Napór zawodników
Kotwicy trwał do 95 min (sędzia przedłużył
zawody o 5 min). Bramka wisiała w powietrzu, była to tylko kwestia czasu. I nastąpiła
wielka radość, wrzutka z prawej strony
w pole karne i Aleksander Giczela wyskoczył
najwyżej i główką zdobył bramkę doprowadzając do remisu. Euforia zawodników
Kotwicy i rozpacz zawodników Nielby.
Ale to już było, bo w sobotę 19.08 podejmowaliśmy Spartę Oborniki i wygraliśmy 3:1,
będąc zespołem zdecydowanie lepszym.
Warunki boiskowe po ulewach i zatopieniu
płyty były już znośne, do przerwy prowadziliśmy 1:0 po bramce Michała Stańczyka, na

MATEUSZ TACIAK I JAN ŁAMASZEWSKI
MISTRZAMI POLSKI W GÓRACH
Niezwykle szczęśliwy dla Kórnika okazał
się ostatni weekend sierpnia. Podczas
rozegranych w dalekiej Wysowej na Małopolsce Górskich Szosowych Mistrzostw
Polski Kórniczanie stawali aż trzykrotnie na
podium, a dwukrotnie na najwyższym. W
sobotni poranek wystartował wyścig elita
mężczyzn (seniorzy), podczas którego w
pięknym i niepodważalnym stylu zwyciężył
wychowanek UKS Jedynka Kórnik, a dziś
reprezentujący zawodową grupę kolarską
CCC Sprandi Polkowice Mateusz Taciak.
Mieszkaniec Radzewa od samego startu
był niezwykle aktywny i znajdował się w
każdej ofensywnej akcji. W ostateczności
pokonał dwóch współtowarzyszy ucieczki
Adama Stachowiaka (Voster) i Emanuela
Piaskowego (Hurom). Wszyscy znawcy
kolarstwa twierdzili, iż koszulka Mistrza
Polski powędrowała w ręce kolarza, który
tego dnia zasłużył na nią najbardziej. Był to
dobry sygnał dla dwóch młodszych kolegów
Mateusza, 18-letnich juniorów UKS Mróz Jedynka Kórnik Janka Łamaszewskiego i Wojtka Bystrzyckiego. Tak jak Mateusz jesteście
świetnie przygotowani do tych mistrzostw,
więc nie pozostaje nic innego jak tylko
realizować nasz plan – powiedział swym
zawodnikom trener Robert Taciak. Start juniorów nastąpił 2 h po zakończeniu wyścigu

elity. Rewelacją juniorskiego wyścigu okazał
się Łamaszewski, choć najpierw wraz z Bystrzyckim rozerwali peleton na pierwszym
podjeździe, następnie na zjeździe Janek
pojechał swoim tempem i na dole okazało
sie że ma wraz z Kacprem Półtorakiem ze
Ślęży Sobótka dość sporą przewagę. Po 25
km jazdy (wyścig był rozgrywany na 100km)
mieli już 1 min przewagi. Janek wtedy zaczął
jechać bardzo mocno i dopiero po dłuższej
chwili zorientował się, że kolega z ucieczki
nie dał rady. Na 70 km do mety miał juz 1:30
min przewagi ale.... został sam. Nie zwalniał
jednak tempa i po 40 km jazdy było już 2:10
min przewagi nad goniącą już wtedy grupką
6 zawodników. Przewaga utrzymywała się w
granicach 2 min przez kolejne 40km, mimo
iż z tyłu rwało się i w pewnym momencie
goniła juz tylko „3” zawodników, a wśród
nich jechał Wojtek Bystrzycki, który dzielnie
wspierał kolegę z zespołu nie pomagając
pościgowi, by mógł samotnie dojechać do
mety. Na ostatnich 10 km była już heroiczna
walka ze zmęczeniem, skurczami mięśni itp.
a różnica spadła do ok 1 min. Ostatecznie
grupa pościgowa liczyła już 8 zawodników,
a wśród nich zawsze był Bystrzycki, który
nie ułatwiał zadania pościgowi. Ostatecznie
Jan Łamaszewski w stawce 114 zawodników
przyjechał samotnie na metę zostając po raz
pierwszy indywidualnym Mistrzem Polski (w
2016 roku był mistrzem w jeździe dwójkami

na czas juniorów z Wojtkiem Bystrzyckim).
23 sek. za nim wpadła siedmioosobowa grupka, którą przyprowadził Mikołaj
Konieczny z KKS Gostyń. Bystrzycki zajął
ostatecznie 8 miejsce.
Następnego
dnia Nikol Płosaj zdobyła brązowy medal w
wyścigu Elity Kobiet. Joanna Golec zajęła 5
miejsce, a Natalia Szymczak 10 w wyścigu
juniorek.

SZKÓŁKA Z KÓRNIKA SENSACJĄ MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW NA WROCŁAWSKIM TORZE
Niespodzianka goni niespodziankę. Najmłodsi
zawodnicy UKS Mróz Jedynka Kórnik ze szkółki
w Kórniku nie chcieli być gorsi

Siatkówka

Obie dwunastolatki wystartowały w pierwszy biegu i uzyskały czas, który okazał się już
nie do pobicia przez wszystkie faworytki. Ku
zaskoczeniu wszystkich obecnych na torze,
doszło do historycznego wydarzenia, gdyż
obie panienki zostały chyba najmłodszymi
mistrzyniami MMM w historii polskiego
kolarstwa. Drugi zespół UKS Mróz Joanna
Błaszczak i Emilia Jurga zajęły czwarte
miejsce popełniając drobny błąd, który spowodował, że do Kórnika nie pojechały dwa
medale w tej konkurencji. Na zakończenie
wrocławskich zmagań dwa brązowe medale
do kolekcji dołożyli Mateusz Przymusiński
w sprintach, oraz młodziutka Marysia Hoffmann w wyścigu punktowym. W tym samym
wyścigu punktowym Julka Przymusińska
zajęła piąte miejsce. W punktowym wyścigu
chłopców Wiktor Perz był 9.
◊ Paweł Marciniak

2:0 w 57 min podwyższył Patryk Bordych,
a w 78 min rzut karny wykorzystał Adam
„Rysiu” Rogowski. Nastroje w zespole zdecydowanie lepsze i z optymizmem czekamy na
następne mecze. Niestety nie znamy jeszcze
terminu zaległego meczu z Tarnovią – proponowane są dwa terminy 23.08 oraz 06.09.
W zespole Kotwicy na każdy mecz w osiemnastce powołanych zawodników znajduje
się 6-7 zawodników młodzieżowych. Regulamin rozgrywek stanowi, że przez całe
zawody musi grać 2 młodzieżowców. Trener
T. Nawrot ma duże możliwości w doborze
zawodników. Aktualnie kadra Kotwicy to
24 zawodników, w tym 10 młodzieżowców.
26.08 Kotwica udaje się na zawody do Lubuszanina Trzcianka, następnie 02.09. do GKS
Dopiewo. Naszych zawodników na Błoniach
zobaczymy 10.09. (niedziela godz. 12.00)
w meczu z Iskrą Szydłowo.
Dziękujemy naszym sympatykom i kibicom
za liczny udział na zawodach w Wągrowcu.
Do zobaczenia na kórnickich Błoniach.
◊ Wiktor Stempowski

I Turniej o Puchar Dyrektora KCRiS OAZA w Siatkówce Plażowej
W niedzielę 20.08.2017 na Błoniach rozegrany został I Turniej o Puchar Dyrektora KCRiS
OAZA w Siatkówce Plażowej. Do turnieju zgłosiło się 13 par męskich i o godzinie 10:00
na boisku rozpoczęły się siatkarskie zmagania. Pogoda do gry w siatkówkę była idealna,
ciepło i bezwietrznie. Mecze rozgrywane były na 3 boiskach, do 2 wygranych setów. Nad
sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwali sędziowie WZPS. Turniej rozgrywany był
systemem brazylijskim, czyli po 2 przegranych meczach para kończy rywalizację. Zwycięzcą
turnieju została para Patryk Michalczyk - Julian Adamkiewicz, drugie miejsce zajęła para
Andrzej Stankowski - Bartłomiej Dzwonek, trzecie miejsce Krzysztof Witczak - Radosław
Kaczmarek, czwarte miejsce Łukasz Narożny - Artur Pluciński. Wszystkie pary, które wystartowały w Turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz trzy najwyżej sklasyfikowane
pary otrzymały puchary i drobne upominki.
◊ Adam Nowicki
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Dobra passa
wioślarzy
Tegoroczne lato obfitowało w liczne starty
wioślarzy i to zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych. Przygotowania do startów rozpoczęły się już w czerwcu
obozem sportowym w Rogoźnie, na którym
spotkali się młodzi zawodnicy z wielkopolskich klubów wioślarskich. Kolejnym etapem
był obóz dochodzeniowy na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu. To tutaj, korzystając
z możliwości treningu na torze, zawodnicy
doskonalili swoje umiejętności. O ich dobrej formie świadczą wyniki uzyskane już
podczas czerwcowych startów. 10 czerwca
w Kaliszu odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO,
podczas których Kórnik reprezentowały na
czwórce podwójnej Hania Śmigielska, Daria
Nolberczak, Ola Pawłowska i Kasia Migdalska, zdobywając pierwszy w tym sezonie złoty medal. Równie dobrze zaprezentował się
Tomek Zawada, kórniczanin trenujący w poznańskim klubie wioślarskim RBW Posnania.
Tomek w dwóch startach zdobył złoty medal
w konkurencji dwójek podwójnych i srebrny w jedynce. 24 i 25 czerwca odbyły się
CENTRALNE REGATY KONTROLNE, w których miejsca medalowe – złoto wywalczyły
Hania Śmigielska, Daria Nolberczak, Kasia
Migdalska, Nina Sołowiej i Ola Pawłowicz
na czwórce podwójnej ze sternikiem oraz
brąz na czwórce podwójnej: Kasia Migdalska, Ola Pawłowicz, Daria Nolberczak i Nina
Sołowiej. Natomiast na jedynce bardzo dobrze popłynęła Hania Śmigielska, zajmując
VII miejsce. Tomek startując w barwach
Posnanii wywalczył złoty medal na dwójce
podwójnej i piąte miejsce na jedynce. Lipiec
rozpoczęliśmy od startów w OTWARTYCH
REGATACH MŁODZIKÓW W POZNANIU na
torze regatowym Malta. Tym razem Hania
na jedynce zdobyła srebrny medal a Ola
Pawłowicz i Kasia Migdalska na dwójce
podwójnej, brązowy. Regatami kończącymi
starty wakacyjne najmłodszych wioślarzy
były MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW.
6 sierpnia na Malcie po eliminacjach nasza
czwórka w składzie Hania Śmigielska, Nina
Sołowiej, Daria Nolberczak, Katarzyna
Migdalska, ster Ola Pawłowicz w dobrym
stylu wywalczyła srebrny medal. Jeszcze
w przedbiegach dziewczyny uzyskały trzeci
czas, co teoretycznie wskazywało na trzecie
miejsce. Natomiast w finale mobilizacja
i wiara w swoje możliwości zrobiły swoje.
Wysoki poziom sportowy zaprezentował
Tomek Zawada. Startując na deblu z klubowym kolegą Bartkiem Bednarkiem uzyskali
najlepszy wynik i wywalczyli złoty medal.
„Cieszę się z zaangażowania zawodniczek
w przygotowania do startu. Wykazały się
dużą dojrzałością.

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym. Tel. 607 761 353
Zatrudnię kierowcę kat. C+E.
Tel. 693 391 438
Zaopiekuję się dzieckiem od września. Tel. 516 793 319
Magazynier – Gądki I lub II zmiany,
podstawa+premie. Tel. 570 990 566,
karolina.sulanowska@lobohr.pl
Doświadczona Pani posprząta
mieszkanie, dom w Kórniku i okolicach. Tel. 505 317 151
Praca nocki, umowa o pracę,
2500 zł netto, delegacja. Od zaraz.
Tel. 727 003 087
60 latek szuka dorywczej pracy: spawacz+wózek widłowy.
Tel. 603 606 198

Dziewczyny jak i Tomek dobrze rokują na
przyszłość” – podsumował na koniec trener
Piotr Abrahamczyk.
Starsi zawodnicy wywodzący się z Kórnika,
obecnie reprezentanci RBW Posnania: Karolina Zawada i Michał Suszka oraz LOTTO
Bydgostia: Marcin Sobieraj również uzyskali
wysokie wyniki sportowe. Cały rok brali
udział w konsultacjach w Centralnym Ośrodku Sportu i Przygotowań Olimpijskich w Wałczu oraz przechodzili szkolenie zakończone
badaniami i sprawdzianami kwalifikującymi
do udziału w regatach międzynarodowych
i kadrze Polski. W miesiącach letnich Marcin
i Karolina zostali powołani do reprezentowania kraju w MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW
ŚWIATA w Płowdiw (Bułgaria). Karolina startowała na czwórce bez sternika, na której
wywalczyła 13 miejsce. W przedbiegach, po
dramatycznej walce o każdy metr, zabrakło
niewiele, bo zaledwie 0,06 sek., aby dostać
się do finałów.

W kraju podczas MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI, startowała na
swojej ulubionej łódce – peruarze, zdobywając srebrny medal. Marcin w zawodach
krajowych zdobył złoty medal a w MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA wypływał
6 miejsce w swojej konkurencji koronnej,
na czwórce podwójnej. Michał Suszka, najmłodszy z najstarszych walczył o miejsce
w dwójce podwójnej, jednak jeszcze w tym
roku nie został powołany do reprezentacyjnej osady. Startował natomiast w MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI,
podczas których wywalczył w konkurencji
dwójek podwójnych wagi lekkiej srebrny
medal a na jedynce brązowy.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, realizacji sportowych
marzeń, wytrwałości w dążeniu do celu.
W imieniu swoim i Zarządu UKS „Dwójka
Kórnik”
◊ Małgorzata Iszkuło

INNE
Sprzedam kanapę, 2 fotele ze
skóry brązowe. Tel. 693 822 115
Sprzedam Skoda Fabia 1,2, rocznik 2005 za 3500 zł. Tel. 609 666 689
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 tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
Sprzedam grunt budowlany 0,79
ha. Tel. 691 783 400
Sprzedam las ok. 6 ha.
Tel. 691 783 400
Szukam lokalu do wynajęcia w
Kórniku, powierzchnia 300-500 m².
Tel. 604 087 760

Poszukujemy mieszkań, domów,
działek i lokali dla zdecydowanych
klientów, nieruchomości, Anna
Mazurek. Tel. 608 092 266
Do wynajęcia (1200 zł) mieszkanie
w Robakowie w domku jednorodzinnym, bardzo dobra lokalizacja,
więcej informacji i zdjęcia w „gratce”.
Udzielam pożyczek. Tel. 694 093
609
Fotel wypoczynkowy, nowy, czerwono-beżowy, 800 zł. Tel. 602 214
931
Ciężki młot wyburzeniowy Hilti
905 avr, 3200 zł, możliwa faktura.
Tel. 602 214 931
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze. Dachowa. Tel. 608 135
497
Sprzedam rower damski-nowy,
3 przerzutki wewnętrzne, oświetlenie dynamo w przedniej piaście,
koszyk na zakupy, cena 500 zł. Tel.
668 149 609
Do wynajęcia bardzo ładne, ciche,
nowe mieszkanie (40 m² - 1200 zł –
od 15 listopada) z balkonem na park
kórnicki. Tel. 782 119 440 (niedziela-czwartek 19.00-20.00).
Sprzedaż ziemniaków z domu,
15 kg za 10 zł. Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 43
Bank Spółdzielczy w Kórniku poszukuje kandydata na stanowisko ds.
produktów i marketingu. Obowiązki:
-przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych (produktowych
i wizerunkowych) -kreowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Banku i
koordynowanie spraw związanych
z kształtowaniem wizerunku Banku -działania w zakresie public
relations, w tym nadzorowanie
czynności związanych z publikacjami informacyjnymi o Banku - monitorowanie realizowania przez Bank
długoterminowej strategii działania,
-prowadzenie działań wspierającej
rozwój działalności Banku, - nadzór

nad stroną internetową. Wymagania: - umiejętność analitycznego
myślenia - duża samodzielność,
asertywność - łatwe nawiązywanie
kontaktów z ludźmi -znajomość
systemu IT - wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wyższe
licencjackie - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
- prawo jazdy kategorii B
Przewidywany termin zatrudnienia:
wrzesień 2017. Oferujemy: Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy
Osoby zainteresowane prosimy o
przysyłanie CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochronie
danych na adres e-mail sekretariat@bskornik.sgb.pl lub dostarczenie osobiście w sekretariacie
Banku Spółdzielczego w Kórniku z
siedzibą przy Placu Niepodległości
31. Termin składania ofert upływa
15.09.2017

Uwaga!
Nadleśnictwo Babki ogłosiło przetarg na dzierżawę placu przy trasie
katowickiej i węźle kolejowym w
Gądkach. Plac może być wykorzystany na działalność magazynową lub
produkcyjną. Szczegółowe informacje o postępowaniu opublikowane
są na stronie Nadleśnictwa: http://
www.babki.poznan.lasy.gov.pl/
Oferty należy składać do 11 września br.

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.
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

15
września 2017 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 7 września 2017 r.

