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Zmiany w ODR

z Ratusza

W dniu 6 października burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkali się z panią Emilią Kurkiewicz,
która przejęła obowiązki doradcy rolników
z terenu naszej gminy z ramienia Ośrodka

Uczciliśmy Bohaterów

Fot. Teresa Drozda Strefa Piosenki

05.11.2017 r. godz. 17.00
Hotel Daglezja w Kórniku, ul. Woźniaka 7

Rezerwacja miejsc: Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65, tel. 61 8170-021

Koncert realizowany jest w ramach projektu „Kultura na oku”,
współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na koncert zapraszają
Fundacja „APJA” www.fundacja-apja.org.pl,
Biblioteka Publiczna w Kórniku www.biblioteka.kornik.pl
PAN Biblioteka Kórnicka www.bkpan.poznan.pl
Hotel Daglezja w Kórniku www.hoteldaglezja.pl

Wstęp
wolny

W dniu 5 października br., w 75 rocznicę
śmierci Stanisława Woźniaka, w miejscu
tego tragicznego wydarzenia, czyli na terenie
Gazowni odbyła się patriotyczna uroczystość
upamiętniająca bohaterów podziemia
niepodległościowego czasów okupacji hitlerowskiej w Kórniku.
Obok władz samorządowych, delegacji, pocztów sztandarowych, rodzin konspiratorów
i mieszkańców w wydarzeniu uczestniczył
także Bolesław Drożak - ostatni z żyjących
spośród aresztowanych w 1942 roku członków kórnickiej placówki „Topola/Smoła”.
Tło historyczne wydarzeń przedstawił Kazimierz Krawiarz. Na koniec komendantka hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku
Krystyna Antkowiak odczytała apel poległych
konspiratorów kórnickich.

reprezentował także wiceburmistrz Antoni
Kalisz. Dokonano zmian w radzie nadzorczej
oraz ustalono składkę, która wyniesie 10
groszy na mieszkańca każdej z gmin związku.

Doradztwa Rolniczego. Pani Emilia będzie
łączyć działalność w Kórniku z pracą na terenie Mosiny. Terminy urzędowania w naszym
mieście zostaną niebawem ustalone.

Goście z Chorwacji i Litwy

W Bratysławie...

13 października przyjechała do Kórnika Agenda Komisji Europejskiej. Delegację stanowiło
18 przedstawicieli Chorwacji i Litwy, którzy
zapoznali się z doświadczeniami naszego
samorządu z programem JESSICA (z ang.
Joint European Support for Sustainable
Investment In City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji
na obszarach miejskich) zarówno na etapie
aplikacji, jak i w trakcie wdrażania i realizacji
projektów. Przypomnijmy, że dzięki temu
programowi otrzymaliśmy na preferencyjnych warunkach pożyczkę na sfinansowanie
modernizacji kórnickiego rynku. Goście
przespacerowali się promenadą, zwiedzili
rynek, a następnie spotkali się z urzędnikami,
którzy zajmowali się pozyskaniem środków,
realizacją zadania i jego rozliczeniem.

W dniach od 10 do 13 października br.
burmistrz Jerzy Lechnerowski i kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Magdalena Matelska-Bogajczyk przebywali
w Bratysławie na zaproszenie stowarzyszenia z partnerskiej gminy Kӧnigstein
w Niemczech. Celem wyjazdu była wizyta
w parlamencie w Bratysławie i spotkanie
z ambasadorem Niemiec w Bratysławie.
Wyjazd ten został zorganizowany w ramach
projektu realizowanego przez naszych
niemieckich partnerów.

Forim Kapitału i Finansów
W dniach 5-6 października odbyło się w Katowicach Forum Kapitału i Finansów, na
którym Miasto i Gminę Kórnik reprezentowali: wiceburmistrz Przemysław Pacholski,
skarbnik Katarzyna Szamałek oraz audytor
Maciej Jankowski.
W bogatym programie Forum znalazły się
dyskusje na temat „Jakości życia seniorów”,
„Majątku komunalnego” w kontekście pozyskiwania środków na budowę instalacji kanalizacyjnych oraz „Innowacyjności w rozwoju
obszarów wiejskich”.
W sprawie „Schroniska”
W dniu 12 października odbyło się zgromadzenie członków związku międzygminnego
„Schronisko”, które zarządza schroniskiem
dla zwierząt w Skałowie. Podczas obrad,
w których naszą gminę reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz, ustalono, że dla sfinansowania działalności schroniska składka
dofinansowania od każdej z gmin wyniesie
10 zł na każdego mieszkańca. Gmina Kórnik
będzie jednorazowo utrzymywać w schronisku 26 piesków (każdy ponad tę normę
będzie opłacany dodatkowo).
Zgromadzenie nadzwyczajne
Nadzwyczajne zgromadzenie członków
związku międzygminnego kierującego działalnością ZGO Jarocin odbyło się także 12 października. W tym gremium nasz samorząd

◊ opr.ŁG i MMB
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Powiat poznański
chce przebudować dwie kolejne drogi
Powiat poznański złożył wnioski o dofinansowania w ramach „Programu Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019”. Do tej pory, dzięki środkom
z programu, udało się zainwestować w drogi
powiatowe aż 30 milionów złotych. – Jeśli
w przyszłym roku otrzymamy dotacje z budżetu państwa, przebudujemy kolejne dwa ważne
odcinki na terenie powiatu poznańskiego – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański.
Inwestycje mają pochłonąć prawie 15 mln zł.
Powiat poznański z programów przebudowy
dróg korzysta od 2009 roku, czyli od początku
jego funkcjonowania. Suma dotychczasowych
dofinansowań z budżetu państwa to prawie
30 mln zł! W tym roku pieniądze umożliwiły
przebudowę ulicy Poznańskiej w Skórzewie
(od ulicy Zakręt do węzła S11) oraz ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (od przedszkola do
ulicy Szkolnej). W przyszłym roku jest szansa
na kolejne inwestycje.

drogowego, przebudowane zostaną chodniki, powstaną zatoki autobusowe. Ułożona
zostanie także nowa jezdnia bitumiczna,
powstaną przejścia dla pieszych (w miejscach
niebezpiecznych – z azylami bezpieczeństwa).
Z kolei drugi odcinek drogi powiatowej o długości 1,23 km, znajdujący się po północnej
stronie drogi wojewódzkiej nr 307, zostanie
zbudowany od podstaw. Nawierzchnię
gruntową i częściowo żwirową zastąpi nowa
konstrukcja o szerokości 6 m, z warstwą
ścieralną i umocnionymi poboczami. Pojawi
się tam oznakowanie poziome i pionowe.
Droga zostanie odwodniona poprzez budowę
przydrożnych rowów.
Wzdłuż drogi, za rowem odwadniającym,
powstanie bezpieczny chodnik, po którym
będą mogli jeździć rowerzyści.
Wszystkie te prace uzależnione są od uzyskania dofinansowania. W przypadku uzyskania,
prace powinny się rozpocząć już wiosną i zakończyć jeszcze w 2018 roku.

Od Więckowic do Lusówka
Pierwsza z nich dotyczy drogi powiatowej
2403P, czyli ulicy Gromadzkiej w Więckowicach na odcinku od Klonowej do skrzyżowania
z drogą wojewódzką 307 oraz drogi powiatowej 2392P na odcinku od „307” do granicy
gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne. Łączna
długość rozbudowy drogi to około 2,3 km.
– Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi:
pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów – mówi Jan Grabkowski, starosta
poznański.
W ramach prac na pierwszym z odcinków,
czyli w obszarze zabudowanym w Więckowicach (odcinek o długości 1,07 km), wykonany
zostanie system odprowadzania wód z pasa

8 mln zł na drogę od S11 do Dachowy
Drugą drogą, na przebudowę której powiat
poznański złożył wniosek o dofinansowanie,
jest droga powiatowa 2477P na odcinku
od węzła Gądki do miejscowości Dachowa.
Łącznie o długości około 2,3 km.
– Głównym celem inwestycji jest nie tylko
poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,
rowerzystów i kierujących pojazdami, ale
także polepszenie ich komfortu podróżowania – wyjaśnia Jan Grabkowski.
Prace będą polegać przede wszystkim na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni na odcinku
od węzła Gądki do ronda w Robakowie. Ma to
zwiększyć trwałość jezdni, po której jeżdżą ciężarówki. Wzdłuż drogi powstaną rowy, do których będzie odprowadzana woda opadowa.

Termomodernizacja szkoły

Informujemy, że w związku z realizacją
projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Gimnazjum
w Kórniku.
W ramach dotychczasowych prac wykonano: wymianę instalacji c.o. oraz ciepłej wody,
zmodernizowano kotłownie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum oraz zamontowano
pompy ciepła, odświeżono pomieszczenia
szkolne, wymieniono stolarkę okienną oraz

częściowo ocieplono ściany zewnętrzne
budynku.
Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2017 roku. Do tego czasu wykonane
zostaną prace: dokończenie ocieplenia
ścian, osuszenie i remont pomieszczeń piwnic, dokończenie remontu części łazienek,
remont wejścia do kotłowni oraz montaż
instalacji odgromowych.
Wartość projektu: 2 943 997,49, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 2.249.191,22 zł
◊ Wydział Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych UMiG Kórnik
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Sesja
Święto smaku
nadzwyczajna i muzyki

11 października odbyła się nadzwyczajna
sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Podjęto uchwały:
- w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących
dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik za
pomocą instrumentu płatniczego. Umożliwi
to przyjmowanie opłat w kasie Urzędu za
pomocą kart płatniczych.
Jak czytamy w uzasadnieniu: „wprowadzenie zapłaty podatków i innych dochodów za
pomocą karty płatniczej, będzie stanowić
duże udogodnienie dla mieszkańców Gminy
poprzez możliwość wyboru formy płatności
za zobowiązania”.

W ramach inwestycji powstaną przejścia dla
pieszych z azylami, pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome.
– Piesi i rowerzyści zyskają nową przestrzeń
wyłącznie dla siebie, oddzieloną od jezdni
tak zwaną opaską separacyjną – opowiada
Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu.
Z kolei na odcinku od ronda w Robakowie
do Dachowy pojawi się nowa nawierzchnia
6-metrowej jezdni, powstaną chodnik i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Drogowcy planują również budowę rowów odwadniających
oraz kanalizacji deszczowej.
Także i w tym przypadku, realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.
Co to za program?
O dofinansowanie w ramach „Programu
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” mogą się starać gminy
i powiaty. Maksymalna kwota dofinansowania
to 3 mln zł – co może stanowić maksymalnie
50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Inwestycje dofinansowane w ramach programu muszą zostać rozpoczęte i zakończone
w tym samym roku kalendarzowym. Prace
mogą obejmować przebudowę, budowę lub
remont drogi, a także inne towarzyszące im
prace w pasie drogowym, służące poprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego dróg.
Każdy podmiot może się starać o maksymalnie dwa dofinansowania w roku.

◊ Powiat Poznański

- w sprawie: przyjęcia pomocy rzeczowej od
Powiatu Poznańskiego dla Gminy Kórnik
z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. „Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik otrzymał informację od Starosty
Poznańskiego, iż ze środków Powiatu zakupiono dwie fabrycznie nowe pompy szlamowe KOSHIN KTH- 80X o łącznej wartości
9.960,00 zł brutto .
Wartość jednostkowa jednej pompy wynosi
4.980,00 zł brutto. W celu przyjęcia ww.
sprzętu Starosta wnosi o wyrażenie zgody
Rady Miasta i Gminy Kórnik na przyjęcie
pomocy rzeczowej. Przekazywane Gminie
Kórnik dwie fabrycznie nowe pompy szlamowe KOSHIN KTH-80X przeznaczone są
dla OSP Czmoń i OSP Szczytniki”.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Kórnik na 2017 r oraz
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025.
Głównym powodem zmian w tych dokumentach był zamiar wydania poręczenia do
kwoty 1.600.000 zł, które zgodnie z decyzją
Rady zostanie udzielone w 2017 r. dla OSP
Kamionki z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń
chemiczno-ekologicznych dla jednostki OSP
Kamionki włączonej do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Planowana spłata
pożyczki wraz z jej oprocentowaniem przez
OSP nastąpi w latach 2017- 2020, a Miasto
i Gmina Kórnik przekaże dotację celową
na ten cel. Zabezpieczeniem poręczenia
zaciągnięcia pożyczki będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w kwocie
1.197.897 zł (kwota po przeprowadzonym
przetargu na zakup samochodu) powiększonej o 30%, to jest do kwoty 1.557.266,10 zł.
◊ ŁG

Święto Korbola, pyry z gzikiem i cukinii
w świetlicy w Biernatkach w dniu 7.10.2017 r.
w sobotę, zamieniło się w święto smaku
i muzyki. Na stołach obfitowały dania z korbola, zapiekany korbol, zupa „Prababci”
z dyni na słodko z kluseczkami, kompot
z dyni, pyry z gzikiem oraz owoce sadu
i ogrodu. Odbył się konkurs kulinarny na
najsmaczniejsze danie. Mistrzynią potraw
okazała się Pani Iwona Jankowiak, która
uraczyła nasze podniebienia przepysznymi
potrawami z korbola. Smaczny czas muzycz-

Sąsiadki
w wojsku

nie umilał nam DJ JOHN nie zastąpiony Jan
Palacz. Temat gwary Poznańskiej przybliżył
nam Adam Weicher recytując wiersze Wuja
Czecha, a także swoje wiersze, które napisał w gwarze. Dzieci także mogły wykazać
się zdolnościami artystycznymi malując
i wycinając owoce jesieni. Szczególne podziękowanie należy się dla Pani Bernadetty
Majchrzak, która podzieliła się urodzajem
korbola, a także innym rolnikom Biernatek
za dostarczenie darów pola, aby można było
przygotować smaczne potrawy. Podziękowanie dla wszystkich, którzy uczestniczyli
w radosnym spotkaniu i tym, którzy podzielili się darami pola i ogrodu.
◊ sołtys Stanisław

Zespół Sąsiadki z Szczytnik i Koninka uczestniczył w dniu 30.09.2017 r. w Świecie 15- Lecia
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
◊ Sołtys Koninka
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Strażacy – ochotnicy
zdobyli nowe uprawnienia

21 jeden strażaków – ochotników z OSP
w Szczytnikach, Radzewie i Czmoniu w weekend 7-8 października przeszło szkolenie i zdało
egzamin z zakresu ratownictwa technicznego,
pozwalające na udział w akcjach ratowniczych,
szczególnie przy wypadkach komunikacyjnych. Szkolenie odbyło się na strażnicy OSP
w Radzewie, sprzęt do szkolenia zapewniły
OSP Czmoń oraz OSP Szczytniki. Wraki do ćwiczeń dostarczył Tomasz Niemier z Czmonia.
Choć pogoda nie rozpieszczała – słońce
przeplatało się z deszczem – druhny i druhowie z gminy Kórnik poświęcili swój czas na
zapoznanie się i zdanie egzaminu z zakresu
ratownictwa technicznego, obejmującego
m.in. zapoznanie z budową pojazdów samochodowych, zasad bezpiecznego organizowania akcji ratowniczych na drogach,
metod uwalniania osób poszkodowanych
z pojazdów, postępowania w trakcie innych
akcji ratowniczych. Szkolenia składało się
z części teoretycznej i praktycznej. W części
teoretycznej prowadzący całe szkolenie kapitan Michał Kucierski z Komendy Miejskiej PSP
w Poznaniu omówił m.in. różnice w budowie

i zabezpieczeniu pojazdów ze względu na rodzaj paliwa, którym jest zasilane, zabezpieczaniu i stabilizowaniu pojazdu, zabezpieczaniu
poduszek powietrznych przed niekontrolowanym wybuchem – by uzmysłowić szkolonym,
jaka jest siła i szybkość wybuchu poduszki,
w pojazdach przygotowanych do cięcia odpalono dwie poduszki.
Równie ważna była część praktyczna, obejmująca techniki pracy z narzędziami ratowniczymi, stabilizację pojazdów, sposoby otwierania
pojazdów, zależnie od miejsca, w którym
znajduje się poszkodowany. Każdy ze szkolonych pracował z rozpierako-nożycami, które,
wraz z pozostałym sprzętem, na szkolenie
udostępnił OSP Czmoń. Przeprowadzono
również gaszenie jednego z aut, podpalonego
w celu uzmysłowienia szkolonym, jak szybko
rozpala się auto. W tym przypadku auto od
momentu zapalenia do wystrzelenia szyb
płonęło zaledwie 3 minuty!
Całe szkolenie zakończyło się egzaminem,
który, dzięki świetnemu prowadzeniu szkolenia i skupieniu strażaków, zakończył się dla
wszystkich pozytywnie.

W gościnnym Humaniu

Warto dodać, iż Tomasz Niemier już po raz
kolejny, nieodpłatnie, dostarczył wraki pojazdów do ćwiczeń. Bez tego, jak również bez
zaangażowania prezesów OSP – Tadeusza
Kozicza z Czmonia oraz Ewy Sieroń z Radzewa, szkolenie nie doszło by do skutku. A jak
i wojsku, tak i w straży prawdziwe jest stwierdzenie, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym
mniej krwi w boju. A nabyte umiejętności
posłużą zgodnie ze strażackim zawołaniem
- „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.
◊ MB

W dniach 5-9 października przebywała w Humaniu na Ukrainie delegacja z Kórnika. Głównym celem było uczestnictwo gości w święcie
miasta. Delegacja z Kórnika, którą tworzyli:
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam
Lewandowski, radny Powiatu Poznańskiego
i sołtys Czmońca Zbigniew Tomaszewski
oraz piszący te słowa Łukasz Grzegorowski,
wspólnie z delegacjami z Gniezna, Łańcuta,
Litwy, Francji, Stanów Zjednoczonych, Estonii,
Walii oraz Gruzji zwiedzała okolice Humania
i spotykała się z mieszkańcami tej pięknej
miejscowości.
Humań zmienia się. Główny plac miasta jest
właśnie remontowany. Nie ma już na nim
pomnika Lenina, który stał tu jeszcze niedawno. Zmieniła się także formuła święta miasta.
Manifestację, przypominającą nieco nasze
pochody pierwszomajowe zastąpiły występy
estradowe i biesiada dla mieszkańców.
Delegacje zaprzyjaźnionych miast spotkały się
z merem Oleksandrem Tsebrim. W imieniu
burmistrza Kórnika przewodniczący RMiG
Kórnik Adam Lewandowski zaprosił do nas na
Kórnickie Spotkania z Białą Damą przedstawi-

cieli Humania wraz z zespołem artystycznym.
A talentów na Ukrainie nie brakuje, o czym
świadczy koncert, jaki dla gości urządzono
w miejscowej średniej szkole muzycznej.
Swoją kulturę zaprezentowali także goście
z Gruzji, którym poświęcono jeden z wieczornych koncertów.
Delegacje zwiedziły zakład przetwórstwa
warzywnego oraz archeologiczne muzeum
tzw. kultury Cucuteni-Trypole. Nie mogło
obyć się bez odwiedzenia Zofiówki, pięknego
parku założonego przez hrabiego Stanisława
Potockiego. Gospodarze zaprosili także do
uczczenia na cmentarzach pamięci żołnierzy-ochotników, którzy niedawno zginęli na
wschodzie Ukrainy.
Jednym z elementów programu delegacji
z polskich miast było spotkanie z członkami
stowarzyszenia „Ognisko”, które zrzesza
osoby o polskich korzeniach i Ukraińców
zainteresowanych polską kulturą i tradycją.
Organizacją kieruje prezes Czesława Małyszewska, odznaczona w 2010 roku Złotym
Medalem „Zasłużona dla kultury polskiej”.
Podczas krótkiego spotkania z członkami

Uwaga!
Zbieramy książki i filmy DVD dla polonijnego „Ogniska” w Humaniu.
Publikacje w języku polskim można przynosić do:
- Wydziału Promocji UMiG w Kórniku (Plac Niepodległości 41),
- Biblioteki Publicznej w Kórniku (ul. Poznańska 65)
i jej Filii w Bninie (ul. Rynek 3)
w godzinach urzędowania tych instytucji.
Swój patronat i przekazanie kilku publikacji zadeklarowała
Biblioteka Kórnicka PAN.
Książki powinny być w dobrym stanie.
Zostaną one przekazane członkom stowarzyszenia polonijnego „Ognisko” w
Humaniu i będą służyć osobom polskiego pochodzenia oraz uczącym się języka
polskiego i chcącym poszerzyć swoją wiedzę o kulturze polskiej.
Akcja zbiórki trwa do końca listopada 2017 roku.
Głównymi organizatorami zbiórki są:
Redakcja „Kórniczanina”, Urząd Miasta i Gminy Kórnik
oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku.
Pytania w temacie zbiórki prosimy kierować pod adres korniczanin@kornik.pl
lub pod nr. tel. 601179596.
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„Ogniska” przy biesiadnym stole dowiedzieliśmy się o działalności stowarzyszenia
i jego potrzebach. Jedna z członkiń zwierzyła
się nam, że uczy się języka polskiego, ale
brakuje jej polskich książek. Przydałyby się
także polskie filmy na DVD (siedziba „Ogniska”
dysponuje telewizorem i odtwarzaczem).
Książki i filmy pomogłyby uczącym się więcej
obcować z polską mową.
Władze Humania oraz zaangażowani w przyjęcie gości mieszkańcy ujęli nas serdecznością.
Mimo dzielących nas różnic językowych,
kulturowych i zaszłości historycznych widać
było szczerą chęć wzajemnego poznania,
współpracy i wymiany doświadczeń.
Podsumowuje to dobrze nowe hasło promocyjne „Humań – miasto gdzie jesteś mile
widziany”.
Współpraca z Humaniem jest na razie nieformalna. Ukraińcy czekają na ruch z polskiej
strony i przedstawienie naszej propozycji
umowy partnerskiej. Być może do podpisania
takowej dojdzie w maju przyszłego roku.
◊ ŁG
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XX Maraton Aerobikowy

W sobotę 14 października odbył się w Oazie
XX Maraton Aerobikowy. Dla organizatorów
to ogromna radość, że impreza cykliczna
jaką jest Maraton odbywająca się trzy razy
w roku cieszy się tak dużą popularnością.
Sobotnia impreza była wyjątkowa, bo
jubileuszowa! W związku z tym Oaza zaprosiła też wyjątkowego gościa- Rafała Maseraka, znanego m.in. z programu „Taniec
z Gwiazdami”. Doświadczenie i charyzma
Rafała Maseraka sprawiło, że uczestnicy
maratonu w jeden rytm i z wielką radością
tańczyli Latino według wyuczonych kroków!
Później był czas na zdjęcie grupowe i sesję
uczestników z „gwiazdą” na specjalnie na tę
okazję wykonanej ściance. Oprócz Latino na

maratonie odbyły się również zajęcia, które
na stałe są wpisane w oazowy grafik fitness
tj. Zumba, Abt, BodyCombat, Joga oraz
zajęcia Cardio. Oazowi instruktorzy (Asia,
Aga, Inez, Karolina, Wojtek i gościnnie Aga)
utrzymali cudowną atmosferę do samego
końca imprezy, a wszystkie ćwiczące osoby
oprócz fantastycznej formy pokazały ile
radości może dać wspólny fitness.
Firmie Go Events dziękujemy za współpracę,
a poniższym sponsorom za wzbogacenie
naszej imprezy:
ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
Dietostyl Monika Majchrzycka – Eliks

Hurtownia kosmetyków POWĄSKA
Hotel Rodan
Hotel Daglezja
Jump Arena
Just – kosmetyka naturalna,
Kunegunda Michalak
Mc Donald’s Kórnik
OAZA LOOK fryzjerstwo
Paralotnie Poznań Szymon Domagała
Restauracja Ventus
Salon kosmetyczny PRINCESS
Sklep Prezencik/Biuro Podróży Travel
Tupperware
– pojemniki do przechowywania żywności, Kunegunda Michalak
◊ OAZA
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„Zerwijmy
Łańcuchy“
7 października w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA odbyła się ogólnopolska
akcja „Zerwijmy Łańcuchy” organizowana
przez portal Psy.pl
Happening miał na celu zaprotestowanie
przeciwko wiązaniu psów na stałe na uwięzi.
Hasłem akcji zachęcającej do założenia łańcucha na szyję było” Poczuj ciężar łańcucha
na własnej szyi. Sprawdź, jak wygląda życie
psa na dwóch metrach kwadratowych”
O problemie psów łańcuchowych mówi się
coraz częściej, ale... wciąż zbyt mało. Dlatego
założeniem było zwiększenie zasięgu akcji.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział
i promowanie akcji w holu OAZU.

„Zalajkuj” KCRiS OAZA - Błonie!

Wystawy w „Oazie“

W piątkowy wieczór13 października odbył się
wernisaż autorstwa Jakuba Mąderka w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA pt.
„Kórnik – spacer w czasie”. Wernisaż otwierał
Dyrektor Wojciech Kiełbasiewicz. Wieczór
przebiegł w miłej i magicznej podróży w czasie, który przyciągnął sporą publikę. Jakub
jest rodowitym mieszkańcem Kórnika, jest
założycielem Towarzystwa ku Upiększaniu

Miasta Kórnika, którego jednym z głównych
celów jest poznawanie, przekazywanie oraz
publikowanie wiedzy historycznej i współczesnej o mieście i regionie, utrwalanie pamiątek
i dowodów dziejowej przeszłości Kórnika,
Bnina i regionu, co przedstawiono na wystawie. Na ścianach Oazy możemy również
podziwiać wystawę Stowarzyszenia Teatralnego Legion 2007-2017, którego przedstawi-

Konkurs PROJEKT MURAWA
Z BĘTKOWSKI SERVICE
Zasady są proste:
„Zalajkuj” - kórnickie BŁONIE (jeden z czterech obiektów, które dostały się do finału)
na fanpage’u firmy Bętkowski Service, a
pomożecie wygrać całoroczną opiekę nad
murawą piłkarską w sezonie 2018!
Głosowanie trwa od 20 października 2017
godz. 20:00 do 29 października 2017 godz.
20:00.
Szczegóły na stronie: www.oaza.kornik.
pl oraz na Facebooku /funpage Kórnickie
Centrum Rekreacji Sportu OAZA.

cielem jest Pani Anna Łazuka-Witek. Wystawa
prezentuje zdjęcia z ważniejszych premier
Legionu. Stowarzyszenie skupia się na szkoleniu warsztatu i wrażliwości artystycznej
młodych ludzi, pogłębianiu ich wiedzy na
temat historii Kórnika i dawnych właścicieli
zamku pod okiem mistrzów.
◊ OAZA

Szlachetna
paczka 2017

Rozwój – Wpływ - Ludzie

SZLACHETNA PACZKA to program, w
którym docieramy do osób i rodzin żyjących w trudnej – niezawinionej sytuacji.
Trudna sytuacja to nie tylko „ubóstwo”
materialne, lecz także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej
pomocy, brak odpowiedniej edukacji
(np. finansowej).
Wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI dociera do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, określa, jaki rodzaj pomocy będzie
dla nich mądrą pomocą – czyli taką, która
da szansę na realną zmianę – następnie tę
pomoc organizuje, znajdując dla rodziny
darczyńcę, który przekazuje jej wsparcie
materialne, będące impulsem do zmiany.
Jest nas w tym roku (na ten moment)

13. Zapraszamy do wolontariatu / bycia
darczyńcą, czy choćby pomocy w czasie
trwania Finału (9/10. grudnia). Baza ro-

dzin, którym pomagamy otworzy się już
18 listopada.
◊ Paczka Kórnik
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To się zdarza raz na pół wieku!

Publiczność zgromadzona w sobotni wieczór
14 października w restauracji Biała Dama
(130 osób w wieku od 4 tygodni do 80+)
miała okazję uczestniczyć w niezwykłym
wydarzeniu muzycznym - koncercie z okazji
dwóch Jubileuszy: 50-lecia zawiązania się
big-beatowego zespołu Niepoważni i 45-lecia
powstania wokalno-instrumentalnej grupy
Sikory. Przygotowania do tego wydarzenia
trwały niemal od roku, gdyż pomysłodawcy,
jednemu z założycieli Niepoważnych z 1967
roku, Jankowi Zięcie, zależało na jak najlepszym zaprezentowaniu kultowego zespołu,
wciąż obecnego w sercach i pamięci wielu
fanów z tamtych czasów. Oprócz prób, odbywających się w domowym studiu Tadka
Rozmiarka, przygotowano publikację zawierającą historię powstania i działalności
Niepoważnych oraz Sikor, rozprowadzoną
wcześniej wśród zainteresowanych. Na
kilka dni przed koncertem mogliśmy posłuchać wspomnień o obu zespołach w Radiu
Poznań. W ostatnich tygodniach do przygotowań jubileuszowego koncertu włączyli
się członkowie Stowarzyszenia Ogończyk,
głównie wspomagając organizacyjnie.
Na scenie po 45 latach przerwy (zespół istniał
5 lat) zobaczyć i usłyszeć można było gitarzystów: Janka Ziętę, Macieja Nowaka, Franka
Nowaka, Marka Krausego i występującego
gościnnie Franka Słomińskiego (który też
użyczył własnego profesjonalnego sprzętu

nagłaśniającego, dzięki któremu zapewnił
doskonałe brzmienie zarówno instrumentom, jak i wokalistom) oraz perkusistę i trębacza Tadka Rozmiarka. Standardy rockowe
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
brzmiały klarownie, budząc rozrzewnienie
w sercach rówieśników i pełne aprobaty
zdumienie wśród młodzieży ( „To nie lada
gratka, w takiej roli ujrzeć dziadka!”)
Młodsi jubilaci, wokalno-instrumentalny
zespół Sikory, ma już stałe grono wielbicieli,
a ponieważ pojawia się na lokalnej estradzie
częściej i jest znany szerszej publiczności,
więc nie stanowił tak wielkiej niespodzianki,
jak Złoci Jubilaci. Wspólny koncert obu zespołów nie był przypadkowy - po rozwiązaniu
się Niepoważnych, część instrumentalistów
odnalazła się w nowej formacji.
Po reakcji uczestników wiadomo było, że
koncert nie zawiódł ich oczekiwań, a obecny
wśród publiczności burmistrz, zaprosił obydwa zespoły do udziału w przyszłorocznym
koncercie z okazji Dni Białej Damy.
Drodzy Jubilaci, podziwiamy Was i Gratulujemy!
◊ Lena Kuczyńska-Nowak
					
Foto. Wojciech Zimniak
Więcej o samym zdarzeniu oraz historii
obu zespołów napiszemy w następnym
numerze Kórniczanina, „gdy emocje już
opadną...”, mniej cierpliwych odsyłamy do
okolicznościowej publikacji.

AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź co będzie się działo
w gminie Kórnik w najbliższym czasie...
22.10 - XI MEMORIAŁ PIOTRA DOBRZYŃSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ AMATORÓW.
KCRiS Oaza, godz. 9:00.
22.10 - BARWY JESIENI W ARBORETUM
KÓRNICKIM. Godz. 12:00 i 14:00 spacer z
pracownikiem ogrodu. Od godz. 11:00 do
15:30 na polanie pod pawilonem parkowym
będzie można obejrzeć wystawę owoców,
nasion, szyszek roślin Arboretum. Wystawa i
spacer w cenie wejścia do Arboretum.

27.10 - SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
ANDRZEJEM PASŁAWSKIM. Stambuł czyli
„Nie mów, kurde w Turcji KURDE”. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 19:00.
5.11 - „KULTURA NA OKU” - koncert Tadeusza Woźniaka, Piotra Woźniaka. Hotel
„Daglezja”, godz. 17:00. Zapisy: Biblioteka
Publiczna w Kórniku, tel. 618 170 021. Wstęp
wolny.
8.11 - AKADEMIA SENIOR. Rogaliki niepodległościowe z przepisu babci. Strażnica OSP
Kórnik, godz. 16:30. Zapisy: tel. 886 111 091,
515 229 684. Zajęcia bezpłatne.

15.11 - AKADEMIA SENIOR. W zdrowym
ciele zdrowy duch - gimnastyka. Strażnica
OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy: tel. 886 111
091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.

26.10 - SESJA NAUKOWA POŚWIĘCONA
NAJCENNIEJSZYM ZBIOROM BIBLIOTEKI
KÓRNICKIEJ PAN PT. „SPÓR O MORSKIE
OKO”. Zamek w Kórniku, godz. 10:00.

18.11 - VII GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI POWSTAŃCZYCH. KCRiS OAZA, godz. 15:00.

Do wygrania 2 bilety na spektakl „Nine”
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
- 17 listopada na godz. 19.00.

Pytanie brzmi: jak nazywa się dyrektor
Teatru Muzycznego w Poznaniu?
Na odpowiedzi czekamy do 3 listopada
(decyduje data dotarcia do adresata).
Należy je przesyłać na adres e-mail:
korniczanin@kornik.pl (z tytułem wiadomości „Nine”) lub w formie papierowej pocztą konwencjonalną lub osobiście na adres: Redakcja „Kórniczanina”,
Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik.
Wraz z odpowiedzią prosimy podać imię
i nazwisko odpowiadającego oraz dane
kontaktowe.
Spośród wszystkich, którzy prawidłowo
odpowiedzą na powyższe pytanie wylosujemy jedną osobę, która otrzyma 2 bilety na
spektakl „Nine” w Teatrze Muzycznym na
dzień 17 listopada godzinę 19:00.
Zapraszamy do zabawy i dziękujemy
Teatrowi Muzycznemu za ufundowanie
nagrody.

29.11 - AKADEMIA SENIOR. Andrzejkowa
zabawa taneczna z Jackiem Schmidtem.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 18:00. Zapisy:
tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.
Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas
o tym: kultura@kornik.pl
◊ ZF

11.11 - BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY.
KCRiS OAZA. Cena za parę 300 zł.
BILETY WYPRZEDANE!
Więcej informacji pod nr tel. 61 649 88 75
wew. 3 lub info@oaza.kornik.pl

25.10 - AKADEMIA SENIORA. Spotkanie z
aktorką Marią Rybarczyk („M jak Miłość”).
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:00. Zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.

Uwaga
konkurs!

Kórnik, godz. 16:30. Zapisy: tel. 886 111 091,
515 229 684. Zajęcia bezpłatne.

22.11 - AKADEMIA SENIOR. Podróże filozoficzne z ćwiczeniami mózgu. Strażnica OSP

O bieganiu w „Salonie“
Jacek Fedorowicz był gwiazdą pierwszego
w nowym sezonie Salonu Poezji na Zamku
w Kórniku. Znany aktor i satyryk czytał
poezję Kazimierza Wierzyńskiego (laureata
olimpijskiego złota w 1928 roku, kiedy to
podczas Igrzysk Olimpijskich rywalizowali
takze artyści) oraz „Biegaliki” Włodzimierza
Naumczyka – wicedyrektora Biblioteki Raczyńskich . Sportowa tematyka utworów
wybrana została nieprzypadkowo. Salon
poprzedzał wydarzenia Maratonu Poznań-

skiego, a pan Jacek Fedorowicz od kilkudziesięciu lat jest pasjonatem biegania. Dla
publiczności zagrał także pianista Radosław
Mateja, który na co dzień gra w orkiestrze
Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Gośćmi kolejnych Salonów będą: Karol
Strasburger w listopadzie oraz Łukasz Nowicki w grudniu.
◊ ŁG
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Jubileusz
Teatru Legion
W tym roku swój jubileusz obchodzi
związany z Kórnikiem Teatr Legion.
Z Anna Łazuką-Witek rozmawiamy o genezie i dniu dzisiejszym Legionu
Proszę opowiedzieć jakie były początki Teatru „Legion”. Kto go stworzył i współtworzy
teraz?
Połączyła nas wielka pasja i osoba reżysera,
Wojciecha Kopcińskiego, który nas zjednoczył
wokół bliskich nam idei. Wojtek mieszkał
wówczas w Niemczech, ja wróciłam do Polski
z Londynu: widzieliśmy potrzebę przybliżenia
twórczości emigracyjnej polskim widzom. Do
dziś jest to temat niedostatecznie znany, i to
wzięliśmy sobie za nasz główny kierunek,
jak również niepowielanie repertuaru scen
zawodowych.
Nawiązujemy do Teatru Rapsodycznego i jego
przesłania: „Problem gra, on zaciekawia, on
niepokoi, wywołuje współ-odczucie, domaga
się zrozumienia i rozstrzygnięcia. I ten właśnie
rys należałoby nazwać intelektualistycznym,
bowiem intelekt, rozum jest władzą abstrakcji, sferą pojęć” (Karol Wojtyła „O teatrze
słowa”, Tygodnik Powszechny, 1952, nr 11).
Zaczęło się od polsko-niemieckich warsztatów
artystycznych w Strużynach. Tam zawiązał się

trzon zespołu w pracy nad autorską „Pasją”
Wojtka, który miał już za sobą I Międzynarodowy Festiwal Zespołów Pasyjnych „Pasja
2000” w Krakowie. W godzinach rozmów, przy
kawie, papierosie, na próbach, na spacerze,
zawiązały się nasze przyjaźnie, wspólna artystyczna droga.
Jedni dalej nią idą: ja, Tomek Kilarski (psycholog, gitarzysta, wokalista, nasz Jezus),
Maria Romana Gierczyńska (artystka plastyk),
Andrzej Skiba (aktor, wokalista) z rodziną (niezapomniany wokal Julii Skiby) i opolską grupą,
Joanna Woźnicka (aktorka), Marian Panek
(artysta plastyk), Julia Panek (artystka plastyk),
Bettina Arnold (gitarzystka i wokalistka); inni
zostali z nami jako przyjaciele: Anna Deręgowska-Libicka, Salezjanie z Częstochowy,

„uśpieni” uczestnicy warsztatów z Częstochowy, Krakowa, Kielc, Opola i Niemiec, śledzący
nasze poczynania; niektórzy, jak śp. Wojtek,
odeszli na zawsze.
Ale stanowimy nadal jedną trupę. Do której
dołączają się stale nowi, zarażani naszym
zapałem, ambicjami, wyzwaniami, czymś,
co młodzież nazywa „duchem legionowym”,
żeby wymienić choć kilka nazwisk: Anna
Kilarska (nasza czołowa wokalistka), Ilona
Szczepańska (nasza czołowa wokalistka)
i jej grupa, bo stale ściągała nam młodych,
zdolnych, gniewnych, poszukujących, Emilia
Kuterasińska (tancerka), Katarzyna (teatrolog) i Mikołaj (aktor Wojtka, niezapomniane
role) Basińscy, Szymon Kukla (student łódzkiej filmówki).
I choć kilka rodzin: Halina Buda (kostiumy,
wizaż), Robert Buda (zdjęcia: od początku
do…), Artur Buda (wiodące role w scenach
faktu i musicalach) oraz Tomek i Szymon
Budowie; Genowefa Michalak (z pogodą
ducha ogarniająca wszystko), Maria i Ula
Michalak (wiodące role), Janek Michalak;
Joanna Brylewska (główne role), Maciej
Brylewski (wcielający się w różne postaci),
Marzena Brylewska (pomocna dłoń).
I kórnickie liderki: Anna Stanisławska (wokalistka), Anna Woźnicka (wokalistka), Wiktoria
Kanciak (główne role), Zosia Pawłowicz
(znaczące role), Madzia Zimniak (talent komiczny), wcześniej niezapomniani: Zuzanna
Zięta, Asia Żyto, Marysia Serafiniak, Aga
Smolińska, Kuba i Ola Ignasiak.
To oni tworzyli i tworzą Legion. Poważnie
i na wesoło.

Nie jestem w stanie wymienić wszystkich,
nawet nie zostali ujęci na naszej jubileuszowej pamiątkowej płycie, bo – zdaniem
realizatorów płyty – jest ich za dużo! Przepraszam więc niewymienionych. A mogłoby
się mówić godzinami o tych, co zostawili
w Legionie swój niezatarty ślad: Roman
Jasiński z gitarą i śpiewającą duszą, Robert
Jankowski – filozofujący Chory II, Kamil Łapaj
– „ten mały świeci” (głos z widowni), Wiktor
Korzeniowski – który po chwilowych kłopotach z głosem przeszedł na aktorstwo, i tak
już zostało; Izolda Pietrusiak z brawurowym
wizażem swoim i innych w Wysockim „Życie
bez snu”; Ewa Orawiec – nasza Marylin Monroe; Roland Ciesielski – rapujący Family Man
i wiele wiele innych.

Jak Legion trafił do Kórnika?
Po kilku latach tułaczki po Polsce i Niemczech, z racji mojego zamieszkania i fascynacji Kórnikiem (choć nie jestem „pniok”, ale
zapuściłam korzenie) i życzliwym przyjęciu
nas przez Zamek ze sztuką Beaty Obertyńskiej „Anioł w knajpie” (12 luty 2005, Zamek
w Kórniku) – zaczęliśmy ciążyć do Kórnika.
Piękne wyjątkowe miejsce, Zamek, historia
miasta i rodów zaczęły na naszych corocznych kórnickich warsztatach oddziaływać na
wszystkich. Wszyscy przez czas warsztatów
czuli się kórniczanami, a potem zostawało to
na dłużej. Do tego doszły sceny faktu o kórnickich rodach Działyńskich i Zamoyskich
wystawiane na zamku. Wyjazdy – tęsknoty – i powroty! I tak już zostało. Coroczne,
w przyjaznej nam Szkole Podstawowej nr
2, warsztaty w Kórniku: szkoła teatralna na
zasadach „pospolitego ruszenia”, oparta
o wiedzę teatrologiczną, sztukę aktorską,
reżyserską, scenograficzną, kompozytorską, wokalną. Teatralna magia i miłość do
sceny… i do Kórnika.
Z grupy międzynarodowej, niemiecko-polskiej, stawaliśmy się coraz bardziej grupą
kórnicką. I tak w Legionie pojawili się młodzi
i jeszcze młodsi kórniczanie, przygotowani
lub nie przygotowani do pracy w zespole, zarażani sztuką i osobowością prowadzących,
ich profesjonalizmem, którzy potrafili i potrafią stwarzać ludzi dla sceny i dla teatru.
Jakie były ambicje osób zakładających
„Legion”? Co udało się zrealizować? Czy
cele i założenia zmieniły się przez lata?

Ambicją było stworzenie grupy teatralnej
o wyraźnym profilu, teatru zagospodarowującego tematy nieobecne i tworzącego
własny autorski repertuar. Teatru mówiącego
o czymś ważnym, czemu warto poświęcać
nasz wysiłek i zapał, do czego da się porwać
młodych. To się udało.
Nasze bolączki: nie mamy stałych przychodów, o wszystkie musimy się każdorazowo
starać, wiele z naszych pomysłów umarło
i umiera z braku wystarczających środków
na ich realizację. Nie mamy stałego miejsca
do pracy, dostosowujemy się do innych,
do miejsc akurat wolnych, i godzin akurat
niezajętych, nasze plany i terminy muszą się
podporządkować. Nie mamy wystarczającego miejsca na garderobę, nasz pokój pęka

w szwach: Żeby dostać się do kostiumów,
musimy najpierw opróżnić jego zawartość,
jak w wypełnionej szafie, która po otwarciu
wylewa się na zewnątrz. Niektórych to zniechęca i stresuje, że działamy prowizorycznie,
bez odpowiedniego zaplecza, „na wariackich
papierach”. „Że w tych warunkach się nie da,
że za ciężko, że z motyką na księżyc…” Pełna
zgoda.
Ale co się udało, to stworzyć ZESPÓŁ i tworzyć go stale i od podstaw, każdorazowo na
nowo. Znaleźliśmy swój klucz do przyciągania
młodych ludzi.
Przez lata pracy w Kórniku przesiąkliśmy
kórnickimi tematami, tworząc sceny faktu
z życia ostatnich właścicieli: z fascynacji,
z miłości, z duchowego dziedzictwa, z dostępności źródeł – i zarażaliśmy ją innych.
Czerpaliśmy tu z wiedzy i opracowań pracowników naukowych zamku: Małgorzaty
Potockiej i Grzegorza Kubackiego; z wiedzy dr
Zbigniewa Kalisza z Fundacji Zakłady Kórnickie
czy wspomnień ostatniej „cepculki” Barbary
Stefanik-Jabłonowskiej. Powstały trzy sceny
faktu o Władysławie Zamoyskim: „Kto da więcej? Licytacja Zakopanego”, „Dar i zmaganie.
Walka o Morskie Oko”, „Dziwny Hrabia”, scena
faktu o Klaudynie z Działyńskich Potockiej
„Klaudyna. Muza poetów”, o gen. Jadwidze
Zamoyskiej „Była taka szkoła”. To niesamowite
grać w zamkowych wnętrzach pamiętających
dawnych właścicieli!
Nie odbiegliśmy zasadniczo od emigracji,
przecież Zamoyscy byli obywatelami francuskimi (nie chcąc przyjąć poddaństwa pruskiego). Bohaterowie innych naszych spektakli:
Norwid i „Czarne kwiaty” – emigracja w Paryżu; Mickiewicz, też emigrant, bohater naszej
sceny faktu „Mickiewicz w Wielkopolsce. Nie
mówiąc już o PRL-owskich „emigrantach
wewnętrznych”, poetach jak się ich nazywa
„przeklętych”: Bursa, Stachura, Bruno Milczewski, Wojaczek, ze spektaklu „Zaczekaj”
Poszerzyliśmy swoją działalność o teatr
uliczny, działania w przestrzeni miejskiej Kórnika: Rynek, Podzamcze, Zamek, Arboretum,
w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami
i turystami. Uczestniczymy w innych ważnych
wydarzeniach, jak uroczystości związane
z kórnicką noblistką Wisławą Szymborską.
Współpracujecie z ciekawymi artystami
Mamy szczęście do dobrych twórców, prawdziwych ludzi sztuki. Pracujemy z prawdziwymi wielkościami: śp. Wojciech Kopciński
– dwa kierunki: fizyka i reżyseria, dyrektor
artystyczny Teatru w Częstochowie, dodatkowo z charyzmą do młodych: „Chłonęłam Jego
Słowa. Wojtek opowiadał mi o teatrze, który
mnie bardzo inspirował” (Kasia Nowaczyk);
„Dziękuję Ci, Wojtku, że uwierzyłeś w mój
talent, w mój głos… we mnie” (Anna Kilarska);
„Wojtek zawsze dodawał otuchy, a wiarą
w moje możliwości dokonał tego, że moje
życie nabrało sensu” (Ilona Szczepańska).
Prof. Leszek Kułakowski, przyjaciel Wojtka,
kompozytor, ponad 150 utworów jazzowych,
nam pamiętny z niepowtarzalnych jam session na warsztatach, to było przeżycie! Andrzej
Młodkowski z zespołu KK Blues Band: „Warsz-

taty kórnickie wyzwalające w nas umiejętność
pracy z utalentowaną kórnicką młodzieżą, nie
wiedziałem wcześniej, że tak nas to wciągnie”.
Leszek Furman, wspaniały jazzman, skomponował dla Legionu kilkanaście utworów do
moich poezji: „Zainteresowały mnie wiersze
Anny Witek. Lapidarne, niebanalne, „trafiały
w czas”. Niełatwe z punktu widzenia kompozytora, przyzwyczajonego do struktury
canto-refren”. Zaowocowało to spektaklem
„Labirynt” i koncertem „W naszej bajce”.
Maciej Nowak, muzyk, skomponował szereg
utworów do musicali: „Zakórnikowani” i „Kórnikpleks”. Andrzej Saks, gitarzysta, wystąpił
z nami w koncercie „Klimaty”. Rusłan Curujew,
reżyser baletu, dla Legionu zrobił choreografię
do „Przebudzenia” Wysockiego i koncertu „Klimaty”. Niezapomniany śp. Roman Kordziński,
teatralna sława Poznania i Polski, przyjeżdżający do nas na próby już w szpitalnej maseczce,
chory, ale pochłonięty bez reszty pracą nad
„Szachami” Kochanowskiego, ostatnią już
pracą w jego długiej i owocnej karierze.
Najważniejsze wydarzenia, premiery…
Każda premiera jest dla nas świętem, wydarzeniem, wyzwaniem od podstaw. Jak
wspomniałam, nie możemy sobie pozwolić
na chałturzenie, pozoracje, bylejakość. Szkoda
by było tego zrywu na rzeczy mało warte. Pracujemy więc nad tym, co uważamy za ważne
dla nas i dla innych. Na koncie mamy już
ponad 30 premier! Wspomniane sceny faktu
o wielkich Polakach, głównie z Kórnika i Wielkopolski, np. „Strzał. Rzecz o hr. Edwardzie
Raczyńskim”. Koncerty z niepowtarzalnym
klimatem, z jakimś nastrojem, zamyśleniem:
„Wspomnienie”, „Klimaty”, „W naszej bajce”,
„Ale numer” z piosenkami z naszej autorskiej
płyty. Musicale, z których każdy niesie swoją
myśl: „Zakórnikowani” o potrzebie współdziałania, nie rywalizacji; „Kórnikpleks”, będący
przestrogą przed wirtualnym światem, by nie
pożarł nam tego realnego.
Nasz najważniejszy spektakl to „Pasja”,
osadzona we współczesnych realiach, którą
po premierze w katedrze w Opolu w 2004
roku, wystawialiśmy w kościołach w Kórniku,
Bninie, Robakowie, Środzie Wielkopolskiej,
Zakopanem oraz w Niemczech: W Altenkunstadt, Burgunstadt, Weismanie, Strossendorf.
Dziesięć lat później, w 2014 roku, w kórnickiej kolegiacie wystawiliśmy „Święty chodzi
uśmiechnięty” – opowieść o Janie Pawle II
w oazowej piosence, anegdocie, we wspomnieniach młodych.
Dużym dla nas wyzwaniem w 2016 roku była
praca nad „Szachami” Jana Kochanowskiego:
począwszy od adaptacji tekstu i przerobienia
poematu na dramat, po samo przygotowanie wieloobsadowej sztuki, nie zapominając
o szachach (autorstwa Marii Gierczyńskiej),
historycznych kostiumach i dworskim tańcu.
To plenerowe przedstawienie pokazaliśmy
w Arboretum w Kórniku oraz w Muzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie.
Jak uczciliście jubileusz?
Kilkumiesięczną pracą nad opracowaniem
koncepcji oraz wydaniem z zachowanych

materiałów, nagrań i zdjęć, jubileuszowej płyt:
Legion 2007-2017. Płyta, a właściwie dwie,
ponad dwugodzinne, bo jak tu zmieścić 10
lat w większym skrócie, opowiada o naszej
drodze i pokazuje jej efekty. Ta płyta to taki
prezent od młodych dla naszych sympatyków
i sponsorów: zobaczcie, stale się rozwijamy,
nie zmarnowaliśmy otrzymanych środków;
podziękowania za wspierania naszych działań
dla: Arboretum Instytutu Dendrologii PAN, Biblioteki Kórnickiej PAN, Fundacji Zakłady Kórnickie, Izby Pamiątek Regionalnych w Kórniku,
TFP Sp. z O.O., Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza.
Warsztatami w legionowym gronie: „starym”
składzie z „młodym”, który też już się „zestarzał” i jest wzorem dla najmłodszego zespołu.
Pracujemy w myśl zasady Moliera, że uczeń
podpatruje i naśladuje swego mistrza. Dużo
radości ze spotkania, z możliwości wspólnej
pracy, humoru, świeżych pomysłów, niekończące się koncepcje, wariactwo i rozmowy
po nocach.
Od 25.08 do 27.08 w kórnickiej Klaudynówce
można było zobaczyć wystawę zdjęć teatralnych „Teatr na dychę”: zdjęcia Robert Buda,
aranżacja wystawy Marian Panek. Niektórzy
rozpoznawali siebie na zdjęciach, niektórzy
kórnickie i zamkowe miejsca, niektórzy
nasze spektakle. Wernisaż należał do udanych, a w Klaudynówce zrobił się nagle tłok.
Wystawa od 16.09 do 16.10 pokazana jest
w kórnickiej Oazie, zapraszamy.
Przygotowaliśmy i wystawiliśmy nasz jubileuszowy koncert „Strzał w 10!”, 26.08, na scenie
w Arboretum, do którego przyczynili się: Ilona
Szczepańska (koordynacja i opieka artystyczna), Marian Panek (scenografia), Halina Buda
(kostiumy), a wystąpili: Anna Kilarska, Tomasz
Kilarski, Szymon Kukla, Anna Stanisławska,
Ilona Szczepańska i Anna Woźnicka, z gościem
specjalnym: Czamanova Jazz Trio. Koncert
wspomnieniowy, z nutą zadumy, jazzujący,
tworzący swoisty klimat i atmosferę, z piosenką-przesłaniem „Niebo do wynajęcia”.
Czuliśmy, że udało nam się zająć jego mały
fragment już tu na kórnickiej ziemi.
Jakie plany na przyszłość?
Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że planów nam nie brakuje, raczej musimy z nich
wybrać te, którym jesteśmy w stanie sprostać.
Na pewno, jak corocznie warsztaty, na pewno
działania miejskie, myślimy o koncertach, bo
doczekaliśmy się własnych dojrzałych wokalistów i chcemy ich pokazać. Przyszły rok jest
pod znakiem rocznicy 100-lecia Powstania
Wielkopolskiego, mamy swój pomysł, nie
chcemy go przedwcześnie zdradzać.
Do tego dochodzą też propozycje naszych
Legionowców, jak Ilony Szczepańskiej (absolwentka dwóch kierunków na Akademii Muzycznej w Krakowie, wokalistka i nauczycielka),
która pisze: „Mam wobec Legionu dług, który
spłacić mogę pracą w Legionie – dla Legionu”.
◊ Pytał ŁG
Foto. Robert Buda
*Wszystkie cytaty z broszury Legionu „Legiony
to…”, Kórnik 2011.
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Seniorzy z Borówca
wypoczywają w Karpaczu

Emeryci z Borówca zrzeszeni w kole Senior
latem wypoczywali nad polskim morzem,
jesienią natomiast wyjechali w góry, do
Karpacza. Był to już kolejny pobyt w tym
pięknym miasteczku położonym u stóp
Śnieżki. Zanim jednak do niego dotarliśmy
zrobiliśmy sobie przystanek we Wrocławiu.
Udaliśmy się do jednego z najpiękniejszych
Ogrodów Zoologicznych, aby podziwiać
zgromadzone tam gatunki fauny z różnych
stron świata. Wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy Afrykarium, ogromne akwaria
a w nich zwierzęta wodne i wodno- lądowe.
Niekiedy czuliśmy się jak w środku oceanu.
Mogliśmy przyjrzeć się z bliska ogromnym
płaszczkom, rekinom, hipopotamom,
pingwinom, uchatkom, dowiedzieć się jak
i gdzie żyją, zrobić zdjęcia.
Podobnie jak w roku ubiegłym zamieszkaliśmy w pensjonacie U Piecucha w Górnym
Karpaczu. Skusiła nas dobra kuchnia, piękne
widoki z okien i miła atmosfera. Spędziliśmy
w górach sześć dni, więc mogliśmy sporo
czasu poświęcić na zwiedzanie Kotliny Jeleniogórskiej.
W Mysłakowicach odwiedziliśmy Park Miniatur, gdzie podziwialiśmy najpiękniejsze
budowle świata, których wielu z nas być
może nigdy nie zobaczy: grecki Parthenon,
miniaturę paryskiej Wieży Eiffla, indyjską
Świątynię Lotosu, amerykański Biały Dom,
australijską Operę w Sidney i wiele innych
zagranicznych i polskich budowli.
Mieliśmy też okazję być w Lubomierzu,
miasteczku, gdzie powstał film „ Sami swoi”
z Kargulem i Pawlakiem. W Siedlęcinie weszliśmy do jednej z najstarszych budowli, do
Wieży. Mogliśmy z bliska zobaczyć zaporę
wodną w Pilichowicach i dowiedzieć się
jak dzięki niej okolicznym mieszkańcom
nie grożą powodzie. Podziwialiśmy Ogród

Japoński SIRUWIA w Przesiece, założony
przez Sylwię i Jakuba Kurowskich. Kolejką
gondolową wjechaliśmy na Stóg Izerski,
skąd oglądaliśmy panoramę Świeradowa
i okolic. Spacerowaliśmy po parkach zdrojowych w Świeradowie i Cieplicach- Zdroju.
W Kamiennej Górze zeszliśmy do Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado”,
żeby przenieść się w czasy drugiej wojny
światowej i przeżyć chwile grozy podczas
inscenizacji przygotowanej przez młodych
pasjonatów historii. W Muzeum Tkactwa
zobaczyliśmy maszyny dziewiarskie, zachwycaliśmy się rękodziełem artystycznym
i elementami wyposażenia wnętrz z pobliskich okolic.
Będąc na terenie górskim podziwialiśmy
niezwykłe formy skalne, między innymi skałę o nazwie Chybotek, przepiękne wodospady no i widoki, jakich nigdy nie zobaczymy
podróżując po równinach.
W Miedziance mieliśmy okazję smakować
lokalnych gatunków piwa oraz dokonać
zakupów złotego trunku.
Przedostatni dzień każdy spędzał tak, jak
chciał. Niektórzy pojechali więc do Dolnego
Karpacza po oscypki i wyroby góralskiego
rzemiosła, najbardziej zapaleni turyści weszli na Śnieżkę, jeszcze inni chcąc poczuć
smak luksusu zasiedli przy kawie i ciastku
w Hotelu Gołębiewski.
Przez pięć dni pobytu w Karpaczu pogoda
nam dopisywała, szóstego dnia zaczął padać
deszcz, ale tego dnia wracaliśmy już do
domu z aparatami pełnymi zdjęć, bogatsi
o nowe doświadczenia. Będzie, co wspominać w długie zimowe wieczory.

◊ Barbara Fluder

Na imprezie
plenerowej

W dniu 30.09.2017r. członkinie naszego Koła
KGW Szczytniki wyjechały na imprezę plenerową do wigwamu Państwa Tomaszewskich w Czmońcu. Na miejsce zajechaliśmy
w świetnych humorach, bo pogoda nam
sprzyjała- było ciepło, słonecznie. W przygotowanie wyjazdu zaangażowały się panie
z Zarządu KGW oraz p. Monika Sobolewska,
która zamówiła autobus i przygotowała
listę uczestników. Do Czmońca zabraliśmy
przygotowany własnoręcznie smalec, kiełbaski na grilla i ogórki kiszone przyrządzone
według receptury naszej członkini Marii
Latusek. Państwo Tomaszewscy zaserwowali nam pyszne drożdżówki z porzeczkami
i świeży, pachnący chlebek. Całość imprezy
umilili nam znani w tej okolicy muzycy akordeonista i Pan, który grał na harmonijce
ustnej. Razem z nimi śpiewaliśmy piosenki
z dawnych lat. Dużą niespodziankę sprawili
nam sołtysi ze Szczytnik i Koninka. Przywieźli ze sobą sprzęt muzyczny i do godzin
wieczornych pięknymi utworami i śpiewem
umilali nam czas. Były tańce, biesiadowanie
oraz smażenie kiełbasek w ognisku. Impreza ta na długo pozostanie nam w pamięci.
Członkinie KGW serdecznie dziękują za życzliwe przyjęcie. Sołtysom za zorganizowanie
cudownej zabawy, akordeonistom, Firmie
transportowej ze Śremu oraz Wszystkim,
którzy sprawili, że impreza była udana,
godna polecenia.
◊Przew. KGW Szczytniki
G. Błotna
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Święty Franciszek
w gościnie u Jana Pawła II

Nietypowe „spotkanie” dwóch wielkich świętych miało miejsce 7 października 2017 roku
w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie. Jan
Paweł II „gościł” Świętego Franciszka z Asyżu.
Tak wspaniałe wydarzenie było efektem
współpracy Fundacji Zakłady Kórnickie oraz
szkół gminy Kórnik w ramach projektu „Drzewo Franciszka”. W ciekawy i atrakcyjny sposób
udało się zainteresować uczestników imprezy
chrześcijańskimi wartościami dbania o środowisko naturalne oraz przybliżyć sylwetkę
patrona ekologów- św. Franciszka z Asyżu.
Pierwszy punkt imprezy, sadzenie drzew
i krzewów w Dachowie, było przykładem
działań mających na celu uświadomienie roli
i potrzeb ochrony drzewostanu oraz promowanie postaw proekologicznych.
Dyrekcja oraz nauczyciele szczodrzykowskiej
podstawówki zadbali o rozwój kreatywności,
twórczości artystycznej, sprawności fizycznej gości Pikniku Ekologicznego, który miał
miejsce w budynku szkoły. Profesjonalnie
przygotowane stoiska edukacyjne cieszyły
się ogromnym powodzeniem. Uczestnicy
musieli rozpoznawać drzewa na podstawie
liści, przedzierać się przez las matematycznych zagadek, stworzyć z puzzli postać św.
Franciszka, wykonać mozaiki z kolorowych
liści, segregować odpady i rozpoznawać części roślin w języku angielskim oraz wykazać
się celnością i dużą sprawnością fizyczną.
Zaliczenie wszystkich zadań upoważniało
do odbioru nagrody- sezonowych polskich
owoców w ekologicznym opakowaniu.
Wiele emocji budziło stanowisko pracowników Arboretum , na którym można było
zobaczyć nietypowe owoce, nasiona , szyszki,
dowiedzieć się, dlaczego pokrzywa parzy,
a geranium pachnie oraz obserwować owady
w dużym powiększeniu. Tym, którzy widzielitrudno będzie zapomnieć, jak wygląda mucha
pod mikroskopem....
Wspaniałych wrażeń artystycznych dostarczyła wystawa fotografii przyrodniczej FOTO-EKO
2017, udostępniona przez PTOP „Salamandra” oraz pokaz slajdów z krajobrazami Polski.
W gościnie u Jana Pawła II nie mogło zabraknąć poczęstunku. Serwowano więc pyszną
grochówkę w ekologicznych miseczkach z liści
palmowych i wyśmienite domowe wypieki
przygotowane przez rodziców uczniów ze
Szczodrzykowa.
Impreza była świetnym przykładem integracji różnych środowisk. Stanowiła okazję do
kształtowanie postaw proekologicznych ,
a przede wszystkim do znakomitej zabawy.
Piknik Ekologiczny wpisuje się w profil szczodrzykowskiej podstawówki, która od początku
swojego istnienia propaguje działania promujące zdrowie i troskę o środowisko naturalne.

◊ SP Szczodrzykowo

Dzień Patrona w naszej szkole

Dziesiątego października, jak co roku
w SP1, obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Patrona. Hrabia Tytus Działyński jest
doskonałym wzorem do naśladowania dla
kórnickiej młodzieży. Swoją postawą wobec
zaborcy, bohaterskimi czynami, odważnymi poglądami i wielkim patriotyzmem
zasłużył na szacunek i cześć nie tylko wśród
naszej społeczności szkolnej.
Uczniowie naszej szkoły pamięć o dokonaniach hrabiego uczcili krótkim przedstawieniem, podczas którego przypomnieli
nie tylko poglądy naszego patrona, ale też
podkreślili, jakie wartości były dla niego
ważne i dziś powinny być kultywowane

wśród naszych podopiecznych. Występ
uświetnił - swoim wykonaniem poloneza
- zespół taneczny „Władysie”.
Następnie słowa do młodzieży skierowała
Pani Dyrektor Ewa Szybiak-Lewandowska
(na drugim apelu - Pani Wicedyrektor
Marzena Dominiak), przypominając, iż tak
sławny patron zobowiązuje do obowiązkowości i wzorowej postawy obywatelskiej.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w Dniu Patrona Szkoły uczniowie wzięli udział w mszy
świętej, a delegacje klas złożyły kwiaty pod
szkolnym popiersiem hrabiego Tytusa
Działyńskiego.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym

w obchody tego ważnego święta, a przede
wszystkim: uczniom klasy 5a, którzy
poświęcili wiele czasu na próby i naukę
tekstu, Pani Jolancie Kluczyńskiej za przygotowanie uwspółcześnionej historii Tytusa
Działyńskiego i czuwanie nad całością
przedstawienia, Pani Beacie Godlewskiej
za przepiękne, jak zwykle, dekorację, Pani
Alicji Serwatkiewicz za czujne oko i poprawki w scenariuszu, Pani Katarzynie Sibilskiej
za przygotowanie tancerzy, a także Pani
Joli Ratajczak - pogromcy niegrzecznych
mikrofonów i Panu Rafałowi, który zapewnił odpowiednie warunki podczas apelu.

wostek o największym gryzoniu żyjącym w
Polsce – bobrze oraz o innych zwierzętach
wodnych. Ścieżka prowadziła również do zabytkowych dębów, które zrobiły na dzieciach
ogromne wrażenie. Stamtąd droga wiodła
do punktu z różnymi tropami zwierząt. Tu
dzieci poznały wszystkie gatunki zwierząt
żyjące w naszych lasach. Idąc dalej usłyszały
głosy mieszkańców lasu, zobaczyły różne
wabiki, słuchały odgłosów oraz podsumowały zdobytą na trasie wiedzę. Ostatnim
punktem wędrówki był tajemniczy znak,
który wskazywał miejsce ukrytego skarbu.

Każda drużyna wracała z trasy z zagadkową
paczką. W wigwamie ogrzanym ogniskiem
czekała na dzieci ciepła zupa oraz słodkie
drożdżówki. Na zakończenie imprezy organizatorzy oraz pracownicy nadleśnictwa rozdali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
W imieniu Szkoły Podstawowej w Kamionkach serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu
Babki za współpracę przy organizacji II
Questu Kamionki 2017.

◊ Jolka

Jesteśmy już przedszkolakami !

Dnia 30 września odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu
Kolorowy Świat w Szczodrzykowie. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości, odśpiewania hymnu przedszkola,
zabaw dzieci z rodzicami i przedstawienia
krótkiej części artystycznej, w której to
wszystkie nowe dzieci zaprezentowały wierszyki i piosenki. Po występach dzieci złożyły
przyrzeczenie :
Przyrzekacie co dzień rano buzię mieć
zawsze roześmianą?
Przyrzekamy!
Przyrzekacie, nie płakać, nie szlochać
i panie mocno kochać?
Przyrzekamy!
Przyrzekacie, zabawki szanować i dookoła
wszystko porządkować?
Przyrzekamy!

Przyrzekacie, choć jesteście jeszcze mali,
zgodnie bawić się w sali?
Przyrzekamy!
Przyrzekacie, od dziś zawsze być zuchami
i dobrymi kolegami?
Przyrzekamy!
Następnie pani dyrektor Magdalena Jankowiak dokonała uroczystego pasowania
każdego dziecka na przedszkolaka. Dzieci
na pamiątkę otrzymały dyplom pasowania
oraz rożek ze zdrowymi przekąskami. Na
koniec na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Dziękujemy Rodzicom oraz wszystkim przybyłym gościom za zaangażowanie i obecność w tak wyjątkowym i ważnym dniu.
◊ Anita Stodulska

II quest
w Kamionkach
Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Kamionkach zorganizowała quest, na który
zaprosiła wszystkie szkoły podstawowe
w naszej gminie. Cykliczna impreza ma
na celu przybliżenie środowiska przyrodniczego uczniom klas I–III w przyjemny i
bezpośredni sposób. Wszystkie drużyny
wyruszyły na wędrówkę po lesie ścieżką
edukacyjną w Łęknie koło Zaniemyśla.
Uczniowie podziwiali piękno przyrody oraz
w przygotowanych punktach spotykali się z
pracownikami Nadleśnictwa Babki, którzy
interesująco opowiadali o poszczególnych
elementach lasu.
Na pierwszym punkcie dzieci miały okazję
spotkać się z sowami, które mogły zobaczyć
z bliska, dotknąć oraz poznać ich zwyczaje.
Na kolejnym stanowisku zgłębiły wiadomości na temat warstwowej budowy lasu, poznały gatunki drzew i krzewów, rozmawiały
na temat roślinności jadalnej i darach lasu,
z których korzystamy. Poznały też gatunki
niejadalne i zagrożenia, jakie powodują. Po
drodze dzieci dowiedziały się wielu cieka-

W imieniu organizatorów,
◊ Monika Stołowska
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Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku- Bninie ogłasza nabór
na stanowisko kucharza
1. Warunki zatrudnienia:
a)forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia – 1/1 etat.
2. Wymagania związane ze stanowiskiem
a) niezbędne:
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• minimum wykształcenie zawodowe
kierunkowe;
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.
b) dodatkowe:
• umiejętność gotowania i przyrządzania
posiłków wg jadłospisu: standardowego;
bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego
z zasadami zdrowego żywienia;
• umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD;
• umiejętność doboru odpowiednich
środków do utrzymania czystości bloku
żywienia;
• pożądane cechy kandydata: sumienność,
odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
właściwa postawa etyczna.
c) staż pracy: mile widziane osoby z praktyką zawodową na podobnym stanowisku.
3. Zakres zadań:
• przygotowywanie higienicznych posiłków
zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie
o najwyższą ich jakość i smak;
• stosowanie w pracy wymogów
HCCP, GHP (dobrej praktyki higienicznej) i
GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
• uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
• przestrzeganie zasad technologii i estetyki
przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
• mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
• utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań
ochronnych;
• dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości

urządzeń gastronomicznych i całego bloku
żywieniowego;
• przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami
instytucji sanitarnej;
• wykonywanie innych zleconych prac na
terenie bloku żywieniowego i przedszkola.
4. Wymagane dokumenty:
• CV;
• list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i umiejętności zawodowe;
• oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do pracy na stanowisku
kucharza;
• oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godz.15:30
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – kucharz” w
Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w
Kórniku- Bninie, ul. Jeziorna 16, 62-035 lub
przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej
wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje
analizę wszystkich złożonych dokumentów
oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i
miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci
zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do przedszkola
po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik (http://bip.kornik.pl)

Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku Grzegorzowi
Zbączyniakowi, panu organiście Tomaszowi Zięcie,
firmie pogrzebowej Klaudiusz Spiegel, delegacji KPA „Kombus”,
rodzinie, znajomym, sąsiadom,
którzy wieli udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Danuty Koniecznej
a także za przekazane wyrazy współczucia, intencje mszalne, kwiaty
serdeczne podziękowania składają
siostra z rodziną

Dyrektor Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku- Bninie ogłasza nabór
na stanowisko pracownika gospodarczego
1. Warunki zatrudnienia:
a) forma zatrudnienia – umowa o pracę;
b) wymiar zatrudnienia – 1/2 etat.
c) zatrudnimy także emeryta lub rencistę
2. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• niekaralność za przestępstwa umyślne,
• wykształcenie zawodowe,
3. Zakres zadań:
• utrzymanie porządku wokół budynku;
• codzienne sprawdzanie bezpiecznych
warunków dla pobytu dzieci na placu
zabaw;
• koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym;
• utrzymanie zieleni;
• odśnieżanie;
• kontrola sprawności powierzonych
urządzeń;
• drobne remonty i prace naprawcze na
terenie obiektu;
• sprzątanie powierzchni budynku wskazanych przez dyrektora.
4. Wymagane dokumenty:
• CV;
• list motywacyjny;
• świadectwa pracy;
oświadczenie, że kandydat wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracownika gospodarczego.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 31
października 2017 r. do godz.15:30
Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Oferta pracy –
pracownik gospodarczy” w Przedszkolu
nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie,
ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik lub przesłać
pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem.
Postępowanie konkursowe obejmuje
analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.
O terminie i miejscu rozmowy kandydaci
zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.
pl)

Rada Nadzorcza Spółki z o.o.
W. K. i U. K. WODKOM Kórnik z siedzibą
przy ul. Poznańskiej 71 c 62-035 Kórnik
ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki z o.o.
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM Kórnik
Kandydaci na Prezesa Zarządu Spółki muszą spełniać warunki, określone właściwymi
przepisami prawa, a w szczególności:
1. Prezesem Zarządu Spółki może być
osoba, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również obywatele
Unii Europejskiej oraz obywatele innych
państw, którym na podstawie umów
międzynarodowych lub obowiązujących
przepisów prawa przysługuje prawo do
podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, władający językiem polskim
w stopniu umożliwiającym im pełnienie
powierzanej funkcji ),
b) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych i co najmniej
5-letni okres zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania , spółdzielczej umowy o pracę ,
lub świadczenia usług na podstawie innej
umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek,
d) posiada aktualne prawo jazdy kat. B
e) spełnia inne niż wymienione w pkt od
a do d wymogi określone w przepisach
odrębnych, a w szczególności nie narusza
ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
w spółkach handlowych
2. Prezesem Zarządu Spółki nie może być
osoba, która spełnia przynajmniej jeden
z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze
poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę
lub świadczy pracę na podstawie umowy
zlecenia lub innej umowy o podobnym
charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej
reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania
zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną
na podstawie umowy o pracę lub świadczy
pracę na podstawie umowy zlecenia lub
innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa
rodzi konflikt interesów wobec działalności
w spółce.
3. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał
dodatkowe wymagania sprecyzowane w §
8 Regulaminu konkursu.
Zgłoszenia konkursowe:
1. Zgłoszenia konkursowe można składać
osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15
listopada 2017 r. do godz. 15 00 przy ulicy
Poznańskiej 71c w Kórniku 62-035 (decyduje data wpływu do spółki).
2. Regulamin konkursu dostępny jest
w siedzibie Spółki ul. Poznańska 71c 62035 Kórnik, na stronie internetowej Miasta
i Gminy Kórnik, lub na prośbę kierowaną
na adres wodkom@wodkom.pl przesłany
zostanie elektronicznie.
3. Postępowanie kwalifikacyjne może być
zakończone w każdym czasie bez podania
przyczyn.
UWAGA: ogłoszenie w prasie jest ogłoszeniem skróconym. Wymaga się od
kandydata, by jego zgłoszenie do konkursu
odpowiadało wszystkim wymogom określonym w ogłoszeniu pełnym dostępnym
w siedzibie Spółki i na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić...”
ks. J. Twardowski
Leszkowi, Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

Mamy Karoliny Sznury

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY
DOTYCZĄCE LOKALIZACJI
CMENTARZA
W GMINIE KÓRNIK,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
30 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
O GODZ. 18:00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KAMIONKACH.
Szczegółowe informacje znajdują się
w zakładce konsultacje społeczne na
stronie www.kornik.pl.
Dotyczy obwieszczeń opublikowanych
w Kórniczaninie 6.10.2017 r.
Ze względów formalnych terminy
wyłożeń ulegają przedłużeniu.
Projekt planu dla terenu na zachód
od ul. Kamiennej, gm. Kórnik – etap I
oraz projekt planu terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego,
Os. Brzozowego, Os. Lipowego
oraz w rejonie ul. Jesiennej
i ul. Zimowej, obręb Skrzynki
wyłożone będą
do publicznego wyglądu w dniach
od 16.10.2017 r. do 14.11.2017 r.
Termin składania uwag również
ulega wydłużeniu – uwagi będzie
można składać do 30.11.2017 r.
Uprzednio podane terminy dyskusji
publicznych nie ulegają zmianie.

„Śmierć przychodzi cicho.
Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy
nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest
zawsze gościem nie na czas….”
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 30 września, w wieku 89 lat,
zmarła

p. Bronia
(Bronisława
Jóźwiak)

w latach 1949-1983dyrektorka
przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku”
w Kórniku-Bninie, wychowawczyni
wielu pokoleń dzieci.
Pogrzeb odbył się w czwartek
5 października 2017 r.
na Starym Cmentarzu Parafialnym
w Kościanie.
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy
szczerego współczucia i żalu.
składają:

składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy
Iwona, Karol, Mikołaj Czerniachowiczowie
i Ania z mamą.
Kondolencje z Trzcianki.

Dyrekcja, pracownicy i dzieci
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory
Roku” w Kórniku-Bninie
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VI Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub

Rummikub to gra, która w SP1 w Kórniku
z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników. We wrześniu, to już niemal tradycja,
rozgrywamy eliminacje mające na celu
wyłonienie dwóch uczniów reprezentujących naszą szkołę w Mistrzostwach Polski.
Nie inaczej było i w tym roku. Do eliminacji
mających miejsce 22 września zgłosiło się
20 uczniów z klas 1-7, a także z oddziałów
gimnazjalnych. Zawody trwały ponad dwie
godziny i w związku z tym, uczniowie mogli
do woli nacieszyć się pasjonującą rywalizacją - swoimi umiejętnościami wykazywali
się w czasie aż pięciu rund. Po dokonaniu
skrupulatnych podliczeń, które wykonywały
sędziny i organizatorki - panie Ewa Kaleta
i Katarzyna Szczepaniak, okazało się, że
„dziewczyny górą!” - bowiem pierwsze
i drugie miejsce zajęły odpowiednio Laura
Stankowska i Marta Strzykowska. Dziewczyny do końca toczyły bardzo wyrównaną
rywalizację, która notabene zakończyła się
remisem w „dużych” punktach, a o zwycięstwie zdecydowała korzystniejsza ilość
„małych” punktów.
Mistrzostwa Polski zostały w tym roku zaplanowane na 6 października, stąd też należało
zabrać się za intensywne przygotowania.

Kajakarstwo
Przełom września i października stał
pod znakiem zakończenia tegorocznych
zmagań kajakarzy na torach regatowych.
Mijający sezon był dla młodych zawodników UKS 2 Kórnik bardzo udany - notują
oni stały progres swoich wyników.
We wrześniu zawodnicy kategorii młodzików wystartowali w swoich pierwszych
poważnych zawodach - Mistrzostwach
Polski Seniorów i młodzików, podczas których mieli okazję sprawdzić się w rywalizacji
zawodników z całej Polski oraz przyglądać
się rywalizacji seniorów, którzy tydzień

Szczególnie w dwóch nowych wersjach
gry - Twist i Expert. Nie chcąc tracić czasu,
grałyśmy nawet w sobotni wieczór!
I w końcu nadszedł dzień zawodów. Podróż
do Sztumu, liczącą blisko 300 km, należało
rozpocząć bardzo wcześnie. Aby zdążyć
na 10.00, wyjechaliśmy już o 5.30 - czyli
w przysłowiowym „środku nocy”. W tym
miejscu serdecznie dziękuję tacie Laury
Stankowskiej, który zgodził się nas zawieźć
do Sztumu. Podróż przebiegała w bardzo
miłej atmosferze, zatem niemal w ogóle nie
odczuliśmy ponad czterogodzinnej trasy.
W sztumskim Ośrodku Kultury, gdzie Klub
Gier Planszowych „Pionkolandia” zorganizował Mistrzostwa, zebrało się około 100
uczestników z całej Polski. Na początek
zaplanowano rundę eliminacyjną - 6 partii
Rummikub Standard, które miały wyłonić TOP16 - najlepszą szesnastkę osób
awansujących do półfinału, a potem TOP4
- mierzących się w finale. Laurze i Marcie
towarzyszyło zmienne szczęście, ale po
emocjonujących sześciu grach istniała realna szansa awansu. Ostatecznie okazało
się jednak, że do pełni szczęścia zabrakło
niewiele - Marta była 18, a Laura - 41!
Po odebraniu dyplomów uczestnictwa,

udaliśmy się jeszcze nad bardzo malowniczo
położone nieopodal ośrodka jezioro, aby
zaczerpnąć świeżego, czystego powietrza

wcześniej zakończyli swoje starty na Mistrzostwach Świata.
Tymoteusz Sobczyk wraz z Wiktorem Mazanką w kategorii K-2 2000 m zajęli 9m.
W kategorii K-1 2000m startował również
Mateusz Lis.
Podczas ostatnich zawodów sezonu-Międzynarodowych Mistrzostw Woj. Wielkopolskiego - nowa, nie pływająca ze sobą
wcześniej osada K-2 w składzie Szymon
Stelmaszyk - Wiktor Mazanka, zajęła bardzo
dobre 6 miejsce, tylko nieznacznie przegrywając brązowy medal.
Na zakończenie sezonu trener Krzysztof
Ziółkowski podczas startów w Mistrzostwach Polski Masters w Wałczu dorzucił
dwa medale -srebrny i brązowy.

Sukcesy Miłosza
Mieszkaniec naszej gminy(Borówiec),
kajakarz Miłosz Ziółkowski reprezentował
nasz kraj i gminę w świecie - został powołany jako reprezentant Polski do udziału
w regatach Olimpic Hopes 2017 w czeskich
Racicach. Są to zawody rangi Mistrzostw
Świata dla zawodników w kategorii juniorów
młodszych. Miłosz startował tam w dwóch
konkurencjach K-1 i K-2 200m.

i ochłonąć nieco po wyjątkowo silnych emocjach. Około godziny 14. pełni pozytywnych
wrażeń i z mocnym postanowieniem, że to
nie był nasz ostatni raz w Sztumie, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
◊ Katarzyna Szczepaniak

Start w tych najważniejszych regatach
w roku był ukoronowaniem bardzo udanego sezonu, podczas którego Miłosz wraz
ze swoim bratem Mateuszem zdobył m.in.
tytuł Mistrza Polski oraz stawał na podium
podczas wielu innych zawodów.
◊ KZ

Kolarstwo
TRZY MADALE ZAWODNICZEK UKS MRÓZ
JEDYNKA KÓRNIK W DRUŻYNOWYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI
Pomimo plagi kontuzji wśród najstarszych
zawodniczek UKS Mróz Jedynka Kórnik
udało się z drużynowych Mistrzostw Polski
przywieźć trzy medale. Pierwszego dnia
zawodów rozegrano wyścigi mistrzowskie
w jeździe dwójkami na czas. Najlepiej tego
dnia wypadła dwójka juniorek, która po
zaciętej walce zdobyła brązowy medal, ulegając nieznacznie ekipie Ziemi Darłowskiej
i KTK Kalisz. Czwarta dwójka z BBC Krakus
Kraków straciła do kórniczanek 1 min 19 sek.
Zawodniczki UKS do lat 23 Viktoria Żegleń
i Nikol Płosaj zajęły tego dnia 4 miejsce. Nie
udała się również obrona tytułu sprzed roku
naszym juniorom Jankowi Łamaszewskiemu
i Wojtkowi Bystrzyckiemu, którzy przed mistrzostwami chorowali zaatakowani przez
infekcję i ostatecznie musieli się zadowolić
ósmym miejscem. Drugiego dnia mistrzostw
rozegrano wyścigi drużynowe na czas. Zaciętą walkę o złoty medal do ostatnich metrów
stoczyły nasze juniorki w składzie: Natalia
Szymczak, Joanna Golec, Karolina Przybylak,
Aleksandra Jakubiak z Ziemia Darłowską.
Ostatecznie lepsze o kilka sekund okazały
się rywalki, a do Kórnika pojechał srebrny
medal. Brąz przypadł ekipie Stali Grudziądz,
która straciła do zespołu z Kórnika aż 1 min
25 sek. Drugie srebro zdobyły kórniczanki
w wyścigu do lat 23 w składzie: Viktoria
Żegleń, Nikol Płosaj, Monika Graczewska
i Dorota Przęzak. Do ostatniego nawrotu
(14 km do mety) zespół z Kórnika wygrywał z najgroźniejszymi rywalkami z Atom
Mat Sobótka 24 sek. Wtedy Przęzak zbyt
gwałtownie zahamowała co spowodowało

Najlepszy start
od 10 lat
W bardzo dobrym stylu uczniowie Zespołu
Szkół w Kórniku rozpoczęli rywalizację
w ramach rocznego cyklu licealiady. Podczas zawodów, które odbyły się 29.09.2017
roku na obiektach KCRiS BŁONIE w Kórniku
sztafeta mężczyzn w składzie: Kuncewicz
Gracjan, Lesiński Wojciech, Witkowski Kasper, Górka Dawid, Jankowiak Maciej, Król
Wojciech, Sułkowski Jakub, Słabolepszy
Jakub, Marcin Wujek, Rafał Jaskuła zajęła
2 miejsce ustępując jedynie reprezentacji
ZS z Puszczykowa, a wyprzedzając uczniów
z ZS z Bolechowa, ZS nr 1 ze Swarzędza, LO
z Tarnowa Podgórnego, ZS z Rokietnicy, ZS
z Mosiny. Był to najlepszy start w ostatniej
dekadzie, w której udawało się wywalczyć
czasami brązowe medale.

ŻegleńiPłosajnatrasie
przetarcie tylnej opony. Efektem tego było
pożegnanie się z obrona tytułu sprzed roku.
Ekipie z Kórnika do złota zabrakło zaledwie
10 sek. i niezwykle waleczne kórniczanki
musiały się zadowolić srebrnym medalem.
Dwa medale do Kórnika przywiózł również
reprezentujący Zawodowa grupę kolarską CCC Polkowice Mateusz Taciak, który
zdobył srebrny medal w parze z Patrykiem
Stoszem, oraz złoty w wyścigu drużynowym
na czas.
BRĄZOWY MADAL MATEUSZA PRZYMUSIŃSKIEGO NA SZOSOWYCH MMM
Kolejny świetny występ zaliczył młodziutki
zawodnik UKS Mróz Jedynka Kórnik Mateusz Przymusiński, który w pięknym stylu
wywalczył brązowy medal podczas Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
które odbyły się w zachodniopomorskich
Płotach. Podczas jazdy indywidualnej na
czas dystans 4350m pokonał w czasie 6:02
min, co daje średnią 43 km/h! Mateusz uległ
złotemu medaliście Piotrowi Maślakowi
z Woli Droszewskiej zaledwie o 3 sek. Młody
Każdy zawodnik miał do przebiegnięcia dystans około 1050 m i poruszał się
w zróżnicowanym terenie. Największa
powiatowa szkolna impreza sportowa była
zorganizowana przez szkolnych organizatorów sportu również z naszej szkoły, którzy
przyczynili się do jej sprawnego przebiegu.

kolarz grupy Mróz bardzo bliski zwycięstwa
był również w wyścigu ze startu wspólnego,
gdzie w zwycięstwie przeszkodził mu jedynie brak doświadczenia. Po pięknej jeździe
przez cały wyścig na dystansie 40 km, trochę zbyt szybko zaczął finiszować. Na 50 m
przed metą jeszcze prowadził, ale wtedy
najgroźniejsi rywale zaczęli go wyprzedzać.
Ostatecznie Mateusz minął linię mety na
piątej pozycji. W pozostałych konkurencjach
młodzież z UKS również zajęła kilka punktowanych miejsc. W wyścigu indywidualnym
na czas wśród dziewcząt Julia Przymusińska, Emilia Jurga i Joanna Błaszczak zajęły
kolejno miejsca 10, 11 i 12. W wyścigu ze
startu wspólnego w takiej samej kolejności
wpadły na metę zajmując miejsca 11, 12
i 13. Natomiast w wyścigu dwójkami na
czas Julia Przymusińska z Marią Hoffmann
zajęły 6 miejsce, a Joanna Błaszczak z Emilią
Jurgą były 8. W wyścigu chłopców dwójka
Mateusz Przymusiński i Wiktor Perz uzyskała
10 czas dnia.
◊ Paweł Marciniak
Brało w niej udział 785 osób , w tym 682
zawodników, 83 opiekunów oraz 20 osób
z obsługi sędziowskiej i technicznej.
Gratulujemy udanego startu !!!
◊ Andrzej Paluch
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Tenis stołowy

Siódmy sezon
z łucznikami

6 października na sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Radzewie rozegrano Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym
(rocznik 2005 i młodsi). Co prawda poziom
gry nie był najwyższy, ale emocji było sporo.
Wśród dziewcząt po zaciętej walce zwyciężył
zespół gospodarzy w składzie: Zuzanna
Banecka i Aleksandra Ogórkiewicz. Drugie
miejsce dla SP Kamionki. W rywalizacji
chłopców pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Kamionek: Roland Kaczmarek, Jan
Bekris i Michał Kuźniak. Na drugim stopniu
podium stanęli chłopcy ze Szczodrzykowa,
a na trzecim z Radzewa. Zawodnicy walczyli
o medale i awans do Mistrzostw Powiatu.
◊ Karol Niemier

Szachy

W eliminacjach do Mistrzostw Polski wzięło
udział 6 zawodników Wieży Kórnickiej.
Pierwsze eliminacje odbyły się w Poznaniu,
były to Półfinały Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów, a brali w nich udział: Mateusz Krawczyk, Roland Kaczmarek, Wiktor Mazanka,
Aleksandra Wróbel, Tymoteusz Kątny oraz
Samuel Kątny. Po ciężkich dwudniowych
walkach, awans do finału uzyskali Aleksandra
Wróbel, Tymoteusz Kątny oraz Samuel Kątny
(cała trójka z SP Radzewo). Sporego pecha
miał Mateusz Krawczyk, który zajął 7 miejsce
(awans uzyskiwało 6 zawodników), mając
punktów tyle, co zawodnik na 3 miejscu
i przegrywając zaledwie dodatkowym wartościowaniem. Z pewnością Mateusz o awans
powalczy w przyszłym roku!
Drugim etapem były Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów – trudny sześciodniowy
turniej odbył się w Skorzęcinie. Cała trójka
z Wieży Kórnickiej do ostatniej rundy walczyła
o awans.
Choć wśród dziewcząt do lat 11 Aleksandra Wróbel zajmowała jedno z ostatnich
miejsc na liście startowej, to do ostatniej
rundy walczyła o awans. Dopiero przegrana
w ostatniej 9-rundzie pozbawiła ją awansu.
Zakwalifikować udało się jednak chłopakom,

awans w grupie chłopców do lat 9 uzyskał
Tymoteusz Kątny, a w grupie do lat 11 Samuel Kątny – zdobywając przy okazji tytuł
Wicemistrza Wielkopolski i zdobywając II
kategorię szachową.
Trzeci etap to eliminacje międzywojewódzkie
do Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły
się w dniach 24-30 września w Łazach koło
Koszalina. Tym razem był to siedmiodniowy
turniej z udziałem najlepszych zawodników
z województw Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, którzy walczyli o pierwsze 4
miejsca, dające awans do Finałów Mistrzostw
Polski. Na tym etapie brakuje łatwych zawodników, a o każdy punkt trzeba walczyć
nawet kilka godzin. Po uzyskanym awansie
województwo wielkopolskie reprezentowali
Samuel i Tymoteusz Kątni.
Bardzo ładnie zaprezentował się debiutujący na tym etapie rozgrywek Tymoteusz,
uzyskując 10 miejsce w turnieju. Do awansu
zabrakło zaledwie jednego punktu więcej.
Natomiast doskonały turniej rozegrał Samuel, który po dość nerwowym początku
staczał ciężkie pojedynki aż do ostatniej
rundy. Wygrywając ostatnia partię ostatecznie przypieczętował swój awans, zajmując
jednocześnie 3 miejsce w turnieju.
Awans do Finałów Mistrzostw Polski to dla
Samuela życiowy sukces, jaki uzyskał w szachach. Finał dopiero w przyszłym roku – jest
więc sporo czasu na treningi.
◊ RK

30 września w Poznaniu trójka zawodników
UKS Jedynka Kórnik wystartowała w Memoriale Czesława Ochockiego. Trzecie miejsce
wśród licznej grupy mężczyzn wywalczył
Wojciech Radziejewski. W zawodach nie
było podziału na kategorie wiekowe, więc
należy uznać to za sukces. Dziewczęta
z nieco słabszymi wynikami znalazły się za
podium, czwarta była Dominika Frąckowiak,
a piąta Roksana Toboła. 1 października
w Radzewie odbyła się kolejna edycja Pucharu Sokoła. W zawodach udział wzięło
20 łuczników z 2 klubów. Wśród dziewcząt
złoty medal wystrzelała Zuzanna Banecka,
srebrny Dominika Frąckowiak, a brązowy
Roksana Toboła. W zmaganiach chłopców
triumfował Norbert Glogier z Surmy Poznań, drugie miejsce wywalczył Wojciech
Radziejewski, a trzecie Tomasz Frąckowiak.
W rywalizacji OPEN najlepszy wynik uzyskała
Zuzanna Banecka i to w jej ręce powędrował
Puchar Sokoła. W strzelaniach specjalnych
na wesoło zwyciężył Norbert Glogier, drugie
miejsce dla Zuzanny Baneckiej, a trzecie dla
Wojciecha Radziejewskiego. 7 października
w Radzewie zorganizowaliśmy pierwszy
w naszej historii TereNOWY Turniej Łuczniczy. Zawody wyjątkowe, bo inne niż wszystkie. Uczestnicy strzelali do sylwetek zwierząt,
z nieokreślonej odległości. Złote medale
w poszczególnych kategoriach zdobyli:
Zuzanna Banecka, Dominika Frąckowiak,
Miłosz Dyrlica (Surma Poznań), Dawid Krych.
Srebrne medale wywalczyli: Zofia Brylewska, Agata Radziejewska, Maciej Tomczyk
(Surma), Wojciech Radziejewski. Brązowe
medale wystrzelali: Paulina Bukczyńska,
Roksana Toboła, Nikodem Nowicki, Miłosz
Nawrocki. W kategorii OPEN najlepsze rezultaty mieli Dominika Frąckowiak, Dawid
Krych i Wojciech Radziejewski. Siódmy sezon
działalności sekcji łuczniczej przy Stowarzyszeniu UKS Jedynka Kórnik przeszedł do
historii. W ciągu tego roku wystartowaliśmy
w 27 zawodach w Radzewie, Bukowcu,
Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Zgierzu,
Głuchołazach, Rudzie Śląskiej, Kielcach
i Krakowie. Medali było tam sporo, jednak
największe osiągnięcie w tym roku to 5
miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski,
jakie wywalczyli wspólnie Roksana Toboła
i Wojciech Radziejewski. Historyczny medal
był blisko. Świetne starty w silnie obsadzonych zawodach ogólnopolskich we Wrocławiu (zwycięstwo) i Krakowie (5 miejsce)
zaliczyła Zuzanna Banecka. Teraz czas na
odpoczynek. Po krótkiej przerwie nastąpi
wznowienie treningów na „hali”.

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zaopiekuję się dzieckiem do powrotu rodziców z pracy. Odbiorę
z przedszkola lub szkoły, zawiozę na
dodatkowe zajęcia. Tel. 726 132 971
Zatrudnię położną środowiskową - praca na terenie gm. Kórnik.
Tel. 607 399 644
Sklep Netto zatrudni osoby na
stanowisko Sprzedawca. Aplikację prosimy przesyłać na adres:
agata.kowalska@netto.pl
Praca dla Kucharza, Pizzera,
Kelnerki i Animatorki. Borówiec.
Tel. 513 078 970
Przyjmę do pracy w zawodzie
fryzjer, Studio Atelier Paulina
Latusek. Tel. 883 767 479, mail:
studioatelier@o2.pl
Potrzebny solidny, uczciwy fachowiec do wykonania betonowych
półek w łazience. Tel. 603 882 345
Zatrudnię kierowcę Tir kat C+E
trasy międzynarodowe baza Kórnik.
Tel. 660 312 501
Zatrudnię fryzjera-fryzjerkę dobre
warunki pracy, miła atmosfera.
Kamionki. Tel. 513 682 042
Praca! Magazynier Głuchowo,
bezpłatny dowóz 16, 25 / 21, 13
zł/h. Praca tymczasowa KRAZ 493.
Tel. 731 787 888
Zatrudnimy pracownika produkcyjnego w Robakowie, praca
pełnoetatowa od poniedziałku do
piątku 8.00-16.00. Tel. 605 438 427
Firma z okolic Mosiny, lider branży
instalacyjno-grzewczej zatrudni administratora danych produkcyjnych,
referenta. Informacje - Ryszard
Wichłacz. Tel. 506 183 576

INNE
Sprzedam działkę w Zbrudzewie
o pow. 2200 m². Tel. 663 251 684
Sprzedam dom w Kórniku. Tel.
663 251 684

Sprzedam komodę do akt oszkloną,
wysoką, za 60 zł oraz niską za 30 zł
koloru czarnego. Tel. 601 746 930
Sprzedam żyrandol pokojowy,
stan bardzo dobry. Tel. 604 212 209
Sprzedam drukarkę „Minerwa”,
sprawna, za 100 zł. Tel. 601 746 930
Sprzedam albę komunijną
chłopięcą, wzrost ok. 1,40 m,
buty komunijne w rozm. 34-35,
ubranko komunijne w rozm. 1,401,46 m i białą koszule na 1,40 m.
Tel. 604 212 209
Sprzedam rzeczy dziewczęce
i chłopięce w różnych rozmiarach
1,16-1,46 m. Stan bardzo dobry.
Kurtki, spodnie, koszulki, bluzy,
buty. Tel. 604 212 209
Sprzedam futro krótkie – norka
roz. 50. Tel. 783 830 315 (dzwonić
wieczorem)
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel. 572 386 490
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
Wydzierżawię lub sprzedam
gospodarstwo z powodu choroby.
Tel. 691 783 400
Sprzedam buraki pastewne, 250
zł – tona. Tel. 601 534 717
Kupię garaż. Tel. 886 849 627

Szkółki Kórnickie
– Punkt sprzedaży
ul. Średzka 2
oferuje bukiety,
wiązanki i znicze
na Wszystkich Świętych.
Przyjmujemy również
zamówienia tel. 61 677–30-05
Podziękowanie dla Policji i
Straży Miejskiej
W związku ze szczęśliwym odnalezieniem skradzionej łodzi
typu „Canoe” przez obie wyżej
wymienione służby składam
podziękowanie. Jednocześnie
podkreślam, iż jestem mile
zaskoczony zaangażowaniem
i wysoką kulturą funkcjonariuszy obu służb.
Z poważaniem,
Witold Łysakowski

UWAGA !
W związku ze zdarzeniami
atmosferycznymi , które miały
miejsce z 5 na 6 października
informuję, że w celu uzyskania
pomocy finansowej dla osób
lub rodzin, które poniosły straty
w gospodarstwach domowych
należy zwrócić się do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kórniku
ul.Poznańska 34 a .

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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◊ Karol Niemier

Kupie motorynkę firmy Romet lub
innego Komara. Tel. 509 449 141
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Bardzo dobra odmiana, 10 zł-15 kg.
Bnin, ul. Błażejewska 43
Do wynajęcia bardzo ładne, ciche,
nowe mieszkanie (40 m² - 1200 zł - od
15 listopada) z balkonem na park
kórnicki. Tel. 782 119 440 (niedz.-czwartek: 19.00-20.00)
Matematyka - skuteczne korepetycje - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Tel. 532 801 830.
Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2400 zł. - do negocjacji. Tel. 695 092 823
Młode świnki wietnamskie
oddam za darmo – Zaniemyśl.
Tel. 788 218 858
Sprzątanie domów. Tanio! 6zl/h.
Tel. 788 218 858
Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 6zl/h.
Tel. 788 218 858
Udzielę korepetycji z języka angielskiego dla dzieci szkoła podstawowa
i gimnazjum. Tel. 728 773 630
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, blisko centrum Kórnika,
700 m². Tel. 692 763 808
Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, centrum Kórnika, 320 m².
Tel. 692 763 808
Sprzedam działkę w ROD Mościenica, 400 m². Domek murowany
z wyposażeniem. Tel. 692 763 808
Sprzedam garaż murowany Kórnik, ul. Stodolna. Tel. 692 763 808
Stomatologia NFZ Borówiec. Protezy bez kolejki. Bezpłatne leczenie
dzieci i dorosłych. Tel. 692 756 100

WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

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

Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 2 listopada 2017 r.

