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Prosto

z Ratusza
Konferencja w „Bazarze“
Starostwo Powiatowe w Poznaniu zorganizowało w dniu 3 października w Hotelu „Bazar” konferencję naukową z okazji 100-lecia
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 191819. W konferencji uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski, a także radni powiatowi
Zbigniew Tomaszewski i Seweryn Waligóra.
„Zarządzanie jakościa
powietrza”

Stowarzyszenie Teatralne Legion

Rzeczpospolita Kórnicka
18.11.2018, godz. 18.00, Oaza Kórnik
Wstęp wolny

W dniu 5 października w Pleszewie odbyła
się V konferencja na temat ochrony powietrza w Województwie Wielkopolskim „Strategiczne zarządzanie jakością powietrza”.
Organizatorem był Urząd Marszałkowski
Województwa Wlkp. W konferencji udział
wzięli wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin. UMiG Kórnik reprezentował
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Natomiast 16 października w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się
szkolenie dla urzędników i funkcjonariuszy
straży miejskich dotyczące kontrolowania
zapisów uchwał anty-smogowych.

Także 5 października odbyło sie zgromadzenie wspólników spółki Wodkom. Podjęto
decyzję o wniesieniu aportem 300 tys. zł na
podwyższenie kapitału Spółki, z przeznaczeniem na zakup koparko-spycharki.

W dniu 12 października w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialna Urbanizacja”. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele uczelni zajmujących
się problematyką urbanizacji oraz architekci.
Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz
Antoni Kalisz.
„Czyste Powietrze”

Cześć i chwała Bohaterom!

„Quo vadis Frater”
Konferencja „Quo vadis Frater - Historia
i dzień dzisiejszy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w roku 100-nej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości”
odbyła się 15 października w Zamku Kórnickim. Wydarzenie współorganizowane
przez Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe,
PAN Bibliotekę Kórnicką przy współpracy

– Andrzej Wegner „Ruch bracki w Polsce
i Europie po reaktywacji”,
– Roch Tarczewski „Bractwa Kurkowe a stopnie wojskowe”,
Konferencji towarzyszyła wystawa znajdujących się w zbiorach PAN BK pamiątek
związanych z historią lokalnych bractw
strzeleckich, przygotowana przez Małgorzatę Potocką.
Grupa zakupowa
W dniu 16 października po raz kolejny
w Urzędzie Miasta Poznania została podpisana umowa ze sprzedawcą energii elektrycznej – tym razem na rok 2019. Gmina
Kórnik od 2013 roku należy do grupy zakupowej energii elektrycznej, dzięki czemu kupujemy energię po preferencyjnych cenach.

◊ Opr.ŁG

Wodkom kupuje sprzęt

„Odpowiedzialna urbanizacja”

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

poinformował jak prawidłowo ubiegać się
o dofinansowanie na termomodernizację
budynków oraz wymianę przestarzałych
źródeł ciepła.
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W sali OSP Kórnik, w dniu 13 października odbyło się spotkanie z mieszkańcami
dotyczące realizacji rządowego Programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na
spotkaniu przedstawiciel Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu

z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik było okazją do poznania historii bractw strzeleckich
w Europie i w Polsce, w szczególności zaś
historii K-BBK. Swoje referaty przedstawili
- Grzegorz Kubacki Kontekst historyczny
powstania Bractw Kurkowych w Bninie
i Kórniku,
- Roman Czechoski „Historia Bractwa w Kórniku do wybuchu II wojny światowej”,
– dr Kazimierz Krawiarz „Reaktywacja Bractwa w okresie transformacji ustrojowej”,
– prof. Tomasz Jasiński w imieniu starosty
Jana Grabkowskiego „Rola Bractw Kurkowych w aspekcie społecznym i obronnym”,
– ks. kanonik Franciszek Sikora „Sylwetka
ks. Szczepana Janasika”,
– Marek Baranowski „Aktualny stan i kondycja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego”,
– Jerzy Lechnerowski „Bractwo Kurkowe
postrzegane aktualnie przez władze gminy”,
– dr Paweł Redlarski „Kurkowe Bractwa
Strzeleckie w Polsce – stan badań i perspektywy badawcze”,

Szanowni Państwo,
zapraszam mieszkańców, delegacje
i poczty sztandarowe na uroczystość upamiętniającą ofiarę krwi, jaką
ponieśli mieszkańcy Kórnika, Bnina
i okolic, rozstrzelani 20 X 1939 roku
przez niemieckich okupantów.
20 X br. o godzinie 11:00,
w 79. rocznicę tych tragicznych
wydarzeń, spotkajmy się przy tablicy
pamiątkowej umieszczonej na kórnickim ratuszu.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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Świętujmy razem niepodległość

Nadal
w czołówce

Zbliżają się znamienne daty ważnych dla naszego kraju jubileuszów. W tym roku mija
sto lat od dnia odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad wieku zaborów.
Mija także wiek od dnia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-19.

Gmina Kórnik po raz kolejny znalazła się
w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin
miejsko-wiejskich. Ranking przygotowywany jest pod egidą Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”. W bieżącej edycji zajęliśmy
8. miejsce na ponad 600 gmin w tej kategorii. W dniu 15 października w siedzibie
Sejmu RP, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
Jednostek Samorządu Terytorialnego”
wyróżnienie w imieniu samorządu odebrali:
wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz
skarbnik Katarzyna Szamałek.
Udział w XVI Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju JST jest bezpłatny, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, powstaje
w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking
opracowany jest na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem
wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.
Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba
osób pracujących na 1 tys. mieszkańców,
liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys.
mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys.
mieszkańców oraz odsetek mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków.
◊ ŁG

W Kórniku powołano komitet organizacyjny obchodów. Zgodnie z decyzją tego
gremium, główne uroczystości związane
ze Świętem Niepodległości odbędą się
w naszym mieście w przeddzień rocznicy,
czyli 10 listopada. Jest to podyktowane
tym, że 11 listopada odbędą się liczne wydarzenia ogólnokrajowe, transmitowane
przez media. By umożliwić mieszkańcom
uczestniczenie w lokalnych uroczystościach,
ale dać im także szansę na uczestnictwo
lub śledzenie tego co będzie się działo
w całym kraju, już w sobotę 10 listopada
o godzinie 12:00 w Kolegiacie Kórnickiej odprawiona zostanie uroczysta msza święta.
Po jej zakończeniu zebrani przemaszerują
razem z pocztami sztandarowymi, delegacjami i orkiestrą ulicami miasta pod pomnik
Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbędzie się patriotyczna uroczystość i złożone
zostaną wiązanki kwiatów.
Tego też dnia tradycyjnie już odbędzie się
uroczyste podsumowanie konkursu recytatorskiego „Wpisani w Historię”, organizowanego przez kórnicki hufiec ZHP.
KCRiS „Oaza” zaprasza także tego dnia
na kolejny Bal Niepodległościowy.
Ponieważ na dzień 27 grudnia zaplanowano wiele wydarzeń w Poznaniu i całej
Wielkopolsce, również rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego w Kórniku
czcić będziemy wcześniej, bo 15 grudnia.
To przyspieszenie obchodów jest tym
bardziej uzasadnione, że choć powstanie
wybuchło w ostatnich dniach roku 1918, to
w Kórniku przygotowywano się do niego
dużo wcześniej.
Tak wiec 15 grudnia również o godzinie
12:00 w Kolegiacie Kórnickiej odprawiona

będzie msza św. Znów przejdziemy z kościoła pod pomnik. Tym razem dojdzie
do odsłonięcia nowej części monumentu,
tablicy w kształcie płomienia, na której
znajdą się nazwiska wszystkich związanych
z Kórnikiem powstańców z lat 1918-19.
Po uroczystości na Placu Powstańców
Wielkopolskich można będzie wziąć udział
w happeningu, który na rynku w Kórniku
przygotowują członkowie grupy rekonstrukcyjnej AD Honores.
O godzinie 15:00 zaplanowano w „Oazie”
VIII Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych
organizowany przez Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego - koło Kórnik.
W tym roku wstępem do przeglądu będzie
spektakl przygotowany przez kórnickich
harcerzy. Podczas Przeglądu wręczone
zostaną pamiątkowe krzyże powstańcze.
Częścią jubileuszu jest także trwająca właśnie akcja znakowania grobów powstańców,
które razem z TPPWlkp organizuje i finansuje Stowarzyszenie Kibice Lecha. Kibicom (w
tym FC Bnin) zawdzięczamy także powstanie
drugiego już muralu, tym razem w Bninie,
który upamiętni powstańców w wyjątkowy
sposób. Urząd Miasta i Gminy Kórnik zorganizuje w lutym przyszłego roku wyjazd do
Łomnicy. Przed nami już 20 października
Bieg „Powstańczym Tropem” organizowany
przez ZHP.
Swój wkład w obchody jubileuszowe będzie
miał także teatr „Legion”. 18 listopada
o godzinie 18:00 w „Oazie” odbędzie się
spektakl „Rzeczpospolita Kórnicka” – oparta na wspomnieniach uczestników walk
Kompani Kórnickiej scena faktu. Członkowie „Legionu” brać będą udział także
w inscenizacjach poza Kórnikiem.

Dofinansowanie z EFS

Dnia 12 października br. podpisana została
umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 projektu pt.
„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie
Kórnik”. Wniosek o dofinansowanie złożony
został w 2016 roku w ramach Poddziałania
8.1.1. Edukacja przedszkolna. Na podstawie
podpisanej umowy otrzymamy dotację
w wysokości 771 830,85 zł.

◊ Anna Biernacka

10 listopada 2018 r.
- kórnickie obchody
Święta Niepodległości

15 grudnia 2018 r.
- kórnickie obchody
100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

Bractwo Kurkowe planuje okolicznościowe
strzelania 10 listopada oraz 6 stycznia 2019 r.
Niedawna konferencja „Quo vadis Frater.
Historia i dzień dzisiejszy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w roku 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”
także wpisała się w tematykę obchodów.
Konkursy, akademie, wydarzenia okolicznościowe planują szkoły i przedszkola.
A wiele wydarzeń już za nami, o czym staraliśmy się informować na łamach naszego
pisma.
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do Wydziału Promocji UMiG Kórnik
(Plac Niepodległości 41 w godzinach
urzędowania), gdzie można odebrać biało-czerwone rozetki. Niedługo będziemy
także dystrybuować flagi powstańcze
i narodowe.
◊ ŁG
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Sesje RMiG
Podczas wrześniowej Sesji RMiG radni
dokonali zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata
2018-2027, a także w uchwale budżetowej
na 2018 rok.
Rada określiła wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów
szkół i innych nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin
zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia
z przedmiotów o różnym wymiarze godzin
zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.
Radni ustalili regulamin określający wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki
pracy, a także warunki obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria
i tryb przyznawania nagród.
Podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Wyrażono wolę przeznaczenia kwot:
- 40.000 zł na dofinansowanie budowy
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464P,
- 2.355.000 zł na dofinansowanie rozbudowy
drogi powiatowej nr 2477P Gądki– Szczodrzykowo, etap 3 o długości około 1,73 km.
Zadanie to będzie finansowane w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
oraz ze środków Powiatu i środków Miasta
i Gminy Kórnik.
Radni zmienili uchwałę w sprawie przejęcia
od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
publicznego zarządzania drogami powiatowymi. Przejęte zadanie dotyczy zarządzania
drogą powiatową w zakresie dotyczącym
budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2478P w miejscowości Radzewo
przy ul. Dworzyskowej.
Rada przyjęła pomoc rzeczową od powiatu
poznańskiego w formie zakupu trzech fabrycznie nowych zestawów składających się
z prądownicy Rosenbauer RB 101 EN storz 52
i 3 odcinków węża do motopomp WP52-20
ŁA kolor o łącznej wartości 8.100,00 zł brutto. Wartość jednostkowa zestawu wynosi
2.700,00 zł brutto. Zestawy przeznaczone
są dla jednostek OSP: Czmoń, Radzewo
i Szczytniki.
Wyrażono zgodę na zakup prawa własności
nieruchomości niezabudowanej, położonej
w obrębie Borowiec. Wykup prawa własności
nieruchomości zabezpieczy na najbliższe
lata możliwość rozbudowy infrastruktury
dedykowanej społeczności lokalnej.
Podjęto uchwałę w sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie
Kromolice. Przedmiotowa nieruchomość
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zostanie przeznaczona na świetlicę wiejską.
Określono przystanki komunikacyjne oraz
warunki i zasady korzystania z przystanków,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto i Gmina Kórnik.
Wskazano wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu
drogi gminnej:
- ulicy Głównej w rejonie osiedla Owocowe
Wzgórze w miejscowości Dziećmierowo,
- ulicy Ogrodowej w rejonie Szkoły Podstawowej - strona prawa i lewa w miejscowości
Szczodrzykowo.
Radni uchwalili „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017 –
2020, z perspektywą na lata 2021 - 2024” oraz
rozpatrzyli skargi na działalność dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kamionkach oraz na
działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
Radni podjęli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- dla obszaru zlokalizowanego na północ od
ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik,
- dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy
i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie
geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik –
etap I,
- dla działek o numerach ewidencyjnych
149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
Rada przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
- w obrębie geodezyjnym Błażejewko, dla
terenu i okolic dawnego ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, gmina Kórnik,
- w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie
oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Radzewie dla wschodniej
części ulicy Wapiennej, gmina Kórnik,
- w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie
ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja,
gmina Kórnik.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębach geodezyjnych
Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie ulicy Zaułek
i ul. Czereśniowej, gmina Kórnik.
Uchylono uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Radzewie dla wschodniej
części ulicy Wapiennej w gminie Kórnik.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin. Ul. Piękna ma swój początek od
dz. nr 390 i biegnie do działki nr 308/4, a jej
podstawę stanowi droga oznaczona działką
nr 309/31. Dachowa wzbogaci się o Osiedle
Sowie, które ma swój początek od ul. Poznańskiej i biegnie do działki nr 27/6, a jego
której podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 27/26. W Radzewie powstanie
ul. Bursztynowa, która biegnie od ul. Św.
Mikołaja do działki nr 406/23, a jej podstawę
stanowi droga, oznaczona działką nr 406/20.
◊ Opr. ZF

Uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
(...)
§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m²
powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,49
zł od 1 m² powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015
roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018
roku, poz. 1398), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł
od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98
zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,62
zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

17 października odbyła się kolejna sesja
Rady Miasta i Gminy Kórnik. Miały to być
ostatnie obrady w kończącej się w listopadzie br kadencji.
Nawiązując do tradycji, która pozwalała
onegdaj królowi kurkowemu zasiadać
w ławach rajców miejskich, podczas sesji
wystąpili przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego: prezes Marek
Baranowski, Roman Czachoski oraz aktualny król Roman Fludra. Przedstawili oni sprawozdanie z działalności swojego bractwa
i podziękowali burmistrzowi oraz radzie za
dotychczasową współpracę.
Uhonorowano także dyrektorki szkół
i przedszkoli, które zostały powołane od
1 września na swoje stanowiska. Przygotowano także kwiaty dla nowo powołanych
sołtysów trzech sołectw powstałych z podziału Kamionek.
Radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Kórnik na lata
2018–2023.
Podjęli uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Ustalono zasady, na
jakich dofinansowywane będą inwestycje
polegające na:
- modernizacji systemu grzewczego związanego
- montażu w systemie grzewczym źródła
wykorzystującego energię odnawialną np.
kolektor słoneczny, pompa ciepła;
- montażu mikroinstalacji do produkcji
energii elektrycznej,
- montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków.
Udzielono kolejnej dotacji na „prace kon-

serwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane” planowane przy Zamku Kórnickim. Na ten cel przeznaczono 50 tys. zł.
Podjęto decyzję w sprawie pozbawienia
statusu pomnika przyrody rosnącemu do
niedawna w Borówcu wiązowi górskiemu.
Drzewo uschło, całkowicie obumarło i stanowi obecnie zagrożenie.
Dostosowano Statutu Miasta i Gminy Kórnik do obowiązujących przepisów prawa
i ustalono instytucję obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Rada Miasta i Gminy w kwietniu zgodziła się
przeznaczyć kwotę 422.450 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej
Poznań Główny - Ostrów Wielkopolski. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
pismem z dnia 24 lipca 2018r. zwrócił się
o zwiększenie kwot dotacji w latach 2019
i 2020 w łącznej kwocie 43.462 zł. Radni
zdecydowali się przeznaczyć kolejne środki
na ten cel.
Burmistrz przedstawił obszerne podsumowanie kadencji, które postaramy się
opublikować w następnym numerze „Kórniczanina”.
Ponieważ była to ostatnia sesja przed wyborami, zarówno radni jak i uczestniczący
w sesji goście szczególnie gorąco dziękowali
Jerzemu Lechnerowskiemu, który przez 6
kadencji pełnił funkcję burmistrza.
Podziękowania na koniec kadencji trafiły
także do wiceburmistrzów, radnych pracownic Biura Rady oraz urzędników.
Z powodu konieczności podjęcia uchwał
związanych z podatkiem rolnym przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam Lewandowski zaproponował, by radni spotkali się

Samorządowcy VII Kadencji 2014-2018
oraz pracownicy Biura Rady Miasta i Gminy Kórnik
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na jeszcze jednej, nadzwyczajnej sesji w dniu
7 listopada. Kadencja samorządu kończy się
w połowie przyszłego miesiąca.
Z uchwałami podjętymi podczas październikowej sesji można się zapoznać na stronie
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/24507
Sesje Rady Miasta i Gminy są teraz transmitowane na żywo w Internecie. Transmisje
i ich archiwum można znaleźć na kanale
Rady Miasta i Gminy Kórnik na platformie
YouTube.
◊ ŁG

Burmistrz Jerzy Lechnerowski
z upomnkiem od pracowników KOMBUSU
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Serdecznie zapraszam
na spotkanie konsultacyjne,
dotyczące prac nad projektem
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w rejonie
ulicy Mieczewskiej
i ulicy Spacerowej
w Kamionkach.
Spotkanie odbędzie w dniu
30 października 2018 r.
o godzinie 18.30
w budynku strażnicy
OSP Kamionki.
Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego
UMiG Kórnik

19 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art.
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr
L/693/2018 z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach
geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik,
w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu – uwidocznienie na rysunku zmiany
planu projektowanej przebudowy odcin-

Uwolnij przyjaciela
6 października w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA już po raz drugi odbyła się
ogólnopolska akcja „Zerwijmy Łańcuchy” organizowana przez portal Psy.pl. Happening miał
na celu zaprotestowanie przeciwko wiązaniu psów na stałe na uwięzi. Hasłem tegorocznej
akcji zachęcającej do założenia łańcucha na szyję było „Uwolnij przyjaciela”. O problemie
psów łańcuchowych mówi się coraz częściej, ale wciąż zbyt mało. Dlatego założeniem
akcji było zwiększenie świadomości z konsekwencji za trzymanie psa na stałe na uwięzi.
Dziękujemy wszystkim za aktyny udział i promowanie akcji w holu Oazy.
◊ OAZA

ka gazociągu przesyłowego.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionego projektu zmiany planu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia
12 listopada 2018 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Dodatkowe
kursy
W odpowiedzi na wniosek sołtysa wsi Błażejewo oraz wniosek mieszkańców Os. Przy
lesie firma KOMBUS informuje,że z dniem
4-10-2018r uruchomi następujące kursy
z przystanku os. Przy Lesie:
Dni robocze:
- odjazdy do Poznania: 4:06, 5:31, 6:11s,
11:51, 12:11, 14:21, 20:06
- odjazdy do Zaniemyśla: 3:53, 4:41, 4:49,
19:55
- odjazdy z przystanku Bnin Osiedle (przedłużenie do przystanku os. Przy lesie): 7:55,
8:15, 10:50, 17:18, 19:05, 19:55, 21:00, 23:45
Sobota:
- odjazdy do Poznania: 3:59, 4:51, 5:51,
11:51, 12:51, 15:51, 18:51
- odjazdy z przystanku Bnin Osiedle (prze
dłużenie do przystanku os. Przy lesie) 11:25,
13:40, 14:40, 17:40, 22:30, 23:30
Niedziela:
- odjazdy do Poznania: 3:59, 5:51, 11:51,
12:51, 15:51, 18:51
- odjazdy z przystanku Bnin Osiedle (przedłużenie do przystanku os. Przy lesie) 11:25,
13:40, 14:40, 17:40, 22:30, 23:30
- legenda: s-kursuje w dni nauki szkolnej

Poobozowe spotkanie

Dzień 6 października był w naszej jednostce – dniem spotkań. Od rana odbywały się
mecze piłkarskie, a na godzinę 14.00 wyznaczyli sobie spotkanie uczestnicy Obozu
Szkoleniowego-Profilaktycznego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – gminy Kórnik.
W spotkaniu brali udział obozowicze, ich
rodzice, kadra obozu oraz strażacy zarządu
OSP Radzewo, zarządu OSP Czmoń, która
to jednostka była współorganizatorem tegorocznego obozu szkoleniowego młodych
strażaków „Dźwirzyno 2018”.
Spotkanie zaczęło się od odśpiewaniem
naszego strażackiego hymnu przez młodych
strażaków. Następnie przy dźwiękach gitar
druhen MDP OSP Radzewo: Gabrysi Banaś
i Moniki Okoniewskiej rodzice usłyszeli
piosenki, których młodzież nauczyła się
na obozie. Obozowicze z grup tanecznych
odtańczyli przed rodzicami i zaproszonymi
gośćmi dwa tańce: 6 minutowy taniec „Belgijka” oraz taniec do muzyki „Arab Techno”.
Po krótkim odpoczynku druhny MDP OSP
Czmoń - Sylwia Rumińska, Sylwia Sznura,
Magdalena Sułkowska oraz druhowie
MDP OSP Radzewo - Bartek Radziejewski,
Norbert Naglewicz wraz z dh Krystianem
Szczepankiewiczem przedstawili widowni
symulowaną akcję ratowniczo–gaśniczą.
Młodzi strażacy ubrani w specjalistyczne
ubrania typu NOMEX rozwinęli z samocho-

du pożarniczego węże W 52 oraz rozłożyli
trójnik i z dwóch prądów wodnych wykonali
gaszenie pożaru. Następnym punktem był
pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. I tutaj do akcji weszły znowu dziewczyny z MDP OSP Czmoń - Sylwia, Magda
i Sylwia gdzie krok po kroku przedstawiały
i tłumaczyły jak zachować się w sytuacji,
gdy napotkamy osobę poszkodowaną lub
nieprzytomną. Za pokaz dziewczyny otrzymały gromkie brawa.
Po wyczerpujących pokazach młodych
strażaków, przyszedł czas na pokrzepienie
się dobrym jadłem, które to serwowali stra-
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żacy OSP Radzewo – kiełbasa z grilla, pyszny
żurek z bułeczką.
A na koniec były pyszności na słodko, które
to upiekły bezinteresownie mamy naszych
młodych strażaków MDP OSP Radzewo.
Słodkości otrzymaliśmy również od dh. Moniki i Sławka Sobolewskich z OSP Szczytniki.
Dziękujemy!!!.
Przy dźwiękach gitar bawiliśmy się do
późnego popołudnia racząc się dużymi
porcjami pysznych lodów.
◊ Ewa Sieroń
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III Rodzinny Bieg na Orientację

W tradycję spotkań integracyjnych w ramach projektu edukacyjno–wychowawczego „Aktywnie działamy, czas dla siebie
mamy” w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie wpisał się Rodzinny Bieg na
Orientację. Już po raz trzeci w słoneczne,
piątkowe popołudnie 21 września br. wspólnie z rodzicami i dziećmi oraz nauczycielami
przemierzyliśmy pełną przygód i atrakcji
trasę biegu. Tym razem wybraliśmy las
wokół jeziora na Zwierzyńcu.
Zawodnicy, wyposażeni w mapy, rozpoczęli
marszobieg. Na trasie każdy uczestnik miał
do zaliczenia kilka punktów kontrolnych
i wykonanie zadań, które wymyśliła dla
nas Pani Barbara Jańczyk. Po raz pierwszy
w naszym biegu uczestniczyła Pani dyrektor Marzena Dominiak oraz Pani Anetta
Szarzyńska.
W oczekiwaniu na pozostałe zespoły docierające do mety na kórnickich Błoniach,
dzieci i dorośli spędzali czas biorąc udział
w grach zręcznościowych i łamigłówkach

umysłowych. Kiedy na metę dotarli wszyscy
uczestnicy, upiekliśmy kiełbaski przy ognisku wcześniej przygotowanym i rozpalonym
przez Pana Dariusza Śmigielskiego. Jedliśmy także pyszne drożdżowe ciasto, które
corocznie piecze dla nas Pan Kaczmarek
z Kórnika. W radosnej atmosferze dzielili-

śmy się wrażeniami z trasy. Każdy uczestnik
„Rodzinnego Biegu na Orientację” otrzymał
dyplom, daszek z okolicznościową naszywką
i drobne upominki. Tego dnia znów wszyscy
byliśmy zwycięzcami!
◊ Małgorzata Pyła

„Zielona Szkoła” w Łysym Młynie ...

... czyli drzewa, ptaki i woda.
W początkach października dla uczniów klas
szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
tradycyjnie zorganizowano „zielone lekcje”
w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”.
Celem zajęć było utrwalenie i poszerzenie
wiadomości przyrodniczych, doskonalenie
umiejętności prowadzenia obserwacji przez
mikroskop, binokular i lornetkę, kształcenie
naukowego myślenia, wnioskowania i współpracy w grupie.
W ośrodku uczniowie realizowali również
projekt ekologiczny pt.: „Drzewo Franciszka”
związany z Dniem Drzewa.
Dla przyrodników początek października
to także czas obchodów Europejskich Dni
Ptaków, dlatego uczniowie rozpoznawali
ptaki lęgowe odlatujące od nas na zimę oraz
zbijali budki lęgowe dla skrzydlatych przyjaciół. W grupach rozpoznawali gatunki drzew,
badali różne właściwości drewna, wykrywali

składniki pokarmowe. Poznawali również
leśne organizmy, a szczególnie grzyby, owady,
ptaki i ssaki.
Ważną częścią zajęć było poznanie przystosowań ptaków do lotu oraz budowy i rodzajów
ich piór. Uczniowie oglądali różne typy rozwoju owadów oraz samodzielnie wykonywali
preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli
podbarwione jodyną. Sprawdzali w ten sposób znajomość budowy komórki roślinnej.
Za sprawne i poprawne wykonanie zadań
uczestnicy zdobywali punkty.
Po zakończeniu pierwszej części zajęć wszyscy
ruszyli na ścieżkę przyrodniczą z lornetkami
i kartami pracy, gdzie indywidualnie poszukiwali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące
wody, jej krążenia, zasobów, organizmów
związanych ze środowiskiem wodnym.
Podczas spaceru udało się również zaobserwować sikorki bogatki, kruki, klucz gęsi oraz
myszołowa. Ostatnim zadaniem jednej z grup

było prawidłowe posadzenie drzewa – klonu
jesionolistnego – w ramach projektu Drzewo
Franciszka. Inna grupa zawiesiła wykonaną
przez siebie budkę lęgową na drzewie w okolicy ośrodka. W ten sposób zostawiliśmy tam
nasze ekologiczne ślady.
Na zakończenie spotkania z przyrodą zwycięskie drużyny z obu klas otrzymały nagrodę
specjalną - tematycznie związaną z zajęciami
– ptasie mleczko.
Nasze zielone lekcje były długie i intensywne,
łączyły naukę z pewną formą zabawy i współzawodnictwa, dlatego liczymy na to, że wiedza
i nabyte umiejętności na długo zostaną
w uczniowskiej pamięci.
Zajęcia prowadziły nauczycielki Agnieszka Półchłopek i Paulina Przybylska oraz edukatorka
Karolina Prange z Nadleśnictwa Łopuchówko.
◊ Agnieszka Półchłopek

„Ogończyk“ zwiedzał poznańskie muzea
Tegoroczna wycieczka Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk” wpisywała się
tematyką w obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Uczestnicy
zwiedzili Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Mimo, iż muzeum
istnieje od jedenastu lat, jest mało znane
i rzadko odwiedzane. A przecież ukazuje
najbliższą nam historię zrywu robotniczego o godne życie. Znajduje się przyziemiu
Zamku Cesarskiego. To nie przypadek.
Właśnie w tym budynku w 1956 roku mieściła się Miejska Rada Narodowa, a obok
niej znajdował się budynek Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Przebiegająca przy nich
ul. Czerwonej Armii (dziś Święty Marcin)
i przylegający do niej tzw. plac Stalina (Adama Mickiewicza) były miejscem protestu
demonstrantów rankiem 28 czerwca 1956
roku. W końcu także w tym rejonie, po 25
latach od tego wydarzenia, wzniesiono
Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956.
Będąc w muzeum, dzięki charakterystycznej scenografii i ciekawej opowieści pani
przewodnik, przenosiliśmy się w różne
miejsca. Jest mieszkanie w starej kamienicy, Ulica Wolności, tramwaj, sala Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, hala
Zakładów Przemysłu Metalowego im. Józefa Stalina (późniejsze HCP) oraz pomieszczenia gmachu Wojewódzkiego Urzędu
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
(pokój przesłuchań, sala sądowa, cela).
Zdjęcia, filmy, nagrane relacje, fragmenty
Polskiej Kroniki Filmowej i rekwizyty z tamtych wydarzeń niektórym uczestnikom

Pamiętamy

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie dość
nietypowo obchodzono Dzień Patrona.
Po pierwsze z kalendarza wydarzeń związanych z powstaniem wynikało, że zbyt
wcześnie. Po drugie nie na uroczystej
akademii, ale w plenerze i to z ułańską
fantazją. Wszystko to za sprawą Stowarzy-

przypomniały, a młodszym uświadomiły,
o tym ważnym w historii naszego kraju,
powstaniu robotniczym.
Kontynuując naszą wycieczkę udaliśmy się
do Muzeum Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Znajduje się ono w Odwachu
na Starym Rynku. Muzeum Powstania
Wielkopolskiego prezentuje czasy od zaboru pruskiego, niezłomnej walki z germanizacją i wreszcie największe, zwycięskie
powstanie w historii Polski. W muzeum
podziwialiśmy zabytki, plansze, multimedia. Cała opowieść w muzeum rozpoczyna
się w XIX w., następnie zwiedzający mogą
zobaczyć stolicę Wielkopolski w przededniu powstania, dalej powitanie Ignacego
Paderewskiego i samo powstanie. Zwiedzanie kończy się w salonie, przypominającym życie w mieście w dwudziestoleciu
międzywojennym. Muzeum powstało
w miejscu dawnego Muzeum Historii Ruchu Robotniczego. Wystawa stała muzeum

jest nowoczesną i atrakcyjną dla widza
formą przekazu historycznego i muzealnego o Powstaniu Wielkopolskim. Wystawę
uzupełniają liczne multimedia.
Organizatorzy mają nadzieję, iż zwiedzanie obu miejsc uświadomiło uczestnikom
wycieczki, że w Poznaniu istnieją ciekawe,
nietypowe muzea, które w namacalny
sposób ukazują historię Wielkopolski.
Może warto z dziećmi lub młodzieżą
rodzinnie wybrać się jeszcze raz, bo zwiedzanie muzeów nie zawsze jest nudne,
a czasem nawet pasjonujące.
Był również czas na rozmowy i spacer
ulicami Poznania, czemu sprzyjała piękna,
jesienna pogoda.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas.

szenia Kawaleryjskiego 7. Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich z rotmistrzem
Włodzimierzem Rocławskim na czele. Było
ognisko, przejażdżki bryczką i wierzchem.
Klasy starsze uczestniczyły w przygotowanej przez rotmistrza prelekcji o tradycjach
kawaleryjskich w kontekście odzyskania przez Wielkopolskę niepodległości.
Uczestnicy wydarzenia mogli skosztować
przepysznych słodkości upieczonych przez
rodziców. Konie też zostały obdarowane
jabłkami i marchewkami zebranymi przez

uczniów szkoły. Serdecznie dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w ten kawaleryjski dzień wspomnień o Powstaniu
Wielkopolskim. Szczególne podziękowania dla członków Stowarzyszenia oraz
Włodzimierza Rocławskiego, którzy swój
wolny czas poświęcili dzieciom i młodzieży
z naszej szkoły. Podziękowania również
dla pana Andrzeja Surdyka za udostępnienie świetlicy wiejskiej i terenów wokół.

◊ Organizatorzy wycieczki

◊ Magdalena Murdza

19 października 2018 r. 13
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VI edycja Kórnickich Dni Nauki
Juz po raz szósty, na terenie gminy Kórnik
odbywały się Kórnickie Dni Nauki. Od 19 do
22 września uczniowie kórnickich szkół oraz
wszyscy zainteresowani mieli możliwość
uczestnictwa w szeregu aktywności przygotowanych przez pracowników z lokalnych
jednostek naukowych (Instytut Dendrologii
PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Arboretum,
Szkółki Kórnickie Zakład Doświadczalny
w Kórniku, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Babki, Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych PAN, Stacja
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
Instytutu Zootechniki PIB w Dworzyskach).
Impreza corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem.
W tym roku wydarzenie zainaugurowała
konferencja popularnonaukowa pt. „Zryw
Wielkopolan w ich „małych ojczyznach”.
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 i jego
znaczenie w walce o granice II Rzeczpospolitej”. Całe spotkanie transmitowane było
„na żywo” w Internecie, dzięki czemu dotarło
do szerszego grona odbiorców, a zapis konferencji obejrzeć można na stronie www.
youtube.com/user/umkornik.

W dniu drugim naukowcy odwiedzili szkoły
prezentując dzieciom i młodzieży wykłady
o różnorodnej tematyce.
W dniu trzecim to pracownicy jednostek
naukowych zaprosili uczniów do siebie.
Była to okazja do rozmów z ekspertami,
do przyjrzenia się ich pracy z bliska oraz do
poznania miejsc zamkniętych na co dzień
dla odwiedzających.
Oprócz zajęć zamkniętych, które dedykowane były wyłącznie uczniom szkół, wszyscy
mieszkańcy mogli wziąć udział w zajęciach
otwartych. Wzorem lat ubiegłych w Obserwatorium w Borówcu odbył się pokaz
laserowy, na terenie kompleksu leśnego
w Błażejewie zorganizowano „Rykowisko”,
a po zmroku otwarto dla zwiedzających
komnaty kórnickiego zamku. Tym razem
również arboretum w Kórniku można było
zwiedzić po zapadnięciu zmroku. Nowością
tegorocznych Kórnickich Dni Nauki były
zajęcia dedykowane dla seniorów.
Po raz pierwszy na Kórnickie Dni Nauki
zaproszono wykładowcę spoza gminy.
Odwiedził nas Bartłomiej Juzak, pracownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach,

który przygotował prezentację dotyczącą
swojego regionu i jego historii w okresie
odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
O Sejmie Dzielnicowym opowiadał kustosz
Izby Pamiątek regionalnych Kazimierz
Krawiarz.
Finał VI edycji Kórnickich Dni Nauki odbył się
w czasie „Festynu Ekologicznego” zorganizowanego na Rynku w Kórniku. W czasie jego
trwania podziękowano wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego, czterodniowego wydarzenia.
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Kórnik,
Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut Dendrologii PAN, Biblioteka Kórnicka PAN, Arboretum, Szkółki Kórnickie Zakład Doświadczalny
w Kórniku, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo
Babki, Obserwatorium Astrogeodynamiczne
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Stacja
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
Instytutu Zootechniki PIB w Dworzyskach,
Izba Pamiątek Regionalnych Kórnik-Bnin,
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kórniku.
◊ ZF

Kórnickie Dni Nauki 2018
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AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy?
– sprawdź
co będzie się działo
w gminie Kórnik
w najbliższym czasie...

21 PAŹDZIERNIKA

10 LISTOPADA

KONCERT: Antoni Muracki śpiewa piosenki
Nohavicy. Hotel „Daglezja”, godz. 18:00.
Zapisy: osobiście w Bibliotece Publicznej
w Kórniku lub telefonicznie: 61 81 700 21.
Wstęp wolny.

VIII BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Rezerwacja tel. 61 649 88 75 wew. 3. Cena za
parę 350 zł.

BARWY JESIENI. Arboretum w Kórniku.
O godzinie 12.00 i 14.00 spacer z pracownikiem ogrodu. W godzinach 11.00-15.00 na
polanie przy pawilonie parkowym można
zobaczyć wystawę pokazującą owoce,
nasiona i szyszki roślin Arboretum. Spacer
i wystawa w cenie biletu. W przypadku
niesprzyjającej pogody program może ulec
zmianie.
WERNISAŻ: III FESTIWAL - FOTOGRAFIA
OBRAZÓW NATURY 2018.
Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 18:00.
23 PAŹDZIERNIKA
BAJKOCZYTANIE: „Gwiazda z nieba”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
24 PAŹDZIERNIKA
AKADEMIA SENIORA. WARSZTATY PLASTYCZNE – ROBIMY PERUKI. Strażnica OSP
w Kórniku, godz. 16.30. Zapisy tel. 886 111
091, 515 229 684.

19 PAŹDZIERNIKA
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM ANDRZEJEM
PASŁAWSKIM: Rumunia. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 19:00.
20 PAŹDZIERNIKA
JESIENNY MARATON FITNESS – EDYCJA
XXIII. KCRiS OAZA, godz. 17:00-21:00. Bilety
w cenie – 29 zł. Dla uczniów szkół za okazaniem legitymacji – 5 zł.
SPACER PO ŻYDOWSKIM KÓRNIKU Z ŁUKASZEM FOGLEM. Miejsce: Rynek w Kórniku
– parking za ratuszem (od strony kościoła).
Godz. 11:30.

30 PAŹDZIERNIKA
BAJKOCZYTANIE: „Mój potwór”. Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.
31 PAŹDZIERNIKA
AKADEMIA SENIORA. KABARET + WYWIADÓKA. Strażnica OSP w Kórniku, godz. 16.30.
Zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
8 LISTOPADA
KONCERT MŁODYCH MUZYKÓW. Wieczór
poetycko-muzyczny z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości. Biblioteka Publiczna
- filia w Bninie.

SZACHOWY TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCIOWY. Świetlica OAZA/BŁONIE (ul. Leśna 6
Kórnik), godz. 17:00. Turniej ma charakter
otwarty. Startować mogą wszyscy chętni,
bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy stopień zaawansowania. Liczba
miejsc ograniczona do 40 osób. Zapisy
elektronicznie na adres: wiezakornicka@gmail.com lub w dniu zawodów do
16:50. Wpisowe: Uczniowie SP i GIM 2 zł,
pozostali 5 zł.
JESIENNE WIETRZENIE SZAF. Wielka akcja sprzedaży i wymiany ubrań. Szkoła
Podstawowa w Bninie, godz. 10:00-13:00.
Wstęp dla kupujących bezpłatny. Dla
sprzedających opłata 5 zł za stoisko - zapisy pod nr tel. 502 046 989.
11 LISTOPADA
III NIEPODLEGŁOŚCIOWY BORÓWIECKI
MARSZ Z KIJKAMI. Start: stara szkoła w Borówcu, godz. 11:00. Zapisy od godz. 10:30.
18 LISTOPADA
STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION:
RZECZPOSPOLITA KÓRNICKA. OAZA Kórnik, godz.: 18:00. Wstęp wolny.
25 LISTOPADA
WERNISAŻ: VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY JESIEŃ – KÓRNIK
PT. „ŚWIAT KOLORÓW”. Kórnicki Ośrodek
Kultury, godz. 18:00.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?

WYSTAWA

„XXX ROCZNICA
UPAMIĘTNIEŃ AK W KÓRNIKU”
IZBA PAMIĄTEK REGIONALNYCH W KÓRNIKU
ZAPRASZA
NA OTWARCIE WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWEJ
DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 r. GODZINA 12:00

W IZBIE SZYMBORSKICH PREZENTOWANY BĘDZIE
FILM Z UROCZYSTOŚCI W 1988 r.

19 października 2018 r. 17
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Dziedzice i Dziedziczki wielokulturowej historii

W ostatni weekend września w zabytkowym
pawilonie niegdysiejszego atelier fotograficznego Braci Czarneckich FOTOWimar
przy ulicy Św. Marcin w Poznaniu, w ramach
wydarzenia „Ja, dziedzic! Ja, dziedziczka!”
spotkały się osoby, którym z różnych
względów nieobojętny jest los dawnych
cmentarzy - opuszczonych i zaniedbanych,
zabudowanych lub przekształconych w tereny rekreacyjne. Społecznicy i społeczniczki
z Lubelszczyzny, Małopolski, Dolnego
Śląska i Wielkopolski, a także z Kórnika,
którzy podjęli (i ciągle na nowo podejmują)
wysiłek przywrócenia tych nekropolii ze
stanu niepamięci, od godzin porannych do
późnych godzin wieczornych opowiadali
m.in. o kulturowej, społecznej i historycznej
specyfice terenów, którymi się zajmują,
podejmowanych działaniach, formach nawiązanej współpracy, kwestiach formalnych,
trudnościach i sukcesach.

Wydarzenie „Ja, dziedzic! Ja, dziedziczka!”
zostało podzielone na dwa główne bloki
tematyczne. Pierwszy dotyczył cmentarzy
ewangelickich, drugi - żydowskich, ale zakres
tematyczny był znacznie szerszy. Uczestnicy
spotkania mogli również posłuchać o wojennych cmentarzach austro-węgierskich
z Galicji, upamiętnianiu uczennic poznańskiej żeńskiej szkoły im. Dąbrówki (dziś
VII LO w Poznaniu), a nawet o katolickich
pochówkach odkrytych w czasie wykopalisk
na placu Kolegiackim w Poznaniu. Różnorodnej tematyce odpowiadało bogactwo
prowadzonych i zaprezentowanych przez
prelegentów działań: porządkowych, inwentaryzacyjnych (tworzenie kart cmentarza,
odpisów inskrypcji, tłumaczenie inskrypcji),
upamiętniających (lapidaria, tablice, pomniki, mapy), rekonstrukcyjnych (odbudowa
kaplicy cmentarnej, łączenie potłuczonych
płyt nagrobnych, odnawianie inskrypcji
itd.), archiwalnych, archeologicznych (przy
współpracy z polskimi i zagranicznymi
naukowcami), a także edukacyjnych (warsztaty w szkołach, wykłady dla wolontariuszy,
spotkania z mieszkańcami) i religijnych
(modlitwy, spotkania ekumeniczne).
W tym miejscu warto podkreślić chyba
najważniejszy aspekt pracy z tego rodzaju
dziedzictwem - czyli aspekt społeczny.
Przecież cmentarz to przede wszystkim
ludzie, którzy na nim spoczywają, to dawni
mieszkańcy naszych wsi, miast i miasteczek, to społeczności, o których nie ma
już kto pamiętać lub które celowo miały
zostać wymazane z pamięci. Ponadto wymienionych wyżej czynności nie sposób
wykonać w pojedynkę czy nawet w duecie.
Większość przedsięwzięć wymaga udziału
większej liczby osób i pracy grupowej już przy tak pozornie prostych czynnościach,
jak dokonywanie pomiarów potrzebne
są minimum trzy osoby. Angażuje się więc

Prelekcja Łukasza Fogla. Zdjęcie: Maciej Krajewski
znajomych i rodzinę, wolontariuszy, lokalne
władze, mieszkańców, nauczycieli i uczniów,
Ochotniczą Straż Pożarną, wspólnoty religijne. Nawiązuje się też sojusze ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnym profilu,
na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Nie do przecenienia jest rola pomysłodawcy
takich prac, kogoś, kto będzie miał odwagę
w lokalnym środowisku przerwać milczenie
i podjąć (niekiedy kontrowersyjny) temat
upamiętnienia przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości narodowej czy religijnej.
Taką osobą był z pewnością profesor Jerzy
Fogel, wspominany już na łamach „Kórniczanina” - archeolog, wybitny uczony w zakresie
archeologii epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza, założyciel i prezes Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego, inicjator i wieloletni
opiekun kórnickiego lapidarium o nazwie
„Ucho Igielne”. Dorobek profesora oraz historia powstania lapidarium stały się przedmiotem popołudniowej dwuczęściowej
prelekcji. W pierwszej części wykładu Łukasz
Fogel, syn profesora, przybliżył słuchaczom
historię żydowskiej społeczności Kórnika, od
początków osadnictwa, przez lata świetności, aż do jej zagłady na samym początku
II wojny światowej. W drugiej części Irena
Fogel, wdowa po profesorze, w barwnej
opowieści przedstawiła wyjątkowe miejsce
przy rynku, które niegdyś służyło za przejście do drewnianej synagogi, a dziś jest
schronieniem dla odzyskanych, ocalałych
macew ze zniszczonego kórnickiego kirkutu.
Wyjątkowa historia „Ucha Igielnego” wzbudziła duże zainteresowanie oraz wywołała
wiele emocji. Dowodem może być fakt, że
działaczki i działacze Stowarzyszenia Studnia Pamięci z Lublina, specjaliści z zakresu
odczytywania inskrypcji z macew, w drodze
powrotnej do domu zdecydowali się zrobić
dłuższy przystanek właśnie w Kórniku.
Trudno jest w krótkim artykule podsumować wszystkie wątki i tematy, które pojawiły
się w czasie trzydniowego wydarzenia. Jako
organizatorzy cieszymy się, że siedziba
Stowarzyszenia Łazęga Poznańska stała się
miejscem spotkania osób pochodzących
z różnych środowisk, o niezwykłych pasjach

i wielkiej determinacji, punktem przecięcia
działań artystycznych, społecznych i naukowych oraz przestrzenią do dyskusji i nawiązywania nowych sojuszy, wielkopolskich
oraz międzyregionalnych.
Gdyby Konferencja stanowiła tylko forum
do dyskusji, czulibyśmy, że zmarnowano
jakiś potencjał działań, zapał zebranych społeczników, więc zaplanowaliśmy praktyczne
prace w terenie. W gminie Kórnik spotkaliśmy panie sołtyski żywo zainteresowane
uprzątnięciem terenu dawnych nekropolii
znajdujących się we władaniu władz gminnych, co leży im na sercu już od dawna.
Pani Agnieszka Plucińska, samorządowiec
z Borówca, wygłosiła podczas Konferencji
prelekcję na temat działań porządkowych
zainicjowanych przez nią i mieszkańców
na cmentarzu ewangelickim w tej miejscowości oraz o pomysłach włączenia go do
przestrzeni użytkowanej na co dzień przez
społeczność wsi. Pani sołtys Magdalena
Kosakowska z Kamionek z zadowoleniem
przyjęła inicjatywę rozpoczęcia prac na
miejscowym nieczynnym cmentarzu przy
ul. Poznańskiej i uczyniła swym pełnomocnikiem w tej sprawie p. Małgorzatę Walkowiak.
13 października grupa wolontariuszy, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach,
uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego
w Poznaniu, mieszkańcy i Straż Pożarna
stanęli do walki z dziko rosnącą roślinnością niszczącą starą nekropolię. Godne jest
dbanie o groby przodków, gdyż podobno
cmentarze mówią więcej o żywych niż
o umarłych…
◊ Natalia Wajda
Renata Ayeb

Wydarzenie „Ja, dziedzic! Ja, dziedziczka!”
odbyło się w ramach trzeciej poznańskiej Nocy
Świątyń w dniach 28-30 października 2018.
Projekt Poznańska Noc Świątyń dofinansowany był z budżetu Samorządu Województwa
Wielkopolskiego i budżetu Miasta Poznania.

Seniorzy w Kotlinie Kłodźkiej

Po zakończeniu sezonu urlopowego, rozpoczyna się doskonały czas na wycieczki
dla osób starszych. Pod koniec września, 37
osobowa grupa Seniorów P.K.P.S. w Kórniku, wyjechała na pięciodniową wycieczkę.
Naszym miejscem zakwaterowania był ośrodek wypoczynkowy „Willa Alfa” w Kudowie
Zdroju. W drodze do Kudowy, wstąpiliśmy
do Wrocławia i obejrzeliśmy odnowioną
Panoramę Racławicką. Wiele osób z zachwytem oglądało arcydzieło, gdyż widzieli
je pierwszy raz.
Kolejnym ciekawym miejscem, jaki odwiedziliśmy to Bardo Śląskie.
Zwiedziliśmy tam Sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary Świętej, kaplicę wotywną,
ruchomą szopkę panoramiczną, muzeum
sztuki sakralnej.
Na kolejne dwa dni mieliśmy zamówionego wspaniałego przewodnika sudeckiego,
z którym zwiedziliśmy obiekty i zabytki
Kotliny Kłodzkiej.

Byliśmy w Zieleńcu, w którym jest wiele
wyciągów narciarskich, zimowa atrakcja dla
narciarzy. W Międzygórzu wsłuchiwaliśmy
się w szum wodospadu Wilczki. Przewodnik
pokazał nam miasto i opowiedział o zabytkach Kłodzka. Zwiedzając Duszniki Zdrój
tradycyjnie skosztowaliśmy wody bogatej
w minerały. Do Wambierzyc pojechaliśmy
pomodlić się i zwiedzić przepiękną Bazylikę
z figurką Matki Bożej, zwaną Wambierzycką
Królową Rodzin. W Czermnej obejrzeliśmy
ruchomą szopkę przedstawiającą sceny
z życia pasterzy i mieszczan oraz scenę
narodzin Jezusa.
Byliśmy w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej oraz na szlaku
ginących zawodów. W Pstrążnej jest również łowisko ryb, gdzie zjedliśmy smaczne,
świeżutkie wyłowione ze stawu pstrągi. Ich
pyszny smak zapamiętamy na długo. Polanica Zdrój urzekła nas cudownym parkiem
w barwach jesieni.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko..”
ks. Jan Twardowski
Koleżance Kasi Łażewskiej wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po śmierci

Brata

składają
Dyrektor i cała Społeczność Przedszkola nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie
„Jest granica bólu, o którym nie sposób mówić
Później przychodzi ukojenie / Najlepiej bowiem wyraża je milczenie...
Nadchodzi jednak taki czasGdy znowu zaczyna świecić słońce
I serce się otwiera / Choć wie, że życie nie będzie takie samo”

Zaliczyliśmy także wędrówkę w labiryntach
„Błędnych Skał”, przeciskanie się przez
wąskie szczeliny i zaglądanie w ślepe zaułki
przysporzyło nam wiele śmiechu.
Podczas pobytu w Kudowie kilka osób pojechało na jednodniową wycieczkę do Pragi.
Po zwiedzeniu okolicznych miejscowości
był również czas na atrakcje Kudowy. Poza
zwiedzaniem mieliśmy czas na relaks, korzystaliśmy z zabiegów rehabilitacyjnych
i inhalacji w grocie solnej.
Starym zwyczajem wróciliśmy z wycieczki
zaopatrzeni w czeskie smakołyki. Słoneczna pogoda sprawiła, że każdego dnia zachwycaliśmy się przepięknymi jesiennymi
barwami Ziemi Kłodzkiej.
Sprawny i wygodny autokar z miłym kierowcą Zbyszkiem Matuszczakiem zapewniła
nam miejscowa firm K.P.A. Kombus, za co
serdecznie dziękujemy.
◊ Opiekun grupy
Aleksandra Grzelak

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 1 X 2018 r. odeszła do
Pana w wieku 98 lat Kochana Mama, Babcia, Prababcia,
Siostra i Ciocia

śp. Helena Kowalewska
z d. Wójkiewicz, ur. w Radzewie
Pogrzeb odbył się dn. 8.X.2018 r.
na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu
Teresa M. J. i Hubert Kowalewscy
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V Turniej Służb Mundurowych Gminy Kórnik
Pomysłodawcą organizacji turniejów mundurowych związanych z obchodem odpustowym Królowej Różańca Świętego, czyli
Matki Boskiej Kórnickiej w Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku
był ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak.
Pierwsze obchody w ramach tygodniamaryjnego odbyły się w dniach od 4 do 11
października 2014.
W sobotę 6 października 2018 r., Mszę Św.
odpustową w intencji służb mundurowych:
wojska, policji, służb celnych, strażaków,
leśników, lekarzy, harcerzy, straży miejskiej,
służby więziennej, kolejarzy, listonoszy oraz
braci kurkowych, odprawili: ks. Krystian
Sammler, Grzegorz Zbączyniak proboszcz
parafii Kórnickiej, ks. Łukasz Słociński
i ks. prof. Zbigniew Teinert. W okolicznościowej homilii ks. Krystian Sammler nawiązał
do misji św. Marcina i mówił o organizacjach
mundurowych jako o mundurowej rodzinie,
która w kościele jest jego sercem. Poświęcono okolicznościową tarczę ufundowaną
przez ks. Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka, namalowaną przez Marka Fludrę. Po
mszy św. w nocnej scenerii, w rytmie muzyki orkiestry harcerskiej pod batutą Jacka

Kozłowskiego odbyła się uroczysta procesja
z feretronem obrazu Matki Boskiej Kórnickiej. Wśród licznie zgromadzonych maszerowali przedstawiciele służb mundurowych.
Przed tablicą rozstrzelanych, świętego miejsca Kórniczan, odczytano tekst zawierzenia.
Słowa ks. Krystiana Sammlera duszpasterza
Archidiecezjalnego, który podczas procesji
maryjnej zachęcał by nie zamykać wiary
w zakrystii, by wychodzić z nią do drugiego
człowieka, by świadczyć o niej swoim życiem
codziennym. Na zakończenie w kościele
odbyło się prawykonanie pieśni do Matki
Boskiej Różańcowej Kórnickiej do której
muzykę skomponował ks. Szymon Bajon.
Służby mundurowe, są wyróżnionymi
grupami zawodowymi i społecznymi odpowiedzialnymi wobec społeczeństwa. Na
naszych oczach, z krajobrazu znikają ludzie
w mundurach. Czyżby niektórzy mundurowi
wstydzili się noszenia mundurów? Kiedyś
mundur wojskowy, służbowy, organizacyjny
nosiło się z dumą.
W sobotę 13 października przedstawiciele
służb mundurowych: leśnicy na czele z Nadleśniczym Robertem Okińczycem z Babek,
policjanci z Posterunku Policji z Kórnika,

harcerze Tomasz Nowaczyk i Krystyna Antkowiak, drużyna rekonstrukcyjna 7. pułku
Strzelców Wlkp. na czele z Włodzimierzem
Rocławskim i licznie przybyli bracia kurkowi,
spotkali się na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Skrzynkach. W świątecznej atmosferze
odbył się turniej strzelecki. Zwyciężył Marcin
Nowak reprezentujący KBBK oraz Nadleśnictwo Babki, aspirant sztabowy Arkadiusz
Michalak był drugi. Trzecie miejsce zajął
Przemysław Hipś leśniczy Leśnictwa Drapałka. Tarcza okolicznościowa, główne trofeum
turnieju, trafi na probostwo w Kórniku.
Zwycięzca otrzymał Krzyż św. Sebastiana
oraz cenną reprodukcję Madonny Kórnickiej
Matki Boskiej Kórnickiej. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary.
W strzelaniu do Kura, zwyciężył Przemysław
Hipś – leśniczy Leśnictwa Drapałka.. Drugi
był aspirant sztabowy Arkadiusz Michalak.
Trzecie miejsce zajęła starsza aspirant Monika Żwirko. Turnieje odpustowe w Kórniku-Bninie będą kontynuowane.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Wystawa 100 lat ZHP
Historia harcerstwa w Kórniku rozpoczyna
się w 1913 r. Kórniccy harcerze zapisali się na
kartach historii Powstania Wielkopolskiego,
w wojnie o granice na wschodzie, w wojnie
1939-1945, w konspiracji kórnickiej w czasie
II wojny światowej. Orkiestra harcerska,
wizytówka muzyczna Kórnika, należy do
najstarszych orkiestr harcerskich w Polsce.
W Archiwum Państwowym w Poznaniu od
15 marca można oglądać wystawę pamiątek harcerskich. Wśród 110 eksponatów
znalazły się kórnickie perełki lub eksponaty
związane z Kórnikiem. Są to: sztandar drużyny im. Józefa Poniatowskiego z 1919r.,
sygnałówka harcerska, sprawozdanie z działalności w czasie letnich wakacji 20. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa
Sowińskiego przy I Szkole Wydziałowej im.
Działyńskich w Poznaniu z 1926 rok, sprawozdanie 13. Drużyny Harcerskiej im. Gen.
Zamoyskiego przy Państwowym Gimnazjum

im. Bergera w Poznaniu za 1931 rok., główna
książka obozu harcerskiego XIII. Poznańskiej
Drużyny Harcerskiej im. Jana Zamoyskiego
w Głogówku w 1922 r., sprawozdanie z pracy
20. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. gen.
Józefa Sowińskiego przy I Szkole Wydziałowej im. Działyńskich w Poznaniu z 1926
r., pamiętnik Henryka Śniegockiego z wycieczki skautów wielkopolskich w 1916 r.,
zdjęcie wycieczki 6. Poznańskiej Drużyny
Skautowej im. Gen. J. H. Dąbrowskiego do
Kórnika z 1921 r.(I Lotnicza Drużyna Harcerzy im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu),
I Wielkopolska kompania harcerska z 1919 r.
do której należeli i walczyli w niej kórniccy
harcerze.
Zachęcamy, nie tylko kórnickich harcerzy,
do obejrzenia tej wystawy. Wystawa będzie
trwać do 31 października.
◊ Kazimierz Krawiarz

Senorzy
jesienią
W dniu 29. września odbyło się uroczyste
otwarcie II semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kórniku. Inauguracja miała
miejsce w Przedszkolu „Cztery Pory Roku”
nr 2 w Kórniku–Bninie, dzięki życzliwości
Pani Dyrektor Iwony Justkowiak. Oprócz
przybyłych studentów, gościliśmy również
Radę Programową, mającą wpływ na plan
zajęć naszego UTW. Obecni członkowie
Stowarzyszenia Wspaniała Siódemka (organizator) ubrani byli w uszyte specjalnie
na tą okazję togi. Impreza rozpoczęła się występem chóru Koinonia pod batutą Doroty
Borysiewicz. Następnie mięliśmy przyjemność oglądać przedstawienie przygotowane
przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola, w reżyserii Katarzyny
Bortlisz. Po ciekawych występach, rozbawieni goście zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. Studenci dowiedzieli się, że
następne zajęcia odbędą się 13. października – arcyciekawe spotkanie z Tomaszem
Siudą pod tytułem Amazonia oczami Arkadego Fiedlera oraz ze znanym architektem,
Stefanem Wojciechowskim, na temat zagospodarowania półwyspu Szyja.
Wspaniała Siódemka działa sprawnie
i możemy się pochwalić nie tylko cotygodniowymi zajęciami, ale również wyjazdami
do opery czy na przykład na obchody Dnia
Korbola w Grzybnie. Rozpoczął się również
cykl zajęć dla naszych seniorów, prowadzonych przez jedną z poznańskich szkół, na
kierunkach: florystyka i bukieciarstwo oraz
zajęcia z terapii manualnej.
◊ Członkowie Stowarzyszenia
Wspaniała Siódemka

3. PAŹDZIERNIKA
GIMNASTYKA
10. PAŹDZIERNIKA
WARSZTATY KRAWIECKIE
3. PAŹDZIERNIKA
17.
PAŹDZIERNIKA
TANIEC
BAROKOWY
GIMNASTYKA
24.
10.PAŹDZIERNIKA
PAŹDZIERNIKA
ARSZTATY
PLASTYCZNE
– ROBIMY
WW
ARSZTATY
KRAWIECKIE
PERUKI
17. PAŹDZIERNIKA

31. PAŹDZIERNIKA
TANIEC BAROKOWY
KABARET + WYWIADÓWKA

24. PAŹDZIERNIKA
ZAJĘCIA BEZPŁATNE
W
ARSZTATY
PLASTYCZNE
– ROBIMY
MIEJSCE:
STRAŻNICA OSP
KÓRNIK
GODZINA: 16.30

PERUKI

INFORMACJE I ZAPISY:
PAŹDZIERNIKA
Magdalena Pawlaczyk
Tel.: 886-111-091; Robert Jankowski Tel. 515-229-684

31.

KABARET + WYWIADÓWKA
ZAJĘCIA BEZPŁATNE
MIEJSCE: STRAŻNICA OSP KÓRNIK
GODZINA: 16.30

INFORMACJE I ZAPISY:
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091; Robert Jankowski Tel. 515-229-684
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Kolarstwo

PODWÓJNIE ZŁOTA DRUŻYNA
MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
Doskonałe przygotowanie na zakończenie
sezonu kolarskiego, zaprezentowała damska ekipa UKS Jedynka Kórnik. Najpierw
podczas Mistrzostw Polski w jeździe dwójkami i drużynowo na czas, rozegranych
w Golczewie (woj. Zachodniopomorskie)
kórniczanki zdobyły 3 medale, a następnie
kilka dni później, podczas torowych Mistrzostw Polski seniorów na torze w Pruszkowie, wzbogaciły swój dorobek o kolejne
6 medali. Zaczynając od Golczewa, nasza
drużyna młodzieżowa do lat 23, w składzie:
Nikol Płosaj, Weronika Humelt, Karolina
Lipiejko i Monika Graczewska zdobyła złoty
medal w wyścigu drużynowym na czas na
dystansie 44 km. Ta sama drużyna zdobyła
jeszcze brąz w klasyfikacji seniorskiej. Druga
drużyna grupy Mróz, w składzie: Viktoria Żegleń, Natalia Szymczak, Karolina Przybylak

i Joanna Golec zajęła 5. miejsce. Również
5. czas dnia uzyskała drużyna juniorek młodszych na dystansie 22 km w składzie: Zofia
Picz, Kinga Kortus, Joanna Błaszczak i Emilia
Jurga. Trzeci (brązowy) medal zdobyła Płasaj
i Graczewska w wyścigu dwójkami na czas,
na dystansie 22 km. Po trzech dniach przerwy kolarze zjechali się na tor w Pruszkowie,
by rozegrać torowe Mistrzostwa Polski
seniorów. Na początek torowego championatu, rozegrano wyścig drużynowy na
dochodzenie na 4 km. Poziom tegorocznych
mistrzostw był niezwykle wysoki i emocjonujący. W finałowym biegu o złoty medal
spotkały się zespoły Mat Atom Deweloper
i UKS Mróz Jedynka Kórnik. Po niezwykle
emocjonującym wyścigu o ponad 2 sekundy
lepsza okazała się drużyna Mróz (N. Płosaj,
W. Humelt, K. Lipiejko i M. Graczewska)
z czasem 4min 37 sek., co jest klubowym
rekordem Polski. Brązowy medal zdobyła
drużyna Pacificu Toruń. To był dobry początek świetnych mistrzostw w wykonaniu
zawodniczek Mróz. Drugiego dnia rozegrano wyścig na 500 m dla juniorek młodszych,
w którym Zofia Picz ze świetnym czasem

37,28 zdobyła złoty medal, a młodziutka
Joanna Błaszczak (38,61) zajęła 5. miejsce.
Drugiego dnia konto drużyny z Kórnika zostało jeszcze uzupełnione o brązowy medal
w scretchu Moniki Graczewskiej. Trzeciego
dnia do Kórnika pojechały kolejne dwa tytuły mistrzowskie. Pierwszy to zwycięstwo
Moniki Graczewskiej w wyścigu punktowym,
drugie „złoto” Graczewska zdobyła wraz
z Nikol Płosaj w wyścigu Medison. Na zakończenie mistrzostw czwartego dnia odbyła się
konkurencja wielobojowa Omnium. Emocje
decydujące o zwycięstwie były do ostatniego
okrążenia wyścigu punktowego. Ostatecznie wygrała Daria Pikulik (BCM Nowatex
Darłowo), a Kórniczanki Nikol Płosaj i Weronika Humelt zajęły kolejno miejsca 3 i 4.
W sezonie 2018 ekipa Mróz Kórnik zdobyła
27 medali mistrzostw Polski, a przed nami
jeszcze konkurencje nie olimpijskie do lat 23
w najbliższy weekend na torze w Pruszkowie
i kolejne szanse medalowe dla Kórnika.

Ostatnie
strzelanie

Tenis stołowy

2 października do rywalizacji o tytuł Mistrzów Gminy Kórnik w ramach współzawodnictwa szkolnego stanęły 4 zespoły: SP
Kamionki, SP 1 Kórnik, SP Szczodrzykowo
oraz gospodarze SP Radzewo. W Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej (roczniki 2003-2005)
zwycięstwo odnieśli chłopcy ze Szczodrzykowa (Maksymilian Hipś, Bartosz Idaszak,
Filip Janowski) oraz dziewczęta z Radzewa
(Roksana Toboła, Emilia Fiedorczyk), które w
meczu o 1 miejsce zwyciężyły 3:2 koleżanki z

Kórnika. W Igrzyskach Dzieci (2006 i młodsi)
najlepsi okazali się zawodnicy z Kamionek,
zarówno wśród chłopców (Jan Bekris, Michał
Kuźniak, Oliwier Osses), jak i wśród dziewcząt (Zofia Wojciechowska, Julia Bojarska,
Weronika Walczak). Najlepsze trzy zespoły
w każdej kategorii nagrodzono medalami.
Zwycięzcy będą reprezentowali naszą gminę
na szczeblu powiatowym.
◊ Karol Niemier

◊ Paweł Marciniak

Złota drużyna

O puchar sołtysa

Pierwsza edycja Turnieju Badmintona o puchar sołtysa sołectwa Borówiec już za nami.
Turniej odbył się w ubiegłą sobotę w Hotelu
Rodan w Skrzynkach. Na zawody stawiło się
28 zawodników , którzy rywalizowali w 4
kategoriach wiekowych. Turniej od samego
początku wzbudzał duże zainteresowanie
oraz wiele emocji. Z prawdziwym sportowym zacięciem walczyły nie tylko dzieci, ale

również dorośli. W fantastycznej atmosferze, przy profesjonalnie prowadzonych
zawodach przez p. Huberta szybko minęły
2 godziny. Serdecznie dziękuję:
-trenerowi Hubertowi za prowadzenie
zawodów
– Hotelowi Rodan za pomoc w zorganizowaniu zawodów, ufundowanie „pysznych
medali” oraz przygotowanie fotorelacji

– firmie Bil Cup z Poznania za ufundowanie
nagród dla naszych zawodników
- zawodnikom za udział, zaangażowanie
oraz rodzicom za sportowy doping.
Liczę, że Turniej wpisze się na stałe w kalendarz sportowych rozgrywek mieszkańców
Borówca i okolic.
◊ Sołtys Agnieszka Plucińska

23 września na boisku przy szkole w Radzewie odbyły się łucznicze Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzików. Wystartowało
33 zawodników w wieku 9-14 lat, w tym 11
reprezentantów sekcji łuczniczej z Radzewa.
Łucznicy rywalizowali w 6 kategoriach: dzieci
młodsze (odległość 15 i 10 metrów), dzieci
starsze (25, 20, 15 i 10 metrów) oraz młodzicy (40 i 20 metrów), osobno dziewczęta
i chłopcy. Mistrzowskie tytuły wywalczyły
dwie nasze zawodniczki: Zuzanna Banecka
oraz Zofia Kmiecik. Srebrne medale wywalczyli: Nadia Jańczak, Zofia Brylewska,
Paulina Bukczyńska oraz Jakub Sobiech.
Na trzecim stopniu podium stanęła Gabriela
Ukleja. W strzelaniach specjalnych wśród
dziewcząt zwycięstwo odniosła Paulina
Bukczyńska. 4 października na ostatnim
treningu w sezonie urządziliśmy rywalizację tylko pomiędzy zawodnikami naszego
klubu. W zmaganiach o „Puchar Sokoła”
zwyciężyła Zuzanna Banecka, wyprzedzając
Zofię Brylewską oraz Jakuba Sobiecha. 2 dni
później w ostatnich zawodach wyjazdowych
wystartowała czwórka naszych dziewcząt.
W turnieju o „Puchar Starosty Nowotomyskiego” zwycięstwo odniosły Nadia
Jańczak oraz Zuzanna Banecka. Dwa punkty
do triumfu zabrakły Zofii Brylewskiej. Na
trzecim miejscu uplasowała się Gabriela
Ukleja.
◊ Karol Niemier

Nabór do sekcji warcabowej

Sekcja warcabowa przy Wieży Kórnickiej
rozpoczyna nabór na nowy sezon.
Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia,
treningi odbywają się w każdy poniedziałek
o godzinie 19:00 w świetlicy OAZA/BŁONIE
(ul. Leśna 6 w Kórniku).
Na treningach można zagrać z graczami na
każdym poziomie, od graczy początkujących
do zawodowców.
Choć sekcja warcabowa działa od niespełna
roku, już możemy pochwalić się sukcesami,
do których m.in. należą:
- 3. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach
Polski w Lipnie w kategorii do lat 13 (drużyna
w składzie: Tymoteusz Zawitaj, Aleksander

Zawitaj, Tymoteusz Kątny oraz Samuel
Kątny),
- 2. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Szczyrku w warcabach
100-polowych w grze błyskawicznej – kategoria do lat 10 - Tymoteusz Kątny,
- 8. miejsce na Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Turcji w warcabach klasycznych 64-polowych w kategorii do lat
13 - Samuel Kątny
Zapraszamy wszystkich chętnych do gry już
od 5 roku życia.
◊ MUKS Wieża Kórnicka
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Ogłoszenia drobne:
PRACA
Firma W.C.Z.L. ANMED zatrudni
osobę na stanowisko asystenta
firmy. Wymagane min. 5 lat doświadczenia. Zgłoszenia na adres:
a.wyszynska@anmed.com.pl
Poszukuję Panią do pomocy
w gabinecie stomatologicznym
w Kórniku, przyuczę, 2x w tygodniu.
Tel. 600 296 393
Zatrudnię opiekunkę do 15 miesięcznej dziewczynki. Dorywczo,
ok. 1-2tyg. w miesiącu.
Tel. 603 607 124
Praca na pełny etat dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 791 121 103, e-mail:
praca@lavoro.com.pl
Posprzątam mieszkanie, dom
– Kórnik i okolice. Tel. 724 285 337
Ogrodnik zajmie się ogrodem,
koszenie trawników, cięcie żywopłotów, krzewów, drzew i wszelkie
prace jesienne. Tel. 607 786 551
Firma sprzątając zatrudni Panią
do sprzątania w zakładzie pracy
w godzinach dopołudniowych,
z Robakowa i okolicy. Tel. 519 035 111
Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 602 517 370
Praca w młodym i energicznym
zespole w magazynie w Koninku,
15 zł/h. Tel. 664 151 479

Sprzedam łóżeczko dziecięce
z materacem. Tel. 507 155 477
Sprzedam dwa używane telefony
komórkowe LG Q6 na gwarancji.
Tel. 507 155 477
Sprzedam świeże orzechy włoskie
7zł/kg. Tel. 507 155 477
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel.537 394 398
Kupie stary motocykl WSK, WFM,
KOMAR. Tel. 509 449 141
Sprzedam mieszkanie w Bninie
17/4. Tel. 506 623 342
Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby, stoły komody.
Tel. 723 882 617
Wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, kładzenie płytek,
remonty mieszkań. Tel. 661 455 915
Kupię pilnie za gotówkę
małe mieszkanie w Kórniku.
Tel. 501 645 055
Okazja! Dom przy jeziorze 120/500
m², 387 tys. Tel. 517 120 127
Działki budowlane Kórnik i okolice.
Tel. 501 645 055
Działka budowlana Szczytniki, 849
m², 159 900 zł. Tel. 690 313 107
Sprzedam mieszkanie własnościowe, bezczynszowe w Środzie Wlkp.,
56,23 m². Tel. 505 234 754

Przyjmę do cięcia i łupania drewna
kominkowego. Tel. 692 241 023

Pilnie sprzedam działkę budowlaną-inwestycyjną w Szczodrzykowie o pow. 2800 m/125000 zł.
Tel. 668 842 711

INNE

Sprzedam ładowacz Cyklop do
produkcji 1990. Tel. 730 111 983

Serwis kotłów. Tel. 502 047 864

Sprzedam ładny żyrandol 10
płomieni, Kostuchna, cena 300 zł.

Tel. 606 390 219
Sprzedam bramę z furtką, 100 zł.
Tel. 664 065 757
Sprzedam działkę położoną w Robakowie, o pow. 1840 m². Na posesji
licznik wody, reszta mediów w drodze. Tel. 503123118
Jeżeli masz kredyt hipoteczny we
frankach szwajcarskich, prawdopodobnie nadpłaciłeś raty. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatny raport:
www.pomagamyfrankowiczom.com
Transport do 1,5 tony przewiozę, zawiozę, Kórnik - okolice.
Tel. 501 645 939
Sprzedam stojak do transportu
okien. Tel. 501 645 939
Montaż i naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
Dynie różnych gatunków, w tym
hokkaido - Biernatki, Główna 35
– sprzedaż bezpośrednio z gospodarstwa.
Sprzedaż tui szmaragd. Biernatki,
ul. Główna 35.
Sprzedam togi studenckie odpowiednie dla uczestników trzeciego
wieku. Tanio – 30 zl za sztukę.
Tel. 602 745 631
Sprzedam działkę położoną w Robakowie, o pow. 1840 m². Na posesji
licznik wody, reszta mediów w drodze. Tel. 503 123 118
Szukamy do kupna domów
i mieszkań na terenie Kórnika
i okolic. Mogą być do remontu.
Tel. 505 921 833

Runowo k/ Kórnika dla pracowników mieszkanie do wynajmu
800,- plus media. Tel. 505 921 833
Domów i mieszkań na wynajem
szukam Kórnik i bliska okolica. Tel.
505 921 833
Sprzedam pralkę ładowaną od
góry lub z okienkiem. Możliwość
transportu. Tel. 511 120 011
Kupię pilnie mieszkanie w Kórniku.
Tel. 501 645 055
Działki budowlane Kórnik i okolice.
Tel. 501 645 055
Działka budowlana Szczytniki, 849
m², 159900 zł. Tel. 690 313 107
Kupię działkę w Kórniku.
Tel. 517 201 27
Kupię dom w Kórniku.
Tel. 690 313 107
Sprzedam dom przy jeziorze,
Doliwiec Leśny. Tel. 517 120 127
Oddam za symboliczną kwotę
zestaw kryształowych naczyń. Stan
bdb. Tel. 885 030 237
Sprzedam ziemie 1 ha, 3 300.
Możliwość podzielenia działek.
Huby Koszuty przy obwodnicy. Tel.
695 042 996
Sprzedam działkę rolną (z przeznaczeniem pod teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
i upraw polowych) o pow. 1000 m²,
położoną w Ziminie, gm. Kleszczewo. Tel. 603 895 578
Sprzedam drzwi łazienkowe kol.
olcha, 2m x 70 cm. Tel. 602 517 370
Sprzedam ławo-stół 56x136 cm
/100x136cm - dąb rustikal z kompletu Roterdam. Tel. 730 052 245

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.

Do 31 października głosuj w Budżecie Obywatelskim Gminy Kórnik 2019
na http://kornik.budzet-obywatelski.org
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Marlena Hanelik Anna
Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,
Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

KOLPORTAŻ: P.H.U. „MARKO” Marek Kmieciak,
Kiełczynek 18, 63-130 Książ Wlkp. tel. 516268392
NAKŁAD: 4200 egz.

Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl

listopada 2018 R.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 2 listopada 2018 r.

19-10-2018
w Kórniku
na Rynku Plac Niepodległości 1
w godz. 9:00-15:30

