UKAZUJE SIĘ OD 1988 ROKU

Foto. ŁG - Dobudowana część Szkoły Podstawowej nr 2- widok od ul. Jeziornej

DWUTYGODNIK • ROK XXXII • 25 stycznia 2019 r. • NR 2 (533) • ISSN 0867-3225 • BEZPŁATNY

Szkoła nr 2 rozbudowana
- zakończenie inwestycji za ponad 6 mln zł str. 5
WOŚP w gminie Kórnik
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Prosto

z Ratusza
Spotkanie strażaków i innych
służb mundurowych

Spotkanie
z przedstawicielami Aquanet

W dniu 8 stycznia, na sali strażnicy OSP Kórnik spotkali się przedstawiciele wszystkich
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji
i Straży Miejskiej. Przeanalizowano formę
przekazywania meldunków pomiędzy
jednostkami i służbami. Ustalono szczegóły współpracy oraz przepływ informacji
o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz
Bronisław Dominiak.

10 stycznia burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Bronisław Dominiak
spotkali się z przedstawicielami spółki Aquanet – wiceprezes Anną Graczyk oraz dyrektorem Departamentu Rozwoju Majątku
Andrzejem Kaziorodem. Dyskutowano na
temat inwestycji realizowanych w zakresie
kanalizacji sanitarnej i rozbudowy systemu
wodociągowego. Ustalono także, że tego
typu spotkania będą odbywały się cyklicznie, w miarę możliwości raz w miesiącu.

Na temat odnowy wsi

W sobotę, 12 stycznia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył się
kolejny już Koncert Noworoczny. Więcej
na ten temat na str. 9.

Wiceburmistrz Bronisław Dominiak wziął
udział w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, w dniu 9 stycznia, konferencji
na temat odnowy wsi. Podsumowano działania w roku minionym i omówiono założenia programów pomocowych i priorytety
działań, na które będzie można pozyskać
dofinansowania.
Koncert w Szczodrzykowie
Także 9 stycznia w Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie odbył się „Koncert Noworoczny”, w którym udział wzięli absolwenci,
uczniowie szkoły, ich rodzice, dyrekcja szkoły
oraz grono pedagogiczne. Wspólne kolędowanie wpisało się już w tradycję szkoły i cieszy się dużym zainteresowaniem widzów.
Wśród zaproszonych gości był również
wiceburmistrz Sebastian Wlazły.

101 lat pani Kazimiery
We wtorek, 15 stycznia 2019 roku, burmistrz Przemysław Pacholski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panią
Katarzyną Obiegałką odwiedzili panią Kazimierę Nowak z Kórnika, która obchodziła
101 urodziny. Jubilatce w imieniu mieszkańców gminy Kórnik złożono życzenia oraz
wręczono kwiaty.

Koncert Noworoczny

XVIII Przegląd kolęd i pastorałek
Także 12 stycznia Szkoła Podstawowa nr 1
w Kórniku zorganizowała w Kolegiacie Kórnickiej XVIII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tradycyjne utwory związane z Bożym
Narodzeniem usłyszeliśmy w wykonaniu
zespołów szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. W przeglądzie uczestniczył
wiceburmistrz Sebastian Wlazły.
Spotkanie noworoczne
„Klaudynki”
13 stycznia w Strażnicy OSP w Kórniku
odbyło się Spotkanie Noworoczne „Idzie
styczeń, niesie wiele życzeń” zorganizowane przez Kórnickie Stowarzyszenie

Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
Głównym punktem programu było przedstawienie, w którym wystąpili podopieczni
„Klaudynki”. W spotkaniu udział wziął także
burmistrz Przemysław Pacholski.
Na temat inwestycji
w SP w Radzewie
Wiceburmistrz Bronisław Dominiak spotkał
się 14 stycznia z dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie Krystyną Kiełpińską.
Omawiano sprawy związane z trwającą
termomodernizacją szkoły oraz przygotowaniami do jej rozbudowy.
Zgromadzenie stowarzyszenia
„droga s-11”
Burmistrz Przemysław Pacholski uczestniczył 14 stycznia w zgromadzeniu Stowarzyszenia „droga s-11”. Organizacja to
zrzeszenie gmin, powiatów i województw,
czyli 55 samorządów przez których teren
przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic
k. Katowic. Podczas spotkania wybrano
nowe władze stowarzyszenia oraz omówiono bieżące działania. Prezesem organizacji
został po raz kolejny Wojciech Jankowiak.
Peka w sierpniu
16 stycznia w ratuszu w Kórniku burmistrz
Przemysław Pacholski i wiceburmistrz
Bronisław Dominiak spotkali się z przedstawicielami ZTM Poznań, dyrektorem
Piotrem Snuszką, zastępcą Wojciechem
Miechowiczem oraz przedstawicielami
Gminy Zaniemyśl.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3
Omówiono założenia wprowadzenia biletu
PEKA dla linii 501, 560, 561 i 502. Termin
wprowadzenia biletu wstępnie ustalono na
dzień 1 sierpnia bieżącego roku.
Nowy dyrektor
Burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkali się
16 stycznia z panem Wojciechem Dziudą,
który po przeprowadzonym konkursie od
1 lutego obejmie stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Omówiono zasady współpracy i najważniejsze
zagadnienia związane z działaniem placówki.
Spotkanie z ZGO Jarocin
Burmistrz Przemysław Pacholski spotkał
się 17 stycznia z przedstawicielami ZGO
Jarocin. Dyskutowano na temat ewentualnego przekształcenia porozumienia
międzygminnego w związek gmin.

21 grudnia 2018 r.

Spotkanie z „Sokołowem”
Także 18 stycznia burmistrzowie spotkali
się z przedstawicielami firmy „Sokołów”.
Dyrektor ds. inwestycji tej firmy oraz jej
główny inżynier przedstawili plany rozwoju
zakładu w Robakowie. Omówiono także
sprawę zaopatrzenia firmy w wodę.
Współpraca ze Środą Wlkp.
Burmistrz Środy Wielkopolskiej Marek
Mieloch wraz z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji. Sp.
z o.o gościli 21 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik. Podczas spotkania
z burmistrzem Przemysławem Pacholskim oraz wiceburmistrzem Bronisławem
Dominiakiem przedyskutowano kwestię
zaopatrzenia w wodę miejscowości
Kromolice, Pierzchno i Runowo z ujęcia
w Trzebisławkach oraz niezbędnych
w tym zakresie inwestycji.

W stulecie walk pod Łomnicą
W dniu 17 stycznia delegacja Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik oraz Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
odwiedziła Łomnicę, gdzie złożyła wiązankę
kwiatów oraz zapaliła znicz pod tablicą
upamiętniającą poległych w styczniu 1919
roku pod Strzyżewem i Łomnicą członków
Kompanii Kórnickiej.
Wizyta w Sater Kórnik
Burmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Sebastian Wlazły odwiedzili
18 stycznia siedzibę spółki Sater Kórnik
w Czmoniu. Dokonano oględzin wszystkich
kwater oraz infrastruktury zrekultywowanego składowiska.

Pomnik w naprawie

Niestety, odsłonięty 15 grudnia 2018 roku nowy element
pomnika Powstańców Wielkopolskich uległ poważnym
uszkodzeniom.

W dniu 18 stycznia autor projektu i wykonawca (zarówno
pierwszego pomnika odsłoniętego w 2008 roku jak i jego
nowej części) Adam Wójkiewicz zdemontował uszkodzony
element. Będzie on naprawiony i wzmocniony w ramach
gwarancji.
Rzeźba w kształcie płomienia odlana była z atestowanego
materiału o nazwie „Arctic One”. Na powierzchni pomnika
znalazły się moduły z nazwiskami powstańców związanych z gminą Kórnik.
Realizacja rozbudowy pomnika kosztowała 85 tys. zł.
◊ ŁG

Negocjacje w sprawie kosztów
konserwacji oświetlenia
Negocjacje w sprawie kosztów „konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na
terenie Miasta i Gminy Kórnik na urządzeniach pozostających we władaniu Enea
Oświetlenie Sp. z o.o.” miały miejsce 22
stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.
Spółkę „Enea Oświetlenie” reprezentowali
dyrektorzy Marcin Woźniak oraz Karol
Brożyński, natomiast samorząd Kórnika
burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Bronisław Dominiak i pracownicy Wydziału Eksploatacji Infrastruktury
Technicznej.
Dodatkowo ustalono, że podjęte zostaną
działania w zakresie doświetlania przejść
dla pieszych i miejsc niebezpiecznych
na terenie gminy. W pierwszej kolejności „Enea” doświetli przejścia w Bninie,
a Urząd podejmie analogiczne działania
w Kórniku. Docelowo doświetlanie miejsc
newralgicznych obejmie teren całej gminy.
◊ red.

„Dwójka“ - rozbudowana

W dniu wydania tego numeru „Kórniczanina” zaplanowano uroczyste oddanie
do użytku nowych obiektów, powstałych
podczas rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku-Bninie.

Projekt rozbudowy szkoły został opracowany przez Biuro Projektowe „Modulor”
Maciej Soczyński, ul. Poznańska 8, 62-035
Kórnik.
Przetarg na rozbudowę został ogłoszony w dniu 27.09.2017 r. Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 18.10.2017 r. Wpłynęły
4 oferty. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego wybrano
wykonawcę robót : INWEST LIM Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzibą w Wysogotowie przy
ul. Bukowskiej 41. Podpisanie umowy na

realizację rozbudowy szkoły odbyło się
w dniu 15 listopada 2017 r. Przekazanie
placu budowy nastąpiło w dniu 27 listopada 2017 r.
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej polegała na dobudowie nowej części
przyległej do istniejącego budynku. Zakres
prac obejmował także rozbiórkę starego
budynku mieszkalnego oraz gospodarczego. Wybudowany nowy dwukondygnacyjny budynek mieści m.in. 7 sal lekcyjnych,
szatnię, sanitariaty ogólnodostępne na
każdej kondygnacji, zaplecze kuchenne
z jadalnią, klatkę schodową oraz parterowy łącznik pomiędzy nowym budynkiem,
a istniejącym budynkiem szkoły. Budynek
wyposażono również w dźwig osobowy
z dwoma przystankami. Ponadto, przebudowy wymagały odcinki zewnętrzne
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instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Prace zostały zakończone na początku
stycznia br. W nowych wyposażonych salach lekcyjnych zajęcia rozpoczną się zaraz
po feriach.
Koszt inwestycji wyniósł : 6.012.202,41 zł.
Kilka danych liczbowych dotyczących zrealizowanego obiektu :
- powierzchnia zabudowy obiektów
2.310,00m2, w tym nowy budynek 647,00m2,
- powierzchnia użytkowa obiektów
2.968,92m 2 , w tym nowy budynek
870,61m2,
- kubatura obiektów — 10.652,46m3 , w tym:
nowy budynek – 3.782,96m3 .
◊ Wydział Inwestycji
UMiG Kórnik
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Wybory sołeckie

W naszej gminie trwają wybory sołeckie.
Od stycznia przeprowadzono głosowania
w 8 z 29 sołectw. W ich wyniku wybrano
sołtysów i składy rad sołeckich w miejscowościach:
Dębiec
Sołtys: Katarzyna Szafraniak
Rada Sołecka: Jerzy Brylewski, Bożena Przepióra, Monika Skorupska
Konarskie
Sołtys: Katarzyna Górna
Rada Sołecka: Maciej Kalisz, Beata Zielińska,
Szymon Franczak, Paweł Szymański, Wojciech Liebner
Kromolice
Sołtys: Jolanta Gańko
Rada Sołecka: Bogdan Fludra, Joanna Nowak, Mariola Kalisz, Adam Obiegałka
Pierzchno
Sołtys: Małgorzata Grześkowiak
Rada Sołecka: Józef Chomicz, Barbara Frąckowiak, Krzysztof Kruś, Urszula Molik, Adam
Nowak, Michał Okninski, Monika Stępa,
Teresa Witczak
Prusinowo
Sołtys: Aleksandra Szczepaniak
Rada Sołecka: Eugeniusz Boniec, Larysa
Jankowska, Monika Sławek-Kozłowska
Skrzynki
Sołtys: Beata Bruczyńska
Rada Sołecka: Angelika Suszek, Małgorzata
Frąckowiak, Waldemar Stanisławski, Marcin
Kwiatkowski, Jan Skrzypczak
Szczytniki
Sołtys: Marek Templewicz

Rada Sołecka: Dominika Buczkowska,
Kazimierz Głuch, Robert Ignaszak, Patryk
Jankowiak, Szymon Wojciechowski
Żerniki:
Sołtys: Daniel Kulza (skład rady sołeckiej podamy w następnym numerze, po uzyskaniu
danych z protokołu)
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz
rozwoju wsi.
Poniżej przedstawiamy terminy zebrań
wiejskich w pozostałych sołectwach naszej
gminy. W porównaniu z informacją zamieszczoną w poprzednim numerze zmieniło się
miejsce wyborów w Koninku:
Biernatki 4.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,
Błażejewko 28.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica Błażejewo,
Błażejewo 06.02.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
Borówiec 05.02.2019 r., godz. 19.00,
świetlica wiejska,
Borówiec Nowy 18.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,
Czmoniec 19.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,
Czmoń 20.02.2019 r., godz.19.00,
strażnica OSP,

Ogólnodostępne alkomaty
Straż Miejska w Kórniku zakupiła trzy
alkomaty, które zostały (bądź zostaną
w najbliższym czasie) zamontowane w:
- CRiS „Oaza” (przy kasie głównej),
- w holu posterunku Straży Miejskiej
- przy wejściu do Komisariatu Policji
w Kórniku.
Pomiar poziomu alkoholu w wydychanym
powietrzu następuje po dmuchnięciu
przez jednorazową, darmowąsłomkę,
którą w „Oazie” można otrzymać w kasie.
Oczywiście zawsze aktualna jest zasada
„Piłeś? Nie jedź!”.
Jeśli jednak także „dzień po” nie jesteśmy
pewni swojego stanu trzeźwości warto
wykonać taki pomiar.
◊ ŁG

Inny punkt widzenia

Czołowo 29.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,

Kanalizacja – prawo, nie przywilej;
konieczność, nie fanaberia.

Dachowa 31.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
Dziećmierowo 19.02.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
Gądki 24.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica w Robakowie,
Kamionki Stare 11.02.2019 r., godz. 19.00,
strażnica OSP,
Kamionki Północ 13.02.2019 r., godz.19.00,
Strażnica OSP,
Kamionki Przy Lesie 12.02.2019 r.,
godz.19.00, Strażnica OSP,
Koninko 20.02.2019 r., godz. 19.00,
Strażnica OSP Szczytniki
Mościenica 30.01.2019 r., godz.18.30,
w domu Pani Zięty,
Radzewo 21.02.2019 r., godz.19.00,
Strażnica OSP,
Robakowo - Osiedle 7.02.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
Robakowo - Wieś 23.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
Runowo 21.02.2019 r., godz. 19.00,
świetlica wiejska,
Szczodrzykowo 15.02.2019 r., godz. 18.00,
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
◊ opr. ZF

Podziękowania
Dziękuję ofiarodawcy
Janowi Staszewskiemu
za przekazanie prezentów
dla dzieci
z sołectwa
Robakowo Osiedle.
Sołtys

W styczniu tego roku w Przybrodzie – małej miejscowości w gm. Rokietnica, uruchomiono sieć kanalizacyjną; 5,5 km sieci, 4
przepompownie, 98 przyłączy. Wartość
inwestycji 2,3 mln zł. Dofinansowana ze
środków unijnych. Krok po kroku ta mała,
świetnie zarządzana gmina, z budżetem
o 100 milionów zł mniejszym od Kórnika,
konsekwentnie kanalizuje swoje miejscowości. Dlaczego o tym piszę?
Otóż 20 lat temu, gdy nasza gmina kończyła budowę sieci kanalizacyjnej w Kórniku
i Bninie, wydawało się, że proces ten
będzie konsekwentnie kontynuowany.
I plany były; tyle że jedyne, co konsekwentnie realizowano, to przesuwano
ich realizację. Światełkiem w tunelu miała
być zawarta w 2004 roku umowa z AQUANET-em i przekazanie zarządzania wodą
i ściekami oraz budowy nowych sieci tej
firmie. Jej efektem było powstanie sieci
w Kamionkach, Borówcu, i dzięki szczęśliwemu trafowi – posiadanej dokumentacji
projektowej i wpłaconym środkom przez
mieszkańców – w Dziećmierowie. Z zapowiedzi kanalizacji pozostałych wsi nie
ostało się nic. W międzyczasie sąsiednie
gminy znacznie poważniej podeszły do
tematu, korzystając z faktu, że w poprzednim rozdaniu środków z Unii Europejskiej
systemy oczyszczania ścieków były jednym
z priorytetów. Tymczasem Kórnik w ostatniej kadencji samorządu, przez 4 lata, nie
skanalizował żadnej, ale to żadnej nowej
miejscowości. W efekcie, nasza gmina wylądowała na przedostatnim miejscu w powiecie pod względem stopnia skanalizowania – raptem dostęp do kanalizacji ma
trochę ponad 56 % mieszkańców naszej
gminy, przy średniej powiatowej 77,5 %.
Kanalizacja sanitarna to nie jest w XXI wieku fanaberia. To z jednej strony, statutowe
zadanie gminy; dla mieszkańców zaś – to
znaczące podniesienie standardu życia
i możliwość zaoszczędzenie sporych środków – licząc dość pobieżnie, 4 osobowa
rodzina w gminie Kórnik, nie posiadając
kanalizacji, wyda niemal 2 000 zł rocznie
więcej na wywóz ścieków niż taka, która
kanalizację posiada. To ogromne pieniądze, a można się spodziewać, że koszty te
Gwoli uzupełnienia...
Analizując informacje podane przez
pana radnego Macieja Brylewskiego
w powyższym artykule Czytelnik mógłby odnieść wrażenie, że w minionej
kadencji kórnickiego samorządu w temacie kanalizacji nie zrobiono nic.
Jednak z opisanego faktu, że „w ostatniej kadencji samorządu, przez 4 lata,
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będą z każdym rokiem rosły.
Dlatego cieszy fakt, iż w końcu coś się
w tym temacie rusza; AQUANET deklaruje
wykonania kanalizacji Biernatek, Skrzynek
i Błażejewa, w Wieloletnim Planie Finansowym (WPF) znalazły się zapisy o kanalizacji północnej części gminy. Niemniej,
dla części wsi – choćby całego południa
naszej gminy – nie ma nawet realnej ramy
czasowej.
Jednak takie zapisy nic nie znaczą – wystarczy pobieżna lektura WPF z lat poprzednich. Dlatego na ostatniej sesji pozwoliłem
sobie na dłuższą dyskusję i poruszenie
tematu kanalizacji. Mam nadzieję, sądząc
po słowach i deklaracjach burmistrza –
że w kolejnych miesiącach urząd i Rada
Miejska podejmie wezwanie, jakim będzie
określenie ram czasowych, rzeczowych
i finansowych tego zadania. Wyzwania
ogromnego, bo jego wartość finansowa
to, porównując do kosztów kanalizacji
Borówca i Kamionek – może nawet i 200
mln zł. Jestem jednak przekonany, i mam
nadzieję, że zdecydowana większość
radnych to przekonanie podziela – że
to jedyny, właściwy kierunek działania.
Trudno mówić o zrównoważonym rozwoju
naszej gminy bez czystych jezior, a nie
będą one czyste bez kanalizacji wsi wokół
nich. Kładka przez jezioro Kórnickie może
poczekać – za 4,5 mln zł można skanalizować co najmniej jedną naszą wieś. Na
koniec zachęcam zainteresowanych do
jeszcze jednej lektury – na naszej stronie
na facebooku zamieszczone jest zestawienie inwestycji AQUANET-u w sieci kanalizacyjne i wodociągowe w naszej gminie do
2021 roku – warto sprawdzić, czy może
szanownych Czytelników te inwestycje
nie obejmą.
Kończąc, nie sposób nie odnieść się do
wyjątkowych wydarzeń na arenie krajowej. I radośnie, i ze smutkiem. To chyba
dwa uczucia, które, jak mniemam, były
najczęstszymi zarówno w sercach nas,
mieszkańców gminy Kórnik; jak i całej
Polski. Radość – bo dwa sztaby WOŚP –
w Kórniku i Kamionkach – zebrały ponad
170 tys. zł (podejrzewam, że ostatecznie
dobijemy do 180 tys. zł) – a zaangażowanych w ten wynik było mnóstwo osób
dobrej woli, którym należą się ogromne
podziękowania za ogrom włożonej pracy

– kto organizował imprezy publiczne, wie
doskonale, jaka to trudna i odpowiedzialna praca. Smutek – bo wydarzyła się rzecz
niewyobrażalna – zamordowano z zimną krwią, na scenie WOŚP, prezydenta
Gdańska, Pawła Adamowicza. Naszego
kolegę – samorządowca, który z całym
sercem angażował się w pomaganie innym, a jedyną jego przewiną było to, że
został wybrany na ofiarę przez człowieka
zaślepionego chorą nienawiścią. Przez
chwilę wydawało się, że ten straszny czyn
będzie dla nas, Polaków jako wspólnoty,
wstrząsem, który pozwoli powoli zasypać
podziały, które od kilku lat coraz głębiej
nas dzielą. I ze smutkiem stwierdzam,
że tak się nie stało. Zachowania i wypowiedzi niektórych osób publicznych były
po prostu haniebne. Wpisy w mediach
społecznościowych - porażające. Dlatego
namawiam i zachęcam – zróbmy to, czego
nie potrafią zrobić politycy – zasypujmy
podziały, a tych, którzy zachowują się
w sposób niedopuszczalny - zawstydzajmy, piętnujmy lub otaczajmy sanitarnym
kordonem milczenia.

nie skanalizował żadnej, ale to żadnej
nowej miejscowości” nie wynika, że nie
wydatkowano żadnych środków na cele
związane z kanalizacją. Było inaczej.
W latach 2015-2018 Aquanet (głównie)
oraz samorząd Kórnika wydatkowały na
budowę i projekty sieci kanalizacyjnych
na naszym terenie ponad 16 milionów
złotych. Na tę sumę składają się miedzy innymi nakłady, jakie poniesiono

na budowę kolektorów tranzytowych
sanitarnych wraz z przyłączami w Kamionkach (ponad 11 milionów), budowę
kolektorów tranzytowych sanitarnych
wraz z przyłączami w Borówcu (ponad
4 miliony złotych) oraz budowę kanalizacji w ul. Celichowskiego (około
500 tys. zł.).

◊ Maciej Brylewski
radny klubu radnych
MY Kórniczanie

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail:
mykorniczanie@gmail.com
Zachęcamy do obserwowania stron
MY Kórniczanie w Social Media:
https://www.facebook.com/magdalena.anna.kosakowska/
https://twitter.com/MYKorniczanie
oraz polecamy stronę internetową
http://www.mykorniczanie.pl
You Tube - wszystkie sesje VIII kadencji
Rady Miejskiej na dostępne na żywo,
oraz retransmisje po wpisaniu w wyszukiwarce: Rada Miasta i Gminy Kórnik.

◊ ŁG
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Koncert Noworoczny

W sobotę, 12 stycznia br. w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył
się kolejny już Koncert Noworoczny. Pomysłodawcą koncertu był przed wielu laty
burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Burmistrz Przemysław Pacholski kontynuując inicjatywę swojego poprzednika,
zaprosił na koncert przedstawicieli władz
samorządowych województwa, powiatu,
gminy, dyrektorów szkół, przedstawicieli
firm, stowarzyszeń, organizacji społecznych
działających na terenie gminy i osoby zasłużone dla Kórnika.

Burmistrz Pacholski dziękując gościom za
przybycie zaprosił na koncert w wykonaniu
orkiestry reprezentacyjnej miasta Poznania,
działającej przy Miejskim Przedsiębiorstwie
Komunikacyjnym w Poznaniu pod dyrekcją
Jarosława Gerlicha. Z orkiestrą wystąpili soliści Teatru Wielkiego i Muzycznego, a koncert
uświetniła swoim pokazem tanecznym
grupa mażoretek z Wronieckiego Ośrodka
Kultury. Orkiestra zaprezentowała licznie
zgromadzonej publiczności największe hity
muzyki filmowej i musicalowej.

Koncert bardzo podobał się zaproszonym
gościom, o czym świadczyły najlepiej oklaski
i owacje na stojąco.
Po koncercie burmistrz Przemysław Pacholski zaprosił gości na poczęstunek, a przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam
Lewandowski wzniósł toast noworoczny
symboliczną lampką szampana.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

WOŚP znów z rekordem

Wolontariusze WOŚP w naszej gminie zebrali rekordowa sumę!
W cieniu wielkiej tragedii jaka wydarzyła
się 13 stycznia w Gdańsku w naszej gminie działały dwa sztaby Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tradycyjny już duża
impreza odbyła się na hali sportowej KCRiS
„Oaza”. Po raz pierwszy w Kamionkach,
mimo deszczu i zimna, przy szkole działała
scena plenerowa.
Sztab z Kórnika tym razem zebrał 115 tys. zł.

Sztab z Kamionek powiększył dorobek
Orkiestry o około 80 tys. zł. W momencie
zakończenia składu tego numeru trwają
jeszcze aukcje internetowe zgłoszonych
przez kamionkowski sztab przedmiotów,
stąd dokładna suma zbiórki nie jest jeszcze
znana. Dla porównania - w roku ubiegłym
w całej gminie zebrano 143 tys. zł.
WSZYSTKIM wolontariuszom oraz darczyńcom gratulujemy i dziękujemy!
◊ ŁG

Solidarni wobec tragedii

WOŚP w przedszkolu

13 stycznia br. odbyła się 27 edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której
hasłem przewodnim była zbiórka pieniędzy
na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Dzieci wraz z personelem
z Przedszkola „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie, tradycyjnie jak co roku, wzięły udział
w akcji. Zbiórka pieniędzy w przedszkolu
zakończyła się w piątek, 11 stycznia. W atmosferze zabawy i tańca dzieci odkryły, że
warto pomagać innym.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, dziadkom
i dzieciom, którzy razem z nami wsparli ten
szczytny cel.

◊ Monika H.

Śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został zamordowany podczas
finału WOŚP w Gdańsku wstrząsnęła Polską.
Na wieść o śmierci prezydenta w dniu 14
stycznia grupa mieszkańców gminy Kórnik
spontanicznie „skrzyknęła się” na portalu
społecznościowym i o godzinie 18:00 zapa-

liła znicze na placu Niepodległości – w proteście przeciw przemocy i mowie nienawiści.
W niedzielę 20 stycznia grupa mieszkańców
w tym samym miejscu zamanifestowała
poparcie dla Jurka Owsiaka. Znów zapalono świeczki, a w niebo poleciały lampiony
w kształcie serc.
◊ ŁG
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Sztab 2571 Kórnik składa gorące podziękowania Przyjaciołom Orkiestry.
Zebraliśmy rekordową kwotę 115.000 zł.
Szczególne podziękowania, za ofiarowane na licytacje złote serduszko składamy
p. Grzegorzowi Błaszakowi z Pracowni
Złotniczej w Kórniku.
Za finansowe wsparcie dziękujemy:
p. Lucjanie Kuźnickiej Tylendzie - prezes
firmy TFP Kórnik,
p. Beacie Urbaniak - prezes Kórnickiego
Przedsiębiorstwa Autobusowego Kombus,
p. Marianowi Maciejewskiemu - prezesowi
Gminnej Spółdzielni S.Ch. w Kórniku,
p. Katarzynie Zimniak - prezes Banku Spółdzielczego w Kórniku,
p. Dariuszowi Grzybkowi - prezesowi Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie.
Za ogromną pomoc rzeczową i organizacyjną dziękujemy: Dyrektorowi i Pracownikom Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
oraz Pracownikom Wydziału Promocji UM
w Kórniku,
restauracjom: Ventus, Nestor i Oskar w Kórniku oraz Wielkie Nieba w Bninie,Firmie Surówki Grześkowiak. Dziękujemy wszystkim
Organizacjom i Stowarzyszeniom, które
włączyły się w organizację 27 Finału. Były
to: Kórnickie Bractwo Rowerowe, Komenda
Hufca ZHP Kórnik, KTPS, Klub Mad Dogs
MC Poland, Koło Gospodyń Wiejskich Bnin,
Aktywne Radzewianki, sołectwo Runowo,
OSP Kórnik i OSP Czmoń. Firmy: Maldo
Projekt-Dominik Maliczak, Marcopolo Development Śrem.
Dziękujemy p. Marzenie Kubiak, p. Magdzie
Pawlaczyk, p. Janowi Nowaczykowi, p. Sylwii
Litkowskiej, p. Monice Kasprzyk, p. Dorocie
Bukczyńskiej, Danucie Lasek, Marii Borowskiej, Irenie Kowalskiej.
Dziękujemy Kasi Zimnej, Małgorzacie Walkowiak, Małgorzacie Frąckowiak, Annie Andrzejewskiej, Agnieszce Plucińskiej, Markowi
Dudzie, Michałowi Zgardzie, Pawłowi Pawlaczykowi. Konferansjerom i prowadzącym licytacje: Robertowi Jankowskiemu,Tomkowi
Nowaczykowi, Bartkowi Górce, Hani Straus.
Dziękujemy uczniom szkół i przedszkoli za zbiórkę pieniędzy i czynny udział
w 27. Finale WOŚP.
Dziękujemy służbom mundurowym: Policji,
Straży Miejskiej oraz Adamowi i Adrianowi
z Pokojowego Patrolu WOŚP za pomoc
i ochronę. Podziękowanie kierujemy do
występujących artystów, którzy uświetnili
swoim występem koncert: zespołowi Niepoważni ,zespołowi Ogień, a także bardzo
utalentowanej kórniczance - Oli Idkowskiej.
Dziękujemy ofiarodawcom za przekazane
przedmioty, vouchery i usługi na licytację.
Z całego serca dziękujemy naszym kwestującym wolontariuszom za ich ofiarną pracę,
a darczyńcom za wszystkie datki do puszek.
Dziękujemy Państwu za obecność, hojność
i dobrą atmosferę.
Siema i do zobaczenia w przyszłym roku.
◊ Krystyna Janicka
szefowa sztabu 2571 Kórnik
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„Wygrał Polskę na fortepianie”

Mikołajkowe popołudnie 6 grudnia 2018 r.
Stoję przed Motelem Nestor w Kórniku
i myślę dlaczego tak wcześnie Pani Profesor Teresa Rogozia-Olejnik zaprasza na
spotkanie gwiazdkowe. Rzut oka na zaproszenie uświadamia mi, że tym razem to nie
spotkanie gwiazdkowe, a uroczysty koncert
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wchodzę do środka.
Piękna sala hotelu Nestor, w której od lat
goszczą nas panie Barbara i Aida Bejma.
Przygotowane pianino, przy kominku choinka, Biel i Czerwień, portret Ignacego Jana
Paderewskiego. Na stołach przygotowane
kartki… A więc jednak kolędy…. Zaglądam
do jednej z nich: Marsz, marsz Polonia ty
dzielny narodzie - krótka historia tej pieśni.
Przy choince książki: klubowy bestseller
– pamiątkowy album 40-lecia kórnickiej
Pro Sinfoniki i tom Listków Koncertowych
Pro Sinfoniki z 2011. Dlaczego właśnie te?
– zastanawiam się…. Ale pora zaczynać…
zbliża się godzina 16, sala wypełnia się go-

sprawami samorządu, miasta, kórnickiego
Zamku, zawsze znajdują czas, by być z Pro
Sinfoniką – myślę. Przy stole gości honorowych jest jeszcze jedno miejsce wolne.
- Nasz ksiądz Proboszcz Grzegorz Zbączyniak, przyjedzie trochę później - mówi Pani
Profesor. Uczy religii w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Czy Pan wie, ze
zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Głosu
Wielkopolskiego „Nauczyciel na Medal”?
Zdystansował rywali w swojej kategorii,
wyprzedził ich o ponad 1000 głosów!
„Wierzę, że Prezes Prezesów z Domu Ojca
szczególnie towarzyszy i dopinguje takim
osobom, jak Pani Teresa Rogozia-Olejnik
i czuwa, aby nie ustała w drodze i nie przestawała tworzyć, być może w nowy sposób,
wykorzystując do tego swój talent organizatorski, pracowitość, zapał i niesłabnącą
energię. […] Obyśmy na co dzień, zasłuchani w dźwięki ukochanej muzyki, rozwijali
w sobie wyobraźnię miłosierdzia.” To słowa
listu dawnej prezeski kórnickiego klubu,

Wykonawcy i organizatorzy wieczoru patriotyczno-muzycznego
z Burmistrzem Przemysławem Pacholskim
śćmi. Patrzę na ich twarze. Uśmiechają się,
dyskutują, serdecznie witając się z Panią
Teresą. Są bardzo młodzi, młodzi i nieco
starsi. Prezeski z dawnych lat, dziś już
żony, mamy, realizujące się zawodowo…
A jednak uśmiech i błysk w oku jak przed
laty. Trzy pokolenia kórnickiej Pro Sinfoniki.
Prezeska Klubu Joanna Olejnik-Pazoła
rozpoczyna spotkanie. – Witam wszystkich naszych gości honorowych z Panem
Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik Przemysławem Pacholskim na czele. Witam
Pana Jerzego Lechnerowskiego radnego
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
i przewodniczącego Rady Miasta Adama
Lewandowskiego. Są z nami również:
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. dr
hab. Tomasz Jasiński, były prezes Fundacji
Zakłady Kórnickie Kazimierz Grzesiak,
dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta
Duszczak, była dyrektor LO Maria Weychan-Nowak, naczelny redaktor Kórniczanina Łukasz Grzegorowski oraz pierwszy
klubowy fotograf Wojciech Zimniak.
To niezwykłe, że ludzie tak bardzo zajęci

Witam serdecznie Pana Profesora Andrzeja
Tatarskiego, artystę, który z Pro Sinfoniką,
także tą kórnicką, jest od zawsze – mówi
dalej Antoni Hoffmann. Spójrzcie Państwo
na archiwalne zdjęcie w jubileuszowym
albumie. Uśmiech wciąż ten sam.
Muzyczny salon „Nestora” napełnia się muzyką Chopina i Paderewskiego, anegdotami
i wspomnieniami. Sylwetkę I.J. Paderewskiego przybliżył prezes Klubu Łukasz
Błaszyk. Z sali płyną słowa w wykonaniu
Matyldy Przyweckiej: Daj nam pamiętać,
Boże-Panie, ojców ofiarną walkę – to Jan
Baliński. Po chwili - jej mama, absolwentka, Barbara Mąderek - recytuje: Ojczyzna
– kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie
i zakorzeniam – to Karol Wojtyła.
Kolejny pokoleniowy duet – mama, była
prezeska Klubu Magdalena Błaszak z córką
Zofią Błaszak wprowadzają nas w podniosły nastrój - „Nie zabroniono nam
tylko Chopina, a jednak w Chopinie tkwi
wszystko, czego nam wzbraniano” - Ignacy

Wybitny pianista prof. Andrzej Tatarski – foto: Wojciech Zimniak

Justyny Niemier, dziś Siostry Franciszki ze
Wspólnoty Uczennic Krzyża.
Gościem Państwa będzie dziś – kontynuuje Pani Joanna – znakomity pianista
prof. Andrzej Tatarski, z którym przyjechał
przyjaciel naszego klubu Antoni Hoffmann
z Biura Pro Sinfoniki.
- Jakże piękne słowa Siostry Franciszki –
rozpoczyna Pan Antoni – zapał i charyzma
Pani Profesor, i tradycja, tu przynoszą piękne owoce. To właśnie tu, w kórnickiej Pro
Sinfonice, mamy największe prawo mówić
o Ignacym Janie Paderewskim – wielkim
polityku, mężu stanu i patriocie. Bo to tu,
jeszcze szkolnej świetlicy, lata temu, na
prosinfonikowskich spotkaniach uczyła
się młodzież o Paderewskim inaczej, niż go
wtedy przedstawiano. To tu prof. Marian
Marek Drozdowski kreślił pełen obraz tego
niezwykłego artysty. To tu odbywały się
prosinfonikowskie patriotyczne spotkania
w kolejne Święta Niepodległości. Dziś – ich
uroczyste apogeum: stulecie odzyskania
niepodległości i 100. rocznica wybuchu
powstania wielkopolskiego.

Jan Paderewski.
Miejsce przy stole dyskretnie zajmuje
ksiądz Proboszcz Grzegorz. – Witam
pięknie dawnego duszpasterza mojej
poznańskiej parafii – Pan Antoni na chwilę
powraca do teraźniejszości. – Gratuluję niekwestionowanego sukcesu w plebiscycie
„Nauczyciel na Medal”. Robię to z wielką
radością, bo skoro złu sztukę się poświęca,
to o dobru krzyczeć nam trzeba! Oklaski
zagłuszają słowa mówiącego.
Wreszcie czas na niespodziankę. Pięknie
oprawione roczniki Listków Koncertowych
Pro Sinfoniki 2011. To w tym roczniku, tuż
przed śmiercią Alojzy Andrzej Łuczak, opublikował obszerne fragmenty swojej nie
wydanej książki pt. „Wróć z Polską”. To wtedy przypominał sylwetki wielkich Polaków:
Jana Pawła ll, Stefana kardynała Wyszyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Wtedy też przekazał cześć nakładu Listków na
ręce Pani Profesor Teresy Rogozi-Olejnik
w depozyt z prośbą, by ten rocznik rozdała
na spotkaniu klubowym w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcie poszukuje historii
Na ciekawą fotografię natrafił Jakub Mąderek, twórca strony internetowej „Kórnik –
spacer w czasie” prezentującej stare zdjęcia
Kórnika i okolic. Na prezentowanym obok
zdjęciu stojący na placu pomiędzy ratuszem
a „Pługiem” żołnierze dumnie prezentują
broń, honory odbierają oficerowie, w tym
jeden na koniu. W tle widać harcerzy z proporcem i rzeszę innych, karnie stojących
ludzi. Z jednego z okien powiewa biało-czerwona flaga.
Jaką uroczystość przedstawia ta fotografia?
W którym roku ją wykonano? Nie udało się
dotychczas ustalić. Z analizy szczegółów architektury można wywnioskować, że zdjęcie
powstało nie wcześniej niż w 1932-34 roku.
Może ktoś z Czytelników pomoże rozwiązać
te zagadkę?
Informacje i sugestje prosimy zgłaszać do
Redakacji (Plac Niepodległości 41, Kórnik.
E-mail: korniczanin@kornik.pl)
◊ ŁG

Czas się wypełnił…. Pani Teresa małymi
zakładkami, pracowicie zaznaczyła w tej
publikacji przewagi – jak mawiał Prezes
– kórnickiego klubu.
Fragmentów prozy Łuczaka, którą czyta
Barbara Mąderek, wszyscy słuchamy
w skupieniu. A potem… Marsz, marsz,
Polonia, ty dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie
i Mazurek Dąbrowskiego – pełnym,
zgodnym chórem. Trudno opanować
wzruszenie… Kończy się powoli rok 2018.
Rok wielkich rocznic dla Polski, rok 50-lecia Pro Sinfoniki.
„Wygrał Polskę na fortepianie” – On –
Ignacy Jan Paderewski. Wygrywajmy i my,
niekoniecznie na fortepianie. Bądźmy
strażnikami tradycji i piękna. Nie ustawajmy w pracy, rozwijajmy Pro Sinfonikę.
Niech nikogo nie zabraknie na koncertach
w Auli Uniwersyteckiej: 8 grudnia ub r.
podziwialiśmy zespół z Holandii Cello8ctet, na koncercie Burza w szklance wody,
a rok 2019 przywitaliśmy „marszowym
krokiem” wraz z Orkiestrą Vivat! pod
dyrekcją Roberta Morkisa. Marsz, marsz
Polonia, ty dzielny narodzie…
Pani Profesor, niebawem czas rozpocząć
przygotowania do 45-lecia kórnickiej Pro
Sinfoniki. Siostra Franciszka prosi, Prezes
Prezesów czeka, my też! Wygrywajmy
nasze małe Ojczyzny talentem, zapałem
i pracą!
◊ Kronikarz

W przedszkolu o rocznicy

OBCHODY 100 ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W PRZEDSZKOLU NR 2 ,, CZTERY PORY
ROKU” W KÓRNIKU-BNINIE
Dnia 20.12.2018r o godz.10.00 w Przedszkolu nr2 ,, Cztery Pory roku” odbył się uroczysty
apel z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Wszyscy obecni w tym dniu w przedszkolu,
ubrani w stroje galowe udekorowane rozetkami, zebrali się w Sali Słoneczek i Jagódek.
Apel rozpoczął się wmaszerowaniem
pocztu sztandarowego Towarzystwa Powstańców i Wojaków ze Śremu z 1921r.
reprezentowanym przez uczniów Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. J. Wybickiego
Wiktora Chicheł i Krystiana Skotarczaka.
Następnie został odśpiewany hymn ,, Mazurek Dąbrowskiego” w pełnej wersji , która
obowiązuje od 1927r.

Po hymnie reprezentanci grup złożyli pani
dyrektor Iwonie Justkowiak raport, który
został przyjęty.
Zaproszeni goście , licealiści ze Śremu opowiedzieli dzieciom o historii sztandaru, pochodzeniu mundurów oraz o powstańczych
bohaterach. Opowieści gości rozszerzyła
prowadząca apel Elżbieta Rzepczyńska prowadząc gawędę na temat przyczyn wybuchu
Powstania Wielkopolskiego i Kampanii
Kórnickiej.
Dalsza część apelu to prezentacje grup na
forum; dzieci deklamowały wiersze oraz
śpiewały pieśni lub piosenki o tematyce
patriotycznej. Na koniec Pani Dyrektor dokonała podsumowania konkursu wewnątrz
przedszkolnego fotograficzno- plastycznego
pt.,, Śladami historii- Powstanie Wielkopolskie”.
◊ Elżbieta Rzepczyńska
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Strzelali ku czci powstańców

Marek Baranowski Królem Powstańczym
2019/2020 Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego.
Sto lat temu, dnia 6 stycznia 1919 r. Kompania Kórnicka, osławiona brawurowymi
akcjami w Poznaniu (27-29 XII 1918),
w Śremie (31 XII. 1918), 6 stycznia 1919
w Poznaniu-Ławicy, już jako IV kompania
batalionu śremskiego wyruszyła na front
zachodni pod Zbąszyń z siedzibą w Łomnicy.
W rocznicę tego wydarzenia organizujemy
Turniej Powstańczy. Na strzelnicę w Kórniku-Skrzynkach, przybyli bracia kurkowi
z bractw wielkopolskich z: Jutrosina, Mosiny,
Poznania, Swarzędza, Środy, Tarnowa Podgórnego i Wrześni. Turniej zaszczycili liczni
goście: Roman Jeziorny – dyrektor Szkoły
z Mieszkowa, Przemysław Pacholski – burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Magdalena
Matelska-Bogajczyk – kierownik Wydziału
Promocji Gminy UMiG w Kórniku. Uroczystość rozpoczęto honorowym salutem oraz
hymnem polskim wykonanym acapella.
Na strzelnicy KBBK odbyły się następujące
turnieje:
- Turniej o Statutową Tarczę Powstańczą
dla członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, ufundowaną przez Adama
Szyszkę, ubiegłorocznego zwycięzcę. Zwyciężył Marek Baranowski i otrzymał tarczę,
pamiątkowy medal i statuetkę Białej Damy
ufundowaną przez burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego.
II miejsce zajął Norbert Biniek, III miejsce
zajął Piotr Justkowiak. Obaj otrzymali
pamiątkowe medale. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe puchary ufundowane przez
burmistrza Miasta I Gminy Przemysława
Pacholskiego.
- Turniej o tarczę powstańca Leona Czech-Czechowskiego ufundowaną przez Romana M. Czechoskiego wygrał Zdzisław Kaczmarek z KBS Swarzędz, drugie miejsce zajął
Maciej Łabno (KBBK), a trzecie miejsce zajął
Leon Czech-Czechoski (1881-1919)

Nie uczestniczył w Powstaniu z bronią w ręku.
Nie wiemy, czy był szkolony wojskowo, ale brał
udział w służbie pomocniczej. W lutym 1919 r,
po jednej z inspekcji frontowej zachorował na
zapalenie płuc i zmarł 21 lutego 1919 r.
Źródło: Paterczyk Z. Marcin Kasprzak i jego
„Sprawa”. Poznań PWN Warszawa-Poznań
1985.str.276.
Stanisław Broniarz (1886-1944)

Zbigniew Tomaszewski (KBBK). Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe puchary. Zdzisław
Kaczmarek w nagrodę otrzymał album pt.
„Cuda Przyrody” ufundowany przez Jerzego
Jakrzewskiego z KBS w Poznaniu.
- Tarczę powstańczą ufundowaną przez Jędrzeja George Frynasa prawnuka powstańca wielkopolskiego Stanisława Broniarza
zdobył Piotr Cuprych z KBS w Jutrosinie,
Zdzisław Kaczmarek ze Swarzędza zajął
II miejsce, a Maciej Łabno (KBBK) był trzeci.
Zwycięscy otrzymali pamiątkowe puchary.
Piotr Cuprych otrzymał album pt. „Najpiękniejsze Miasta Polski” ufundowany przez
Jerzego Jakrzewskiego z Poznania.
- Turniej o Tarczę Urodzinową Zbigniewa
Tomaszewskiego wygrał Norbert Biniek
(KBBK). Drugi był Marek Balcerek z KBS
w Jutrosinie. Trzecie miejsce zajął Roman
Fludra (KBBK). W turnieju strzelano do tarcz
punktowych na odległość 100 m. W finale
znalazło się dziesięciu zawodników, w tym
jedenastoletnia Maria Kerber z Poznania,
uczennica Szkoły Podstawowej Nr 90 im.
Władysława hr. Zamoyskiego w Poznaniu.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary.
Norbert Biniek otrzymał album pt. „Dwory

Polskie” ufundowany przez Jerzego Jakrzewskiego z KBS w Poznaniu. Marek Balcerek
przekazał M. Kerber swój puchar w uznaniu
dla jej talentu strzeleckiego.
Zwycięzcy oprócz tarcz otrzymali cenne trofea w postaci medali i cennych upominków.
W strzelaniu do kura najlepszym okazał się
Robert Kolwicz członek KBBK, który strącił
ostatni fragment drewnianego umocowania
kura. Drugim była Katarzyna Łukasiewicz
z Poznania, a trzecim został Marek Balcerek
z Jutrosina. Zwycięzca otrzymał statuetkę
Białej Damy ufundowaną przez burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego.
Wręczenia trofeów: cennych tarcz i licznych
nagród dokonali: fundatorzy tarcz. Niech
trofea i pamiątki przypominają zwycięzcom
o historii do których są one przypisane.
Król Kurkowy AD 2018/2019 Roman Fludra
wraz z rycerzami zaprosili braci i ich gości na
XXVIII Królewski Bal Kurkowy do Restauracji
„Podróżnik” w Koszutach. Bal Kurkowy odbędzie się 9 lutego 2019 r. Zaproszenia można nabyć w sklepie Romana Fludry w Bninie
lub w Firmie RMC w Kórniku. Zapraszamy.
			 ◊ Kazimierz Krawiarz

Leon Czech-Czechoski, był synem Franciszka
i Doroty (z Dzieciuchowiczów) Czechowskich.
Urodził się w 1881 r. w Poznaniu, tutaj się
wykształcił i wyuczył zawodu. Jeden z jego
braci Ignacy był notariuszem i w Kórniku, po
Edwardzie Pohlu, w latach 1922-1925 pełnił
funkcję komisarycznego burmistrza Kórnika.
Leon jako aktor występował w sztukach granych w teatrze w Poznaniu. Był działaczem
związkowym oraz politycznym. Współpracował z takimi działaczami SPD jak Bronisław
Kaczorowski, Wojciech Śremski i Marcin
Kasprzak. W połowie października 1902 r.
w ramach kampanii wyborczej brał udział
w rozmowach w celu zawiązania koalicji z PPS
w Berlinie, w celu wysunięcia wspólnego kandydata. Osoba Marcina Kasprzaka stanowiła
dla PPS-u powód do zerwania porozumienia.
Skutkowało to tym, że Marcin Kasprzak opuścił Poznań z kasą związkową i udał się do
Warszawy. Leon Czech otrzymał zadanie na-

wiązania kontaktu z Marcinem Kasprzakiem
w celu wyjaśnienia nieścisłości finansowych
organizacji. Próba jego odszukania zakończyła
się dla Kasprzaka dekonspiracją w Warszawie,
co prawdopodobnie przyczyniło się pośrednio
do śmierci M. Kasprzaka.
Leon Czech, w 1902 roku ożenił się z Weroniką z Szyniszewskich. Przy okazji sądownie
powrócił do swojego rodowego nazwiska
Czechowski. Czechowscy wychowali ośmioro dzieci. Jednym z nich, Marian urodzony
w 1908 r. to ojciec Romana M. Czechoskiego.
W 1918 r. został członkiem zarządu Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu. Brał udział
w przygotowaniach do Polskiego Sejmu Dzielnicowego który odbył się jak wiemy w dniach
3-5 grudnia 1918 r. Na plakatach wyborczych
do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podpisywał się nazwiskiem Czech. Zanim wybuchło
Powstanie, popierał frakcję działaczy uznających konieczność walki zbrojnej z Niemcami.

Stanisław Broniarz, urodził się 30 marca 1886
w Czmoniu w pow. śremskim jako syn Walentego i Konstancji z domu Grygier. Szkołę
powszechną ukończył w Poznaniu. Przez trzy
lata brał lekcje w celu przygotowania się do
gimnazjum. Z powodu choroby i śmierci ojca
został zmuszony do zmiany swoich planów
życiowych i w 1900 r. podjął naukę zawodu
w zakładzie mosiężno-instalacyjnym, którą
ukończył w 1904 r. Podczas zaborów działał
w organizacjach patriotycznych, m.in. był
współzałożycielem Towarzystwa Samokształcącej Młodzieży Polskiej „Iskra” w 1903
r. i odpowiadał za to przed sadem niemieckim w Poznaniu i Berlinie. Działał również
w harcerstwie, Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół” oraz Towarzystwie Samopomocy
Młodzieży „Ogniwo”. Przez kilka lat prezesował
filii Metalowców Zjednoczenia Zawodowego
Polskiego. W czasie obowiązkowej służby
wojskowej w armii niemieckiej uświadamiał
polskich żołnierzy, za co był przezywany
„Grosspolnischer Agitator”. W czasie wojny
1914-1918 brał czynny udział. W listopadzie
1918 r. zgłosił się do Polskiej Organizacji
Wojskowej i został członkiem Straży Ludowej. W Powstaniu Wielkopolskim brał udział
w walkach ulicznych.
W latach 1919-1924 był dyrektorem poznańskiego okręgu Spółdzielni Spożywców.
W latach 1924-1927 był prezesem klubu
sportowego Warta Poznań. Nazwa klubu nie
pochodzi od nazwy rzeki Warta, ale od służby
na posterunku. Podczas wojny działał w Armii
Krajowej, został aresztowany, był torturowany
przez Gestapo i został zamordowany w obozie
koncentracyjnym w 1944r.
Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe im.
Bolesława Waligóry syg. 28.02.1938 BRONIARZ Stanisław.

Sukces uczniów ZS w Kórniku

Logistycy z Zespołu Szkół w Kórniku zdobywają europejskie certyfikacji kompetencji
zawodowych Certyfikat Candidate European Junior Logisticiana
W 2018 roku sześcioro uczniów naszej Szkoły:
Wujek Marcin ,Stelmach Radosław, Słabolepszy Jakub ,Zieniel Jakub, Kujawa Filip i Jaskuła
Rafał spełniło warunki do uzyskania certyfikatu Candidate European Junior Logistician.
Zgłoszenia do Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczyły kandydatów, którzy uzyskali
bardzo wysokie wyniki z sześciu egzaminów
potwierdzających kwalifikacje A.30, A.31,
A.32 w zawodzie technik logistyk- w części
pisemnej powyżej 70 %, a w części praktycznej
powyżej 80 %. Uczniowie wyróżnili się swoimi
wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty
nauczania w zawodzie „Technik logistyk”.
Technikum w Zespole Szkół w Kórniku jest
jedną z 27 szkół, które przystąpiły do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior
Logistician.
Certyfikat Candidate European Junior Logistician pozwala na uzyskanie oficjalnego
potwierdzenia wiedzy, akceptowanego

i uznawanego zarówno w Polsce, jak i za
granicą. System ten działa w Austrii, Belgii,
Czechach, Holandii, Hiszpanii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Irlandii, Niemczech, Polsce,
Portugalii, Republice Południowej Afryki,
Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii,
Włoszech, i dwóch prowincjach Chińskiej
Republiki Ludowej (Hong-Kong i Shang-hai).
Certyfikat Candidate European Junior Logistician jest cennym atutem dla jego posiadacza.
Jest możliwością, aby wykazać zaangażowanie
i skuteczność w zdobywaniu wiedzy, a tym
samym zwiększyć swoje szanse na dobry
start w karierze zawodowej. Uzyskanie certyfikatu European Logistician daje nie tylko
potwierdzenie kompetencji, ale pokazuje
pracodawcom ścieżkę zawodową, jaką chce
podążać posiadacz certyfikatu. Wspiera jego
awans zawodowy oraz daje wyróżnienie na
ryku pracy.
◊ Emilia Stanny

Czytelnicy piszą...
Szanowna Redakcjo!
Kilka dni temu (wiadomosć otrzymaliśmy
10 stycznia przyp. red) zniknęły flagi z ulic
i większości domów naszego miasta. A przecież Powstanie „jeszcze trwa” i mogłoby się
wydawać, że również obchody jego 100.
rocznicy także potrwają nieco dłużej niż
każdego roku. Oto bowiem 11 stycznia mija
100. rocznica krwawej bitwy Kompanii Kórnickiej pod Łomnicą i Strzyżewem, w której
poległo kilkunastu powstańców. 16 stycznia
mija 100. rocznica objęcia dowództwa nad
wojskami powstańczymi przez gen. Józefa
Dowbor Muśnickiego. 26 stycznia br. to
100. rocznica zaprzysiężenia Dowództwa

Głównego Polskich sił zbrojnych w byłym
zaborze pruskim oraz 1 Pułku wojska
powstańczych. Wreszcie 16 lutego - data
rozejmu w Trewirze, formalnie kończącego Powstanie. Jest więc co przypominać
i tym bardziej razi takie ograniczenie czasu
trwania obchodów tej tak ważnej rocznicy,
choćby przez zachowanie oflagowania
naszego miasta do 16 lutego.
Smutno!
Z poważaniem,
Władysław Chałupka
PS. Jeszcze smutniejsze wrażenie wywiera
pozbawiony jakiejkolwiek flagi pomnik
Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Szanowni Państwo,
w 1983 roku powstały w Kórniku Rodzinne Ogrody Działkowe. Pamiętam
entuzjazm mieszkańców bloków i małych
mieszkań czynszowych z Kórnika, którzy
stanowili ponad połowę użytkowników
działek. Skromne poletka wykorzystywali
do produkcji warzyw i owoców – dziś powiedzielibyśmy zdrowej żywności – choć
wtedy bardziej liczyło się zaoszczędzenie
kilku złotych z domowego budżetu.
Przez te 35 lat krajobraz naszych ogrodów
bardzo się zmienił. Wybudowano liczne
altany, czasami wręcz domy. Coraz mniej
jest wśród właścicieli działek tych, którzy
od początku je uprawiają. Pozostało
kilkoro emerytów i wdów. Ogrody wykupywane są przez ludzi zameldowanych
poza naszą gminą. Coraz częściej ogrody
stanowią całoroczne mieszkanie lub właściciele zamieszkują na nich przez długi

okres - np. całe lato.
Oczywiste jest, że ci, dla których działka
stała się drugim (albo i pierwszym) domem powinni ponosić adekwatne koszty.
Mam jednak pytanie do rajców miejskich,
którzy ustalają stawki za wywożenie odpadów: dlaczego my, emeryci i renciści,
mieszkańcy gminy Kórnik, którzy nie
mieszkamy na działkach, mamy podwójnie płacić za odpady?
Przecież z powodu tego, że dwa lub trzy
popołudnia w tygodniu spędzamy na
działce, nie produkujemy w sumie więcej
odpadów. Te związane z uprawą ogródka
trafiają niemal w całości na kompostowniki. Za inne płacimy stosowną opłatę
w miejscu zamieszkania, w tej samej
gminie.
Działkowiec
(imię i nazwisko znane redakcji)
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„Wspaniała siódemka“ podsumowuje rok

Wspaniała „Siódemka’’ rozwija się w zawrotnym tempie. Kolejny rok intensywnych
działań aktywizujących seniorów mamy już
za sobą. Akademia Seniora działa w każdą
środę. Dodatkowo od września, we wtorki,
Towarzystwo Edukacji Bankowej prowadzi
roczne studium Florystyczne oraz w czwartki dwuletnie studium Warsztatów Terapii
Manualnej.
Styczeń
Styczniowe zajęcia rozpoczęliśmy od gier logicznych. Trwały także podróże filozoficzne
i gimnastyka. Odwiedziła nas Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie z przedstawieniem ‚’Dawno temu w Betlejem”. Miesiąc
zakończyliśmy warsztatami krawieckimi.
Seniorzy chętnie i aktywnie włączyli się do
działań na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Luty
Miesiąc rozpoczęliśmy zabawą karnawałową, następnie odbyło się spotkanie walentynkowe na którym obejrzeliśmy film o miłości. Były podróże filozoficzne oraz gimnastyka. Stowarzyszenie powołało Uniwersytet
Trzeciego Wieku którego Inauguracja odbyła
się 10 lutego. 120 słuchaczy odebrało indeksy i plan na pierwszy semestr.17 lutego
odbyły się pierwsze wykłady.
Marzec
Poza comiesięcznymi aktywnościami (gimnastyka , emisja głosu) uczestniczyliśmy
w koncercie z okazji Dnia Kobiet. Gościliśmy
także pana Jana Nowickiego - opowiadacza
dowcipów. W ostatnią środę przed Świętami
Wielkanocnymi robiliśmy stroiki świąteczne.
W marcu rozpoczął się kurs komputerowy
E-senior, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia odbywał się na terenie całej gminy, we wszystkich salach komputerowych
szkół podstawowych.17 marca odbyły się
kolejne wykłady w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Kwiecień
5 kwietnia obchodziliśmy pierwszą rocznicę
powstania Akademii Seniora. Był tort, były
wspomnienia na wesoło, a czas umilał nam
muzyką Jacek Schmitd.
Odbyły się eliminacje do turnieju w grach
planszowych zakończone finałem. Były oczywiście zajęcia z gimnastyki. 14 kwietnia odbył się zjazd Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Fundacja Enea przygotowała spotkanie pt.
„Enea dla pokoleń - wspólnie o bezpieczeństwie”. Odbył się wyjazd do teatru na sztukę
„Przyjęcie dla głupca”.
Maj
Rozpoczęliśmy trzydniową wycieczką do
Biskupina zakończoną w Puszczy Zielonce.
Wycieczk,a dzięki naszej Kasi, odbyła się
w duchu sportowym: gimnastyka, aerobik,
spacer z kijkami. Nie obyło się bez ogniska, kiełbasek oraz biesiady. Wycieczkę
zorganizowaliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na środowych zajęciach była
gimnastyka, emisja głosu oraz warsztaty

krawieckie. 19 maja byliśmy na nocnym
zwiedzaniu zamku w Śmiełowie zakończonym, kiełbaskami i biesiadą przy ognisku.
W maju byliśmy z naszymi seniorami też
w teatrze na sztuce „Zakonnica w przebraniu”.
Czerwiec
Miesiac otworzyły zajęcia z malarstwa w plenerze, gościnnie prowadzone przez artystę
plastyka Przemka Kolińskiego oraz Sylwię
Sawicką. Profesjonalnie przeprowadzone
warsztaty doprowadziły do stworzenia
przepięknych kolorowych obrazów.
W następne środy odbyły się zajęcia muzyczne, gimnastyka oraz warsztaty krawieckie.
10 czerwca seniorzy wzięli czynny udział
w festynie charytatywnym „Wielkie grillowanie”, na którym zdobyli pierwsze miejsce
w konkursie kulinarnym, występowali pod
sceną oraz wydawali domowe wypieki,
zbierając do puszek pieniądze by wspomóc
Marysię.
16 czerwca odbył się kolejny zjazd Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas, którego
można było zrobić sobie bezpłatne badania
w kierunku czerniaka.
19 czerwca gościliśmy po raz kolejny na
śremskiej senioriadzie.
Marek Kaczmarek jako przewodnik zorganizował wyjazd do Poznania.
30 czerwca zrobiliśmy zakończenie pierwszego semestru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Lipiec
Zorganizowaliśmy zajęcia z tańca barokowego pod zamkiem w Kórniku, które gościnnie
prowadzili Agata Kazimierowska oraz Maciej Lubicz Rąbalski. W kolejną środę miały
miejsce warsztaty krawieckie, następnie
piknik w strażnicy OSP, na którym mieliśmy
specjalnych gości: dwie najstarsze seniorki
Irenkę i Jadzię. Był to dla nas ogromny
zaszczyt przyjmować tak zacnych gości.
I w lipcu nie obyło się bez gimnastyki.
Udało nam się pojechać na przepiękne widowisko plenerowe do Murowanej Gośliny.
W Parku Dziejów oglądaliśmy przedstawienie pt. „Orzeł i krzyż - niepodległa”.
Sierpień
Rozpoczęliśmy wykładem filozoficznym,
a następnie, w zaprzyjaźnionej kawiarni
KULKA, mieliśmy ciekawe warsztaty pieczenia chleba prowadzone przez wspaniałych
ludzi Molę i Rysia. Była nauka tańca barokowego oraz gimnastyka.
Z dodatkowych atrakcji zaproszono nas na
śniadaniu na polanie u Jacka Schmita,
Pojechaliśmy na wycieczkę do Rogalina pod
batutą Marka Kaczmarka - naszego najlepszego przewodnika.
Zorganizowaliśmy ognisko z kiełbaskami
połączone z biesiadą.
Wrzesień
Był to miesiąc bardzo bogaty w wydarzenia:
Spacer po Półwyspie Szyja z przewodnikiem
dr Kazimierzem Krawiarzem, wielkie śpie-

wanie w Kawiarni Kulka prowadzone przez
rodzinę Bąkowskich, muzykoterapia, wykład
na temat bezpieczeństwa „Stop Manipulacji
nie kupuj na prezentacji” prowadzony przez
stowarzyszenie Manko i oczywiście zajęcia
z gimnastyki.
Od połowy września Seniorzy rozpoczęli
zajęcia prowadzone przez Towarzystwo
Edukacji Bankowej - w każdy wtorek florystyka, w każdy czwartek warsztaty terapii
manualnej.
Braliśmy bardzo czynny udział w kórnickich
dniach nauki.
14 – 15 września braliśmy udział w warsztatach pt „Aktywni Seniorzy w Metropolii
Poznań”.
Przyjęliśmy zaproszenie Starostwa Powiatowego na Dzień Seniora w Lisówkach.
29 września Odbyła się Inauguracja II semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki
gościnności Pani Dyrektor oraz całej kadry
uroczystość miała miejsce w Przedszkolu
w Bninie. Towarzyszyło jej świetne przedstawienie rodziców dzieci z przedszkola,
zaśpiewał dla nas chór „Koinonia”, była kawa
z domowymi wypiekami.
30 września zorganizowaliśmy Seniorom
wyjazd do Grzybna na „Dzień Korbola”.
Październik
Co środowe zajęcia to kolejno: gimnastyka,
warsztaty krawieckie, taniec barokowy Agaty
Kaźmierowskiej, warsztaty plastyczne (robienie peruk barokowych) p==rowadzone
gościnnie przez Monikę Tymicką. W każdy
wtorek zajęcia z florystyki prowadzone
przez Panią mgr. Dorotę Olszewską-Polską,
każdy czwartek warsztaty terapii manualnej
prowadzone przez panią mgr Ewę Zagawę.
Wyjazdowo: byliśmy w Operze Poznańskiej na sztuce „Skrzypek na dachu” oraz
w teatrze w Gnieźnie na sztuce pt. „Szajba”
i w Jarocinie na senioriadzie.
13 października odbył się pierwszy zjazd
II semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Listopad
W pierwszą środę miesiąca piekliśmy
rogale, a w następną przeżyliśmy piękny
wieczór poetycki Basi Gryglewicz, na którym
przy torcie z famfarami podziękowaliśmy
za wspieranie Wspaniałej Siódemki Panu
Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu.
Nie obyło się bez gimnastyki, a w ostatnią
środę odbyła się „Zabawa Andrzejkowa”
z Jackiem Schmitem.
W każdy wtorek florystyka, każdy czwartek
warsztaty terapii manualnej.
5 listopada pojechaliśmy do kina. 10 listopada odbyły się wykłady Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Grudzień
1 grudnia odbyły się wykłady Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W pierwszą środę, wraz
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórnikupiekliśmy pierniki. Następnie odbyło
spotkanie wigilijne.

Dzieliliśmy się opłatkiem przyniesionym
przez księdza proboszcza. Odwiedziło nas
wielu gości, było mnóstwo smakołyków,
przygotowaliśmy seniorom barszcz z uszkami, karpia upieczonego przez pana Artura
Dudę, pierogi z kapustą i grzybami które
dostaliśmy od pana Grześkowiaka, ciasta
i potrawy przygotowane przez samych
seniorów. Podczas wigilii nasz kolega Jacek,
w raz ze swoją córką przedstawili historię
przepięknej dwustu leniej kolędy. W środę
przed świętami spotkanie z barokiem.
Oczywiście w każdy wtorek florystyka,
a czwartek warsztaty terapii manualnej.
14 grudnia nasz zaprzyjaźniony przewodnik
Marek Kaczmarek zabrał seniorów na kiermasz świąteczny do Wrocławia.
16 grudnia seniorzy Akademii Seniora
wzięli udział w kiermaszu świątecznym
na podwórku u księdza proboszcza, gdzie
własnoręcznie zrobione stroiki, bombki,
dekoracje, czapki szale, pieczone pierniki
zamienili na ofiarę, którą przekazano na
szczytny cel.
Cały rok podsumowaliśmy zabawą sylwestrową na której wszyscy się szampańsko
bawili. Tak minął kolejny rok działań dla
naszych seniorów. Chcielibyśmy podziękować wszystkim którzy nas wspierali, pomagali nam by Wspaniała Siódemka mogła
się rozwijać i realizować zadania na rzecz
seniorów. Wierzymy, że rok 2019 będzie
jeszcze lepszy w naszych działaniach.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
◊ Członkowie Wspaniałej Siódemki

30 stycznia - przedstawienie SP nr 2 Bnin
,,Dziewczynka z zapalkami”.
31 stycznia - Jasełka SP nr 1 Kórnik,
sala gimnastyczna szkoła (godz. 17:00).
6 luty - przedstawienie Przedszkole Bnin,
„Ach co za noc”.
13 luty - recital Jacka Schmidta, zabawa
16 luty - U3W (godz. 10:00)
20 luty - gimnastyka, muzyka
27 luty - Bal Białej Damy

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Koło Kórnik
					
zaprasza
wszystkich swoich członków
na

walne zebranie,

Harcerze
dziękują

które odbędzie się
dnia 7 lutego 2019 roku o godz. 18.00
w sali sesyjnej Ratusza w Kórniku - Bninie.
Program:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności
w czasie kadencji.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi
przez walne zebranie.
6. Wybór komisji skrótacyjnej.
7. Przyjęcie trybu głosowania.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków
Zarządu TPPW.
9. Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
10. Ogłoszenie wyników głosowania.
11. Przyjęcie planu pracy na rok 2019.
12. Wybór delegatów na VII Krajowy Zjazd
TPPW.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Zarząd
Kórnickiego Koła TPPW

Stowarzyszenie
„WSPANIAŁA SIÓDEMKA”
zaprasza na
II etap AKADEMI e-SENIORA
- kurs komputerowy
10 lekcji dla osób w wieku 50+
Miejsca prowadzenia zajęć:
pracownie komputerowe w
- SP nr 1 w Kórniku,
- SP nr 2 w Kórniku,
- SP w Kamionkach,
- SP w Szczodrzykowie,
- SP w Radzewie,
- SP w Robakowie.
Termin: luty – czerwiec 2019
zgłoszenia (imię, nazwisko,
tel. kontaktowy, wybrana lokalizacja):
Tomasz Nowaczyk: tel. 604 532 435
lub e-mail tomasz.nowaczyk@vp.pl
ilość miejsc ograniczona

Nowy 2019 Rok niech pozwoli cieszyć się
zdrowiem i szczęściem; niech spełnią się
marzenia, plany osobiste i zawodowe
w atmosferze przyjaźni i życzliwości.
Miesiąc styczeń otwiera Nowy Rok, ale
daje również okazję do podsumowania
roku mionionego
DZIĘKUJEMY:
- Panom Burmistrzom Jerzemu Lechnerowskiemu i Przemysławowi Pacholskiemu
- Pani Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie Prezesowi TFP
- Panu dr Dariuszowi Grzybkowi Prezesowi Fundacji Zakłady Kórnickie
- Firmie Grześkowiak
- Firmie Jagrol
- Pani Katarzynie Woźniak Dyrektor Zamku Kórnickiego
- Panu Arturowi Derpińskiemu właścicielowi Firmy TURA
- Panu Wojciechowi Kiełbasiewiczowi
Dyrektorowi KCSiR
- Panu Nadleśniczemu Robertowi Okińczycowi
- Panu Prezesowi Robertowi Przybyszowi
- Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi
Zbączyniakowi
- Firmie Łobza
- Kierownictwu Apteki Betula i Apteki
Zamkowej
- Panu Arturowi Dudzie i jego firmie Oskar
- Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu Kurkowemu
-Panu Michałowi Zgardzie
Naszym szczerym przyjaciołom- tym
wszystkim, od których kórniccy harcerze
doświadczyli dobrego serca i dobrego
słowa.
◊ Komenda Hufca ZHP
oraz kórnickie zuchy i harcerze
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AFISZ

Koncert kolęd niezwykłych

13. stycznia w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku odbył się niezwykły koncert
Bożonarodzeniowych śpiewów „Tryptyk wigilijny”. W koncercie wzięły udział trzy chóry:
zespół wokalny muzyki dawnej „Ensemble
amicitia”, śpiewajacy białymi głosami zespół
„Klangor” oraz chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego „Castellum Cantans”.
Całość przygotował i poprowadził dyrygent
Dariusz Tabisz. Stronę muzyczną dopełniały
przepiękne recytacje najstarszych polskich
tekstów związanych z Narodzeniem Pańskim w mistrzowskim wykonaniu Sławomira
Bajewa.
Słuchaczy zaskoczyło bogactwo brzmień i
zwarta koncepcja całości, która prowadziła
od kontemplacji po niemal ekstatyczne
uniesienie w finałowym „Anioł pasterzom
mówił” (opr. J. Sykulski) - pełne świeżości
solo Marii Szymiec. Pozornie odległe stylistycznie utwory splotły się w harmonijną

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

16 LUTEGO

BAJKOCZYTANIE: „Pingwinek”. Biblioteka
Publiczna w Kórniku, godzina 17:30.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica OSP Kórnik, godz. 10:00. Informacje i
zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.

30 STYCZNIA
AKADEMIA SENIORA: Przedstawienie SP2
„Dziewczynka z zapałkami”. Strażnica OSP
Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684.
31 STYCZNIA
SPOTKANIE AUTORSKIE I PROMOCJA
KSIĄŻKI: „Borówiec – przyczynek do monografii”. Stara szkoła w Borówcu, godz. 19:00.

opowieść. Wzruszała prostota białego
śpiewu zespołu „Klangor”, by wspomnieć
choćby lubelską pieśń „Hej, hej lelija”. Zachwycało wyrafinowanie polifonicznych
śpiewów” Ensemble Amicitia” i delikatna
barwa kontratenora Piotra Białeckiego.
Za serce chwycił Kórnicki Chór „Castellum
Cantans” w niemal mistycznym, delikatnym,

choć pełnym mocy opracowaniu kolędy
„Mizerna cicha” (M. Kubacki). Pomiędzy
zespołami wyczuwało się radość wspólnego
śpiewu. Sponsorem głównym koncertu była
Fundacja Zakłady Kórnickie. Organizatorem:
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze.

AKADEMIA SENIORA: Jasełka SP nr 1 Kórnik.
Sala gimnastyczna w szkole, godz. 17:00.
6 LUTEGO

◊ CC

Przegląd kolęd w Robakowie

VII Przegląd kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych obcojęzycznych przeszedł
już do historii. Zadaniem konkursu jest
propagowanie wśród dzieci i młodzieży
chęci rozwijania umiejętności językowych,
poznanie najładniejszych utworów bożonarodzeniowych oraz integrację młodzieży.
Tegoroczna edycja odbyła się 7 grudnia
w Sali Wiejskiej w Robakowie. W ciągu kilku
godzin konkursu zaprezentowało pięćdziesięciu pięciu uczestników z jedenastu szkół
podstawowych z powiatu poznańskiego. Na
nasze zaproszenie odpowiedzieli nauczyciele i uczniowie z: Szkoły Podstawowej im.
Tytusa Działyńskiego w Kórniku, Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi
z Lubonia, Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy z Rokietnicy, Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II ze Szczodrzykowa, Szkoły
Podstawowej z Kamionek, Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza z Radzewa, Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Augusta hr Cieszkowskiego z Lubonia, Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej z Krzykosów, Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
z Puszczykowa, Szkoła Podstawowa nr 2 ze
Swarzędza oraz uczniowie naszej szkoły.
Tegoroczny konkurs został skierowany do
dwóch grup wiekowych – dzieci z klas IV,
V i VI szkoły podstawowej oraz młodzieży
z klas VII szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjum. Dyrektor szkoły pani Bożena
Czerniak dokonała uroczystego otwarcia
VII Przeglądu kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych. Imprezę poprowadziła Natalia Madajczak, która nie tylko zapowiadała
kolejnych wykonawców ale także przedstawiła genezę kolędy i pastorałki. Jury wyłoniło
najpiękniejsze i najciekawsze interpretacje

29 STYCZNIA

25 STYCZNIA
„KÓRNICKO-BNIŃSCY BOHATEROWIE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”. Spotkanie
poprowadzi dr Kazimierz Krawiarz. Izba
Pamiątek Regionalnych w ratuszu w Bninie,
godz. 16:30.

AKADEMIA SENIORA: Przedstawienie
Przedszkola w Bninie „Ach co za noc”. Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje i
zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
13 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA: Recital Jacka Schmidta, zabawa. Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091,
515 229 684.

Oj, działo się, działo...

znanych i lubianych utworów Przeglądu Kolęd. W kategorii soliści – szkoła podstawowa
IV-VI zwyciężyła Maja Biernat z Szkoły Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego z Kórnika. Drugie miejsce zajęła uczennice Zofia
Muszyńska z Krzykosów a trzecie miejsce
zostało przyznane Maji Szmyt z Swarzędza.
Jury postanowiło przyznać wyróżnienia
i przypadły one Zofii Gucewicz z Szkoły
Podstawowej w Robakowie, Oliwii Tromskiej
z Swarzędza oraz Zofii Gradkowskiej z Radzewa. Wśród solistów z klas starszych jury
zachwyciły aranżacje wykonane przez Julię
Gąskę z Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach. Drugie miejsce na podium należało do
Niny Wolińskiej z Szkoły Podstawowej nr 2
z Lubonia. Ostatnie miejsce na podium zajęła Dominika Szalczyk z Szkoły Podstawowej
w Kamionkach. W kategorii zespół – szkoła
podstawowa IV-VI wygrały dwie dziewczynki
Maria Stelaszyk i Julia Stróżniak z Kamionek,
drugie miejsce należał do Kwartetu z Szczodrzykowa w składzie Jarmuszkiewicz, siostry
Sikora oraz Sokołowska z szkoły w Szczodrzykowie. Natomiast na trzecim miejscu
uplasowały się zespół Szkoły Podstawowej

z Kórnika w składzie Martyna Nawrot
i Matylda Przywecka. W kategorii zespół
muzyczny (klas VII szkoły podstawowej oraz
III gimnazjum) wygrał, grający na skrzypcach, dwuosobowy zespół w składzie Maja
Świdzińska oraz Paulina Stremporowska
z Szkoły Podstawowej nr 2 z Lubonia. Drugie
miejsce na podium zajął również energiczny zespół w składzie Patrycja Rymelska,
Jagoda Sibilska i Natalia Frącala. Ostatnie
miejsce na podium należał do trio w składzie Pełczyńska, Inda, Zygmańska z Szkoły
Podstawowej z Szczodrzykowie. Ogromnie
cieszymy się z wysokiego poziomu prezentowanych utworów. Zauważyliśmy wielkie
zaangażowanie rodziców i nauczycieli
prowadzących. Laureaci VII Przeglądu kolęd zostali uhonorowani dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi. Przegląd kolęd
został zorganizowany w ramach grantu ze
środków przyznanych przez Miasto i Gminę
Kórnik oraz finansowemu wsparciu Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców działającej
przy Szkole Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie.
◊ Elżbieta Drótkowska Klessa

X „Kolędowanie z Ogończykiem”, jak
przystało na jubileusz, obchodzono hucznie i radośnie, a na miejsce kolędowania
wybrano restaurację hotelu „Daglezja”.
To najdalszy punkt drogi, jaką przebyliśmy
w dziesięcioletniej wędrówce: od Zamku,
przez Prowent, Walentynkę, Białą Damę,
restaurację Kórnicką, salę Szkółek Kórnickich... tym razem spacer był trochę dłuższy,
ale z tej racji, że udało nam się zamówić
mroźną i jasną księżycową noc, to chętnych
na zimową przechadzkę nie brakowało,
w przestronnej sali bawiło się ponad pół
setki gości!

Prócz tradycyjnych kolęd pojawiły się pieśni
patriotyczne śpiewane na ich melodię, np.
piękna „Kolęda Legionów” z 1915 roku,
a także kolęda starobretońska, której refrenu, brzmiącego jak język elficki, uczył pan
Piotr Rogaliński, tradycyjnie zapewniający
nam teatralne atrakcje.
„Kanomp Nouel, Nouel, Nouel
Ganet eo Jesus hon Salver
Kanomp Nouel”
Tymi słowami towarzyszyliśmy bohaterowi
w dramatycznej przygodzie na morzu w noc
wigilijną..., a dzięki niezwykłej mocy kolędy,
udało się błądzącym rybakom szczęśliwie
dotrzeć do portu.

27 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA: Bal Białej Damy.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
		
20 LUTEGO
AKADEMIA SENIORA: Gimnastyka, muzyka.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 886 111 091, 515 229 684.
21 LUTEGO
KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Barbara
i Edwin Andrzejewscy „Japonia oczami Poznaniaków”. Restauracja „Ventus” w KCRiS
OAZA, godz. 19.00.
23 LUTEGO
ZIMOWY MARATON FITNESS - XXIV EDYCJA.
KCRiS OAZA, start godz. 17:00. Bilety w cenie
19 zł (1-17 lutego), 29 zł (18-23 lutego), dla
uczniów szkół za okazaniem legitymacji 5 zł.
Wiesz o czymś
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl

ciekawym?
◊ ZF

Przy smacznej kolacji, a później przy kawie
i pączkach, czas upłynął niezwykle szybko,
zmuszając do refleksji, że tak samo płyną dni
nowego roku, kolejnego w naszym życiu i...
umówiliśmy się na jedenaste kolędowanie
w 2020 roku.
Na koniec, złączeni w kręgu, śpiewaliśmy tak
bardzo krzepiące słowa:
„Choć tyle żalu w nas
I gniew uśpiony trwa
Przekażmy sobie znak pokoju,
Przekażmy sobie znak!”
◊ Lena Kuczyńska-Nowak
Foto. Wojciech Zimniak
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Ogródek przyszkolny – czy to dobry pomysł?
Na podstawie doświadczeń z projektu
„Młody Ogrodnik” realizowanego
w Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie.
Idea ogrodu szkolnego jest znana edukatorom przyrodniczym od dawna. Obecnie
znów stała się modna, a to za sprawą Outdoor education (OE), dziedziny pedagogiki
szalenie popularnej m.in. w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Skandynawii, czy USA. „Outdoor
learning” świetnie sprawdza się jako metoda, pozwalająca na rozwinięcie zarówno
świadomości ekologicznej, jak i sprawności
fizycznej dzieci, czego doświadczyliśmy
podczas pracy w naszym szkolnym ogródku.
W kwietniu 2018 roku rozpoczęła się
w Szczodrzykowie realizacja autorskiego
programu przyrodniczego pt. „Młody
Ogrodnik”. Projekt był skierowany do zainteresowanych ogrodnictwem uczniów klas
IV i V i trwał do końca roku 2018. Zajęcia
realizowaliśmy w oparciu o podwyższone
rabaty oraz istniejący już przy szkole mały
sad, przy współpracy z firmą „Ogrody Odnowa” i przy wsparciu merytorycznym projektantki krajobrazu i ogrodniczki, pani Darii
Bulczyńskiej. Celem naszych działań było
uczenie poprzez obserwację i żywy kontakt
z przyrodą. Podczas tego projektu odbyło
się 30 godzin zajęć. Z młodymi ogrodnikami
realizowaliśmy także projekt Fundacji Zakłady Kórnickie pt. „Drzewo Franciszka”. Planowaliśmy nasze uprawy, przygotowaliśmy
rozsady, hodowaliśmy kiełki i tzw. młode
listki na kanapki, opiekowaliśmy się szkolną, zaprojektowaną przez uczniów rabatą
„Słoneczko”, poznawaliśmy gatunki warzyw,
roślin kwitnących, ziół, kwiatów rabatowych.
Posadziliśmy i pielęgnowaliśmy na podwyższonych rabatach poziomki, kalarepę,
rzodkiewki, sałatę i pomidorki koktajlowe.
W donicach posadziliśmy ziemniaki i cebulę

Brawo Maja

Uczennica, Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, Maja Biernat została laureatką wojewódzkiego konkursu plastycznego „Ja i moja
rodzina” zorganizowanego przez Wojewodę
Wielkopolskiego. Celem konkursu było
przedstawienie rodziny widzianej oczami
dziecka, najpiękniejsze chwile spędzone
z rodziną i zwrócenie uwagi na to, jak istotną
rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina.
W konkursie wzięły udział trzy tysiące prac.
Wybrano dwunastu laureatów i to z ich pracami został wydany kalendarz na rok 2019.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 18
grudnia, w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Maja z rąk Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana i Wicewojewody
Marleny Maląg otrzymała nagrody.
◊ I. Przybył

dymkę, a gdy urosły uroczyście zjedliśmy
pieczone ziemniaczki z gzikiem z cebulką!
Prowadziliśmy ogródek z ziołami. Hodowaliśmy pszczoły samotnice – murarki, które
wypuściliśmy do szkolnego sadu. W czasie
naszych zajęć mieliśmy też wycieczki – do
ogródków działkowych w Szczodrzykowie,
gdzie naszym przewodnikiem był wzorowy
działkowicz - pan woźny oraz do kórnickiego Arboretum. Przygotowaliśmy także
3 wystawy – w październiku dyń i roślin z rodziny dyniowatych, w listopadzie wystawę
owoców i nasion udostępnioną nam przez
pracowników Arboretum, a w grudniu na
naszym ostatnim spotkaniu wystawę drzew
iglastych pt. „Jakie drzewo może zostać
choinką?”
Zajęcia ogrodnicze dały dzieciom niepowtarzalną szansę na bardzo bliski i prawdziwy
kontakt z przyrodą. Praca w ogrodzie,
oprócz oczywistego kształtowania postaw
proekologicznych, uczyła je działania zespołowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności
za podjęte zobowiązania, systematyczności.
Wykonywanie prac w ogrodzie budziło
szacunek do pracy i jej efektów. Ruch na
świeżym powietrzu wpływał pozytywnie na
sprawność fizyczną dzieci. Wyhodowane
warzywa zostały przez uczniów zjedzone,
a kwiaty ozdabiały teren szkoły. Relacje z naszych spotkań zamieszczaliśmy regularnie
na szkolnym facebooku. Opublikowaliśmy
także artykuły na stronie internetowej szkoły
i w szkolnej gazetce. Mimo, że projekt dobiegł końca, wiosną 2019 roku w ogródku
będzie gospodarować następna grupa
dzieci.
Nasz projekt realizowaliśmy w ramach
grantu na zajęcia pozalekcyjne w gminie.
Czy ogródek przyszkolny to dobry pomysł?
Tak. Jak pokazały międzynarodowe badania, warzywniaki dają większą wiedzę przy-

rodniczą niż ta, zdobywana z podręczników
i pozwalają dzieciom zrozumieć procesy
zachodzące w przyrodzie. Raport organizacji
The Royal Horticultural Society, który powstał po 2,5-letnich badaniach w szkołach,
potwierdził, że dzieci, które mają zajęcia
w przyszkolnych ogródkach, zyskują większe poczucie odpowiedzialności i częściej
wybierają zdrowe jedzenie niż te, które
takich warzywników nie miały. Zachęcamy
wszystkich do zakładania takich miejsc, a my
już nie możemy doczekać się wiosny, by
ruszyć znów do szkolnego ogródka! Mamy
też następny pomysł do zrealizowania – salę
lekcyjną na zewnątrz budynku, tzw. Zieloną
Klasę.
◊ Agnieszka Fejfer-Trzaska

W Kórniku o energetyce jądrowej

„Energia Jądrowa – jej rola w życiu społeczeństw” - pod takim tytułem odbyło się
spotkanie z dr inż. Stefanem S. Doerfferem, kanadyjskim ekspertem z zakresu
bezpieczeństwa reaktorów jądrowych
W sobotę, 5. stycznia 2019 r., w Strażnicy
OSP, odbyło się zorganizowane w trybie
błyskawicznym przez Magdalenę Pawlaczyk z Akademii Seniora, spotkanie
S. Doerffera z kolegami z lat licealnych
w Kórniku oraz społecznością miasta.
Dnia 11. stycznia 2019 r., Stefan Wojciechowski powtórzył spotkanie, tym
razem z udziałem naukowców, fizyków
z Kórnika i kórnickich nauczycieli. Spotkania zaczęły się od wspomnień z lat
szkolnych. Gość, przypomniał jak na
Prowencie, gdzie mieszkał w rodzinie
swego wujostwa Janiny i Jana Górskich,
oczywiście prócz nauki bardzo angażował się w sport i wykonał sobie skocznię
do skoku wzwyż jak i też do skoku o tyczce, którą niezgrabnie wykonał z „dyszla”
do wozu konnego. Około 60 lat temu na
zawodach szkolnych, przeskoczył wysokość 3,20 m. Podobno ten wynik w kórnickim liceum czeka na poprawienie.
Dalej już rozmowy dotyczyły istotnych
zagadnień bezpieczeństwa związanego
z energetyką jądrową.
Parę słów o karierze zawodowej
Po ukończeniu średniej szkoły w Kórniku
Stefan S. Doerffer studiował budowę
okrętów na Politechnice Gdańskiej.
Pracę zawodową podjął w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni. W 1983 r.
doktoryzował się. Następnie pracował
w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku. Wówczas budowano pierwszą w Polsce elektrownię jądrową w Żarnowcu (nieopodal Gdańska). Jego praca
naukowa w instytucie koncentrowała się
na zjawiskach cieplno-przepływowych
w rdzeniu reaktora jądrowego typu
PWR. Taki typ reaktorów zamierzano
zainstalować w Żarnowcu. Zapewnienie
odpowiedniego chłodzenia rdzenia reaktora w normalnej pracy, czy też w warunkach awaryjnych ma pierwszorzędne
znaczenie dla bezpieczeństwa reaktora,
dla personelu, a zwłaszcza i przede
wszystkim dla środowiska. Dodatkowym
zadaniem naukowca było przygotowanie
materiałów szkoleniowych na specjalistyczne kursy planowane na Politechnice
Gdańskiej dla przyszłego personelu elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Niestety
elektrowni jądrowej w Żarnowcu nie
zbudowano.
Dalsza działalność naukowo-badawcza
nad zagadnieniami w technologii jądrowej miała miejsce na Uniwersytecie
Strathclyde w Glasgow w Szkocji, na
Uniwersytecie w Manchester w Anglii
i na Uniwersytecie w Ottawie w Kanadzie. Ostatecznie naukowiec trafił do

Chalk River Nuclear Laboratories (CRNL),
około 200 km na zachód od Ottawy
w Kanadzie, należących do rządowej
firmy Atomic Energy of Canada Limited
(AECL), gdzie prowadził działalność badawczą przez 10 lat, koncentrując się na
bezpieczeństwie reaktorów jądrowych.
Tamże wymyślono unikalną konstrukcję
reaktorów kanadyjskich CANDU (CANadian Deuterium Uranium) i dokonano
wszelkich niezbędnych badań, by takie
reaktory można było budować. Reaktory CANDU posiadają wiele unikalnych
cech; jedną z najważniejszych to paliwo
z naturalnego uranu (nie wymagające
wzbogacenia, jak to jest wymagane we
wszystkich innych energetycznych reaktorach jądrowych na świecie).
Po dekadzie pracy w CRNL, zaoferowano
S. Doerfferowi, w Sheridan Park, w Mississauga (siedziba AECL), szefostwo zespołu zajmującego się jednym z ważnych
komputerowych kodów obliczeniowych
z dziedziny termo-hydrauliki reaktorów
CANDU do celów projektowania i analiz
bezpieczeństwa. W jego zespole prowadzono dalsze prace nad rozwiązaniami
tego kodu, by można analizować reaktory CANDU już nowej generacji tzw.
ACR (Advanced CANDU Reactor). Była to
bardzo rygorystyczna praca, gdyż zweryfikowane i uwiarygodnione wyniki analiz
komputerowych były (lub są nadal) podstawą do otrzymania licencji na budowę
i eksploatację reaktorów jądrowych.
Z biegiem czasu S. Doerffer zajmował
kierownicze stanowiska między innymi
w licencjonowaniu reaktorów przez
urzędy dozoru jądrowego. W Kanadzie
takim urzędem jest Kanadyjska Komi-

sja Bezpieczeństwa Atomowego (CNSC)
z siedzibą w Ottawie.
Opublikował ponad 100 pozycji w literaturze fachowej. Wielokrotnie wygłaszał
referaty i seminaria na temat reaktorów
CANDU i pokojowego wykorzystania
energii jądrowej w wielu krajach, w tym
w Polsce (ponad 30 wystąpień).
Posiada licencję Professional Engineer
w Kanadzie oraz specjalizację inżynierską w Polsce. Obecnie jest współzałożycielem i dyrektorem firmy konsultacyjnej
KSD Professionals Inc. wspierając swym
doświadczeniem firmy kanadyjskie,
amerykańskie i polskie.
Przedstawione tutaj zagadnienia są
bardziej skomplikowane niż je przedstawiłem na podstawie dostępnej literatury
na ten temat.
Nadzwyczajna umiejętność S. Doerffera
przekazywania słuchaczom skomplikowanej wiedzy pozwoliła nam zrozumieć
tajniki reaktorów CANDU (w szczególności) oraz innych energetycznych
reaktorów jądrowych eksploatowanych
w świecie, bezpieczeństwa energetyki
jądrowej i pozwoliła rozwiać obawy
przed ujemnymi skutkami pracy tych
elektrowni. Mamy nadzieję, że kiedyś
w Polsce szkodliwe dla środowiska elektrownie węglowe zostaną zamienione na
czyste, i bezpieczne instalacje jądrowe.
Musimy najpierw pozbawić się lęku
spowodowanego złym doświadczeniem
Czarnobyla i krążących mitów wokół
energetyki jądrowej.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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Taekwondo - Swarzedz Cup

Medale na Pucharze Polski w Swarzędzu
W dniach 4-6 stycznia 2018 roku odbył się
pierwszy w tym roku Puchar Polski Swarzędz
Cup 2019. Do podpoznańskiej miejscowości
zjechało się w tym roku około 650 zawodników z całej Polski oraz reprezentanci Litwy.
Klub UKS Oaza Kórnik wystawił dwunastu
zawodników w trzech kategoriach rozgrywanych podczas zawodów tj. młodzik, kadet
oraz junior. W kategorii młodzik wystąpili:
Wiktor Pałka, Lena Kujawa oraz Zuzanna
Deneka. Kadeci to: Oskar Leszczyński, Mikołaj Szymański, Monika Fiedorczyk, Anna
Pałka i Jagoda Sibilska. Pozostali zawodnicy
czyli: Wojciech Kujawa, Jakub Kaczanowski,
Szymon Deneka oraz Weronika Szymańska
wystartowali w kategorii junior.
Najlepszy wynik i jedyny medal odnotował
Szymon Deneka, który zdobył brąz w swojej kategorii -51 kg. Sprzyjające losowanie
sprawiło, że Szymon otrzymał tzw. „wolny
los” co oznacza, że miał o jedną walkę mniej
do stoczenia niż jego rywale. Stoczył walkę
o wejście do finału, jednak przegrał niewielką różnicą punktów z doświadczonym
zawodnikiem z Olszyna.
Pozostali zawodnicy poza podium uplasowali się na równie wysokich piątych miejscach. Jakub Kaczanowski (junior -63 kg)
w pierwszej walce rozgromił przeciwnika
bardzo wysoko na punkty 30:3 kończąc pojedynek przed czasem. Druga walka pomiędzy Jakubem a zawodnikiem z Olsztyna była
bardzo zacięta. Zabrakło niewiele, by Kuba
wygrał pojedynek, lecz ostatecznie różnicą
jednego punktu Kuba musiał uznać wyższość przeciwnika. Jagoda Sibilska (kadet
-41 kg) była równie blisko medalu. Wygrała
dwa pojedynki w pięknym stylu wygrywając
kolejno 12:8 i 35:23. Niestety w kolejnym
pojedynku trafiła na lepszą zawodniczkę
przegrywając 4:36. W tej samej kategorii
wystartowały też klubowe koleżanki czyli
Monika Fiedorczyk oraz Anna Pałka. Monika wygrała pierwszy pojedynek 28:13, lecz
w kolejnym spotkała się z reprezentantką
Litwy, która wykazywała doskonałe przy-

gotowanie techniczne i taktyczne oraz jak
się później okazało wygrała całą bardzo
liczną kategorię, bo wystartowało w niej aż
21 zawodniczek. Ania przegrała pierwszy
pojedynek i w tej kategorii zajęła 9 miejsce.
Weronika Szymańska (junior -55 kg) pierwszą walkę wygrała 15:7 wykonując wiele
efektownych kopnięć na głowę. W kolejnej
walce spotkała się z zawodniczką z Olsztyna
i pomimo wielu starań ze strony Weroniki
pojedynek zakończył się wynikiem 2:7 na
jej niekorzyść. Zuzia Deneka (młodzik -33
kg) również wygrała pierwszą walkę bardzo
wysoko na punkty 12:0. Druga walka była
niezwykle zacięta. Po trzech rundach, kiedy
wynik był remisowy 21:21 odbyła się dodatkowa runda o tzw. „złoty punkt”. Podczas
niej przeciwniczka z Torunia zaatakowała na
głowę zdobywając trzy punkty, a Zuzanna
musiała pogodzić się z przegraną zajmując
wysokie 5 miejsce. O pechu może mówić
Mikołaj Szymański, który podczas pierwszej
walki doznał kontuzji kolana i nie mógł kontynuować pojedynku. Pozostali zawodnicy:
Lena Kujawa, Oskar Leszczyński, Wojciech
Kujawa oraz Wiktor Pałka pomimo wzorowej postawy przegrali swoje pierwsze walki.
Zawodnicy UKS Oaza Kórnik mają teraz
przed sobą obóz szkoleniowy, który odbędzie się w drugim tygodniu ferii. Po nim odbędą się liczne starty na turniejach i liczymy,
że będą one bardzo udane.
◊ ZM

Swarzędz Cup 2019
Pierwsze w tym roku zawody Pucharu Polski w taekwondo olimpijskim rozgrywane
były w Zalasewie w dniach 5-6 stycznia
2019 r. UKS TKD Kórnik reprezentowało 11
zawodników!!!
W sobotę walczyli kadeci i juniorzy. Mimo
ogromnych emocji w czasie walk, przechylania się co chwilę szali zwycięstwa
Markowi Binetti, Milenie Michałowskiej
i Natalii Witczak nie udało się dotrzeć do
strefy medalowej. Świetnie spisała się debiutująca w kategorii juniorki Julia Szpak,
która zdobyła srebro. Dawid Smajdor, po
bardzo wyrównanych walkach, ostatecznie wywalczył brąz. Na złoto niewątpliwie
zasłużył Bartosz Karaśkiewicz, zdobywając

„złoty punkt”.
W niedzielę walczyli młodzicy i młodzieżowcy. Emilce Siejak i Kamilowi Czaplickiemu
gratulujemy brązowych medali! Niestety nie
udało się wywalczyć medali Stasiowi Ogórkiewiczowi i Hubertowi Ciołkowi, ale cenne
doświadczenie się przyda! Młodzieżowiec
Łukasz Nowak zdobył złoto. Jego śladami
zapewne chętnie podążą debiutujący w tej
kategorii Bartek i Dawid, którzy odpadli
w swych pierwszych walkach. Podsumowując zawody trenerzy Andrzej Bartosiewicz
i Karol Włodarczak oczywiście gratulowali
zawodnikom medali i dobrych, sportowych
walk, a na zakończenie wspomnieli o „szlifowaniu formy” na treningach.

UKS „Oaza“
w 2018 r.
Miniony rok 2018 był dla UKS Oaza Kórnik
bardzo intensywny, przepełniony licznymi udziałami w zawodach sportowych
o różnej randze. Reprezentanci klubu
prezentowali swoje wysokie umiejętności
między innymi na Pucharach Polski, które odbywały się w Zalasewie, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Olecku i Legionowie. Nie
zabrakło ich również na zawodach Pucharu Świata w Słowenii i Belgii, gdzie spotkali
się z elitą zawodników z całego świata.
Klub brał również udział w turniejach
w Bydgoszczy, Olsztynie oraz Berlinie. Jak
co roku nie zabrakło też medali podczas
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików czy Mistrzostw Polski Juniorów. Najlepszym podsumowaniem sportowych
dokonań młodych adeptów taekwondo
trenujących w naszym klubie jest opublikowane oficjalnie na stronie internetowej
Systemu Sportu Młodzieżowego przez
Departament Sportu Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie podsumowanie
wyników współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży za 2018 rok, w którym
Uczniowski Klub Sportowy Oaza Kórnik
zajął trzecie miejsce w gminie zdobywając aż 49,5 punktów. Na taki sukces mieli
wpływ zawodnicy z kategorii junior młodszy i junior. Poniżej przedstawiony został
wykaz poszczególnych klubów z gminy
Kórnik oraz ilość zdobytych punktów,
jak i wykaz zawodników UKS Oaza Kórnik
i zdobyte przez nich punkty:
KLUBY:
1) UKS Jedynka Kórnik 253,67 pkt.
2) UKS TKD Kórnik
82 pkt.
3) UKS Oaza Kórnik 49,5 pkt.
4) Dwójka Kórnik 2 pkt.
5) Wieża Kórnicka1 pkt.

◊ UKS TKD

ZAWODNICY UKS Oaza Kórnik:
1) Szymon Deneka 14 pkt.
2) Wiktor Kościelski 8 pkt.
3) Michał Paczkowski 7,5 pkt. (nie jest
jużzawodnikiem klubu)
4) Oskar Leszczyński 7 pkt.
5) Jagoda Sibilska 4 pkt.
6) Anna Pałka 3 pkt.
7) Jakub Kaczanowski 3 pkt.
8) Weronika Szymańska 1 pkt.
9) Lena Kujawa 1 pkt.
10)Agata Leśnik 1 pkt.
◊ UKS OAZA

Kolarstwo

UDANY POWRÓT DO ŚCIGANIA P
ATRYKA RAJKOWSKIEGO
Po półrocznej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją podczas zawodów w czeskim
Brnie, do startów w zawodach powrócił jeden z najlepszych polskich torowców Patryk
Rajkowski. Powrót nastąpił w szwajcarskim
Grenchen, podczas zawodów UCI i jak na
debiut po takiej przerwie, start z powodzeniem może zostać uznany za bardzo udany.
Patryk podczas eliminacji do sprintu w wyścigu na 200m ze startu lotnego pobił swój
rekord życiowy uzyskując czas 10,076 sek.,
co daje średnią prędkość 72 km/h. Ostatecznie w sprintach Patryk zajął 6 miejsce,
a zwyciężył w stawce 32 zawodników, były
mistrz Świata Francuz Qentin Caleyron. Na

dobry wynik liczyliśmy również podczas
wyścigu keirin (konkurencja w której Rajkowski upadł w pechowym Brnie). Niestety
w półfinałowym wyścigu chiński zawodnik
Xu Chao dopuścił się przewinienia i zepchną
„Rajka” w dół po za obmiar toru, za co został
zdyskwalifikowany. Niestety ta sytuacja
dla naszego zawodnika oznaczała koniec
marzeń o awansie do finału i ostatecznie
musiał zadowolić się 12 miejscem. Dobre
występy w Szwajcarii były sygnałem, że
Patryk jest gotowy do walki z najlepszymi,
a co za tym idzie zakwalifikował się do
reprezentacji na najbliższe Puchary Świata,
które odbędą się na najdalszym zakątku
świata w Nowej Zelandii (styczeń) i Hong
Kongu (luty). Zawody Pucharowe są jednocześnie kwalifikacjami Olimpijskimi na
Tokio 2020. Liczymy oczywiście na dobry
występ zawodnika UKS Jedynka Kórnik, jak
i w to, że zobaczymy go również podczas

igrzysk w Tokio. W Hong Kongu zobaczymy
również dwie zawodniczki z Kórnika, Nikol
Płosaj i Monikę Graczewską. Kadra torowa
kobiet przebywa obecnie na zgrupowaniu
na Teneryfie, dlatego odpuściła wyjazd do
dalekiej Nowej Zelandii.
◊ PM

Udany początek roku Radzevii Szachowy
turniej dzieci

5 stycznia w Kębłowie zawodniczki UKS
Radzevia Radzewo wzięły udział w drugim
turnieju eliminacyjnym w ramach Wielkopolskiej Ligi Unihokeja w kategorii juniorek
młodszych. Stoczyliśmy trzy ciężkie boje.
Pierwsze starcie z gospodyniami zawodów
zaczęliśmy źle, bardzo źle. Po 9 minutach
przegrywaliśmy 0:3. Dziewczęta w porę
jednak obudziły drzemiący w nich potencjał
i odrobiły straty z nawiązką. Zwyciężyliśmy
7:4, a najbardziej cieszy fakt, że aż sześć
dziewczyn wpisało się na listę strzelczyń.
Drugim przeciwnikiem UKS Salezjanie
Poznań. Tym razem od początku gramy
dobrze, ale przy stanie 5:2 nasza czujność
zostaje uśpiona i tracimy dwa gole, na
szczęście mecz kończy się na wyniku 5:4.

Ostatni mecz to już ligowy klasyk, w którym
jak zawsze nie brakuje boiskowych spięć.
Ten niezwykle wyrównany mecz kończy
się remisem 3:3. Po zsumowaniu wyników
z dwóch turniejów eliminacyjnych uplasowaliśmy się na drugim miejscu, co daje
nam awans do turnieju półfinałowego,
który rozegramy w marcu. W Kębłowie
grały: Roksana Toboła (kapitan, 2 bramki),
Roksana Bazanowska, Patrycja Bartkowiak,
Sylwia Rumińska (4), Zuzanna Banecka (3),
Mirella Rozmiarek (3), Zofia Brylewska (2),
Natalia Sznura (1), Agnieszka Wiśniewska,
Kinga Banecka i Gabriela Ukleja. Tytułem
najlepszej zawodniczki meczu wyróżniono
Sylwię, Agnieszkę i Zuzannę.
◊ Trener Karol Niemier

W turnieju, który odbył się 17 stycznia
w „Oazaie” startowało dziewięciu zawodników. Wszyscy otrzymali dyplomy
i upominki ufundowane przez Kórnickie
Centrum Rekreacji i Sportu. Bierki szachowe, szachownice i zegary udostępnił MUKS
„Wieża Kórnicka”
Klasyfikacja końcowa:
1. Łukasik Aleksandra LKS Chrobry Gniezno
2. Stern Patryk LKS Piast Śrem
3. Lidke Tomasz Bnin
4. Konieczny Konrad MUKS Wieża Kórnicka, Mościenica
5. Mendel Filip Kórnik
6. Gettler Michał Kórnik
7. Górzny Tobiasz Mościenica
8. Gettler Aleksandr Kórnik
9. Zgarda Julia Dziećmierowo
◊ RB

PRZYJDZ DO NAS NA ZAJĘCIA SPORTOWE DO OAZY
Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu koszykówka- pływanie.

SP 1 Kórnik i MUKS Poznań zaprasza dzieci z całej gminy Kórnik na bezpłatne zajęcia koszykówki
z elementami gier i zabaw dla dziewczynek klas III- IV do „OAZA” Kórnik.
Poniedziałek klasy III ( ew. I-II) godzina 16.00-17.30. Wtorek Klasy III i IV godzina 16.00-17.30
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Ogłoszenia drobne:
PRACA

Naprawa pralki, lodówki, zmywarki. Tel. 537 394 398

Clipper Logistics w Robakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko brygadzista. Szczegóły:
www.clippergroup.pl (zakładka
kariera)
Praca w Robakowie dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tel. 791 121 103, e-mail
praca@lavoro.com.pl
Sprzątanie domów, prasowanie
rzeczy z odbiorem i dowozem do
klienta. Tel. 506 046 747
Samochód Renault Trafic szuka pracy na stałe lub dorywczej.
Tel. 604 126 690
Opiekunka do starszej Pani w Kórniku potrzebna. Tel. 604 923 219,
604 956 314
Porobię drewno, pomaluję dom,
wykonam drobne prace remontowe w domu. Kórnik i okolice
Borówca, od zaraz. Tel. 571 430 175

Regały sklepowe na sprzedaż,
duże ilości. Tel. 722 200 677

INNE

Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 604 989 218

Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow. użytkowa 108 m²,
działka 710 m². Tel. 784 659 564

Wynajmę mieszkanie 50 m² za
1 zł/miesiąc + świadczenia. Mieszkanie przeznaczone jest dla pary
emerytów/rencistów w zamian

Sprzedam lodówkę, pralkę wąską
i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Malowanie, szpachlowanie, panele. Wolne terminy. Tel. 669 013 418
Drewno kominkowe, opałowe –
brzoza, olcha, dąb, jesion, grab, buk,
akcja, sosna. Tel. 692 241 023
Meble na wymiar: kuchnie, szafy, komody, garderoby.
Tel. 723 882 617
Przyjmę niepotrzebne książki, dojadę i odbiorę osobiście.
Tel. 503 622 212
Zadbaj o stopy. Podolog zajmie
się odciskami, modzelami, grzybicą
stóp, wrastającymi paznokciami,
pękającymi piętami. Facebook:
perfectfeet. Tel. 533 463 442

za opiekę nad nieruchomością
i zwierzętami. Okolice Błażejewka.
Tel. 663 402 614
Sprzedam Citroen Xsara 1.6b,
hatchback, 98r., 86.000km, garażowany, pierwszy właściciel, stan
idealny, cena do uzgodnienia.
Tel. 780 012 030

Sprzedam wielofunkcyjne krzesełko (białe drewniane) do karmienia
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet
Bear. Tel. 507 155 477
Pośrednictwo pracy i zezwolenia
na pracę dla cudzoziemców - pełna
obsługa. Tel. 791 438 701, e-mail: zezwolenianaprace2019@gmail.com

Sprzedam owczarka niemieckiego,
samiec. Tel. 799 248 150

Sprzedaż działkę w Runowie 917 m.
Tel. 669 351 860

Sprzedam wirówkę do ubrań
Światowit. Tel. 799 248 150

VW Touran sprzedam diesel
7-osobowy zadbany OC-06.2019
przegląd-10.2019. Tel. 668 484 613

Sprzedam książeczki dla dzieci.
Tel. 799 248 150
Sprzedam transporter dla małych
zwierząt. Tel. 799 248 150

Poszukuję domów do wynajęcia
w Robakowie, Gądkach, Dachowie.
Tel. 666 677 003

Wynajmę pomieszczenie na biuro
ok. 50 m, w Bninie ul. Śremska.
Tel. 603 585 085

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Szczodrzykowie.
Tel. 666 677 003

Sprzedam sprawną maszynę do
pisania PREDOM ŁUCZNIK 1303.
Tel. 507 155 477

Kupię dom do remontu w Kórniku
lub okolicy. Tel. 666 677 003

Sprzedam dwa używane telefony
komórkowe LG Q6 na gwarancji.
Tel. 507 155 477
Sprzedam łóżeczko (kolor
buk) dziecięce z materacem.
Tel. 507 155 477

Oddam w wynajem pomieszczenie na usługi kosmetyczne.
Tel. 699 132 720
Sprzedam robot kuchenny wielofunkcyjny Monsieur Cuisine Plus
SKMK 1200 A1, mało używany, cena
500 zł. Tel. 605 215 657

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.

BEZPŁATNA SZKOŁA RODZENIA
„BLISKO MAMY I TATY”
Zajęcia grupowe dla przyszłych rodziców prowadzone przez położną rodzinną
Martę Konieczną i zaproszonych specjalistów.
Kolejna edycja rozpocznie się w lutym 2019.
Szczegółowe informacje i zapisy 662-525-241
Nie zwlekaj, już dziś zaplanuj sobie czas z nami.
Edukacja grupowa lub indywidualna jest świadczeniem gwarantowanym przez NFZ w ramach opieki położnej rodzinnej
od 21 tygodnia ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
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