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W Kórniku sklonowali „Rusa”
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Prosto

z Ratusza
Zdrowia,
pomyślności
i uśmiechów
w okresie Wielkiej Nocy
i przez cały rok
życzy
Czytelnikom
Redakcja „Kórniczanina”

MAJÓWKA W ROBAKOWIE
EEEEEEEEEEEEEEE

Spotkanie w sprawie odpadów
W dniu 2 kwietnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły, kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Sławomir Zakrzewski oraz pracownicy tego wydziału Aneta
Nowak–Flaczyńska, Joanna Jakubowicz
i Krzysztof Ratajczak spotkali się z panem
Arturem Zysem reprezentującym firmę,
która odbiera odpady z posesji na terenie
naszej gminy.
Podczas rozmów zobowiązano przedsiębiorcę do przedstawiania Urzędowi
raportów dotyczących ilości odpadów
zmieszanych z terenów niezamieszkanych
(w szczególności od firm).
Zwrócono uwagę na konieczność odbioru
odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz potrzebę utworzenia
infolinii dla mieszkańców naszej gminy.
Przekazano także inne uwagi dotyczące
dbałości w wykonywaniu usługi.
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1-3 maja
- wywieś flagę narodową!

Współpraca z ZDZ
Z wiceprezesem zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Pawłem Kołakowskim, dyrektorem centrum
kształcenia Marcinem Kołodziejczakiem
oraz Robertem Ignaszakiem spotkali się
3 kwietnia burmistrz Przemysław Pacholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz
kierownik Wydziału Oświaty UMiG Kórnik
Ewa Soczyńska. Mając na uwadze potrzeby współczesnego rynku pracy omówiono
propozycję współpracy w organizowaniu
kursów i szkoleń dla pracowników lokalnych firm.

Wiśniewską z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG brali udział
w konferencji wraz ze spotkaniem szkoleniowo-informacyjnym „Efektywnosć
energetyczna a jakość powietrza”, zorganizowanej przez WFOŚiGW. Uczestnikom
został zaprezentowany Projekt doradztwa
energetycznego, Program Priorytetowy
Czyste Powietrze wraz ze szczegółowym omówieniem sposobu wypełniania
wniosku o dofinansowanie, obliczaniem
dochodów, wniosku o płatność i kontroli
przedsięwzięć. Omówione zostały także
źródła finansowania ochrony powietrza ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
nabory realizowane ze środków WFOŚiGW
w Poznaniu.
Drugą część poświęcono omówieniu jakości powietrza w naszym regionie oraz
przedstawieniu działań edukacyjnych
w zakresie zapobiegania zagrożeniom
ekologicznym. Na zakończenie spotkania
pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie
wypełniania wniosków i służyli pomocą
z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej budynków.
ROD po obradach
6 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych im. Władysława Zamoyskiego
w Kórniku-Bninie. Prezesem na kolejną
kadencję wybrany został Andrzej Steinitz.
W zebraniu uczestniczył burmistrz Przemysław Pacholski.

Na temat połączeń PKS...

W sprawie kanalizacji Błażejewa

Burmistrz Przemysław Pacholski spotkał
się 3 kwietnia z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, by rozmawiać na temat zachowania najważniejszych dla mieszkańców
naszej gminy połączeń autobusowych
obsługiwanych przez PKS Poznań. W kolejnym spotkaniu dotyczącym tego tematu,
które odbyło się 8 kwietnia w Starostwie
Powiatowym, uczestniczyła kierownik
Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej UMiG Kórnik Elżbieta Krakowska.

11 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Błażejewa, na którym omówiono
harmonogram budowy kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości. W zebraniu
uczestniczyli wiceburmistrz Bronisław
Dominiak oraz inspektor Szymon Szydłowski z Wydziału Inwestycji UMiG Kórnik oraz
przedstawiciele spółki Aquanet.

„Efektywność Energetyczna...”
W dniu 3 kwietnia, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, wiceburmistrz Sebastian Wlazły wraz z Agnieszką

Pomoc dla Julki
W dniu 11 kwietnia w strażnicy OSP w Kórniku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji pomocy dla chorej na
ostrą białaczkę limfoblastyczną mieszkanki Robakowa - Julii Bubacz. Na spotkaniu
obecni byli przedstawiciele stowarzyszeń,
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jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz innych instytucji działających na terenie gminy Kórnik. Urząd również włączy
się w organizację zbiórki i pomoc. Podczas
wielu imprez odbywających się w najbliższym czasie będą przeprowadzane zbiórki
pieniężne. Wszyscy, którzy chcą dorzucić
swoją „cegiełkę” do leczenia Julii będą mieli
taką możliwość m.in.: podczas 26. Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Więcej na ten
temat w tym numerze „Kórniczanina”.
Rozmowy z Siostrami
Miłosierdzia
Wizytatorka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego A’Paulo gościła
12 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy
Kórnik. Podczas spotkania z burmistrzem
Przemysławem Pacholskim oraz wiceburmistrzem Sebastianem Wlazłym rozmawiano na temat przedłużenia umowy
dotyczącej dzierżawy nieruchomości,
w której funkcjonuje Środowiskowy Dom
Samopomocy „Gościnni” w Kórniku.
Obrady KSS Kotwica
Walne, sprawozdawcze zgromadzenie
członków KSS Kotwica Kórnik odbyło się 16
kwietnia. W obradach samorząd Kórnika
reprezentował wiceburmistrz Bronisław
Dominiak.
Zgromadzenie
ZM „Schronisko dla zwierząt”
Zmianę planu finansowego oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Schronisko
dla zwierząt” w Skałowie na lata 20192024 zatwierdzono podczas obrad, które
miały miejsce 16 kwietnia. Naszą gminę
reprezentował przewodniczący komisji
rewizyjnej związku, wiceburmistrz Sebastian Wlazły oraz kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir
Zakrzewski.
Cykliczne spotkanie z Aquanet
17 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli UMiG Kórnik – wiceburmistrza Bronisława Dominiaka oraz inspektora Szymona Szydłowskiego z Wydziału
Inwestycji – z dyrektorem Andrzejem
Kazirodem i pracownikami spółki Aquanet.
W trakcie prowadzonej dyskusji omawiano
zaawansowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Skrzynki, Biernatki i Błażejewo. Wiceburmistrz zaprosił przedstawicieli Aquanet-u do udziału w spotkaniu
z mieszkańcami miejscowości Biernatki,
aby przekazać informacje związane z planowaną budową kanalizacji.
cd. na str 4
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ZGO Jarocin
O przekształceniu porozumienia międzygminnego w związek dyskutowano
po raz kolejny podczas obrad ZGO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu,
które odbyły się 17 kwietnia. W obradach
uczestniczył wiceburmistrz Sebastian
Wlazły.
Trwa strajk pracowników
oświaty
W ciągu ostatnich dwóch tygodni, w związku z zapowiadanym wcześniej i trwającym
obecnie strajkiem pracowników oświaty,
burmistrzowie oraz urzędnicy UMiG
Kórnik wielokrotnie spotykali się z dyrektorami placówek oświatowych oraz
nauczycielami. Powołano sztab kryzysowy,
który monitorował bieżącą sytuację oraz
koordynował działania mające zapewnić bezpieczeństwo dzieci, które mimo
trwającego strajku docierały do szkół
i przedszkoli. W placówkach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Kórnik udało się, mimo trwającego strajku,
przeprowadzić egzaminy gimnazjalne
i ósmoklasistów.
Współpraca
z Urzędem Skarbowym
W dniu 17 kwietnia wiceburmistrz Sebastian Wlazły spotkał się z Zastępcą Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu Konradem Wolniewiczem.
Dyskutowano na temat bieżącej współpracy I US w Poznaniu z UMiG Kórnik.
Merytoryczna współpraca organów podatkowych ma bezpośrednie przełożenie
na skuteczności prowadzonych czynności
egzekucyjnych związanych z zaległymi
podatkami i opłatami lokalnymi. Znaczący
jest też wzrost wpływów do budżetu gminy
z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Wiceburmistrz podziękował także naczelnikowi za działania
w zakresie zwrotu podatku VAT dotyczącego niektórych wykonanych przez
samorząd inwestycji.
◊ red

Uwaga! Azbest!

PROGRAM DOFINANSOWANIA
LIKWIDACJI WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął
procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów
zawierających azbest. Z dofinansowania
korzystać mogą podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na
rok 2019 (do pobrania w tut. Urzędzie - Pl.
Niepodległości 42 lub na stronie internetowej www.bip.kornik.pl) do Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). Dofinansowanie wynosi 100% kosztów demontażu
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych
lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych.
Powyższe wnioski będą przyjmowane do
wyczerpania limitu określonego w zasadach
likwidacji wyrobów zawierających azbest na
terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym
ostateczny termin składania wniosków
ustala się na dzień 15 lipca 2019 r. Złożone
wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Jednocześnie informujemy, że składanie
wniosków powinno dotyczyć prac, których
wykonanie przewidują Państwo w roku
bieżącym lub przekazania (zmagazynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych.
Wnioskodawca jest zobowiązany do udziału
przy odbiorze prac osobiście. Dopuszcza się
odbiór prac przez osobę upoważnioną przez
wnioskodawcę, przy dołączeniu upoważnienia do protokołu odbioru.

Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany
do dokonania w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych przynajmniej na 30 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg
ustalonych wzorów.
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest
(oryginał do wglądu),
2) zgodę właściciela nieruchomości w przypadku posiadania innego tytułu prawnego
niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3) w przypadku nieruchomości będących
przedmiotem współwłasności należy załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na
wykonanie prac związanych z usuwaniem
azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem
produkcji rolnej, wypełniony formularz
informacji przedstawionych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis
oraz wypełnione oświadczenie o pomocy
de minimis,
5) pełnomocnictwo w przypadku działania
przez pełnomocnika,
6) w przypadku wniosku dotyczącego usunięcia azbestu z terenu działki należącej do
rodzinnych ogrodów działkowych – decyzję
o przydziale działki (oryginał do wglądu).
Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi
ok. 17 kg.

„UGAŚMY RAZEM
CHOROBĘ JULKI”
festyn charytatywny
w Kamionkach!
Sobota 4 maja 2019 r.
od godz. 12:00 do 19:00
Tereny zielone przy Orliku

w programie m.in.:
aukcje, wyprzedaż garażowa, bieg
dziecięcy, rozgrywki piłkarskie,
muzyka, domowe wypieki
i wiele innych atrakcji...
...ale przede wszystkim będziemy
zbierać środki na leczenie Julii
Bubicz.
Zapraszamy!
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Gmina Kórnik dla Julki
Julia to 17-letnia dziewczyna z Robakowa, która od stycznia 2018 roku zmaga
się z ostrą białaczką szpikową. Białaczka
szpikowa jest nowotworem powstającym
i rozwijającym się w szpiku kostnym, w którym dochodzi do nadmiernego rozrostu
granulocytów, co wyniszcza inne komórki
krwi. W dodatku u Julki uaktywnił się nieprawidłowy gen fuzyjny BCR/ABL, który bardzo
utrudnia leczenie i wymaga podawania
specjalnego leku hamującego jego działanie.
Po wyniszczającej chemii i wyzerowaniu
organizmu udało się znaleźć dawcę i wykonać przeszczep. Był to lipiec 2018 roku. Po
miesiącach strachu i nadziei, w momencie,
gdy Julka miała mieć wykonane pierwsze
szczepienie (po przeszczepie wszystkie
trzeba robić od nowa), pojawiła się wznowa.
Tak szybki powrót choroby jest bardzo złym
prognostykiem i wymaga błyskawicznego
działania. Pierwszym etapem jest chemioterapia, po której podane mają zostać
przeciwciała Blincyto (koszt ok. 350 tysięcy
złotych). Następnie wykonany ma być drugi
przeszczep, a na koniec specjalna terapia
Car-T we Frankfurcie. Tu już koszt został
wstępnie wyceniony na około 1,5 miliona
złotych.
Julia to dziewczyna pełna pasji, która uwielbia jazdę konną i ma wielką słabość do zwierząt. Brała udział i pomagała w organizacji
wielu akcji na rzecz lokalnych schronisk. Po
tacie przejęła zaś zamiłowanie do historii,
zwłaszcza tej lokalnej, oraz do fotografii. To
wrażliwa osoba o wielkim sercu.
Jak możemy pomóc Julce?
Podczas wielu zbliżających się wydarzeń
kulturalnych i sportowych na terenie naszej
gminy prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz leczenia Julii Bubacz.
W przestrzeni publicznej pojawią się oznaczeni wolontariusze z jednolitymi puszkami.
Koordynacją zbiórki zajmuje się prezes Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
Krystyna Janicka (k.janicka@vp.pl, tel. 502
492 540), do której mogą zgłaszać się wolontariusze i osoby pragnące pomóc w zbiórce.
Podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą,
oprócz zbiórki, prowadzone będą także
aukcje cennych przedmiotów.
Osoby chcące przekazać przedmiot lub
usługę na licytację, mogą zgłaszać się do
Wydziału Promocji Miasta i Gminy Kórnik
(Pl. Niepodległości 41, 62-035 Kórnik, pn.
8:00-16:00, wt-pt. 7:30-15:30).
Numer konta na które można wpłacać
pieniądze:
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
34 9076 0008 2001 0007 0739 0007
Dla wpłat 1% podatku nr KRS 0000042256.
Cel szczegółowy: „Julia Bubacz”

Gdzie i kiedy prowadzona będzie zbiórka?
Kwestujących wolontariuszy spotkamy
miedzy innymi:
- 1 maja na majówce w Robakowie (boisko przy ul. Szkolnej od 15:00 -21:00),
- podczas weekendów majowych
w Arboretum,
- podczas strażackiego festynu charytatywnego „Ugaśmy razem chorobę Julki”
w sobotę 4 maja od godz. 12:00 do 19:00
na terenie przy Orliku w Kamionkach,
- podczas festynu strażackiego w Radzewie, 5 maja (początek- msza św. o godz.
14:00 w kaplicy, później festyn na boisku
przy remizie OSP),
- podczas wernisażu wystawy obrazów
Andrzeja Pawlaczyka „Moje krajobrazy”
11 maja o godz. 16:00 w Klaudynówce,

- podczas Kórnickich Spotkań z Białą
Damą (18-19 maja na Placu Niepodległości w Kórniku),
- podczas biegu „Borówiecka Za-dyszka”
18 maja od godz. 12:00 przy Starej Szkole
w Borówcu,
- planowane są także kwesty w szkołach.
Pieniądze przekazać można także poprzez portal:
https://www.siepomaga.pl/pokonaj-bialaczke
O kolejnych wydarzeniach, podczas
których zbierane będą środki na pomoc
Julce poinformujemy w kolejnych wydaniach „Kórniczanina”.
Nie pozostawajmy obojętni!

◊ ŁG
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Biało-czerwonej cześć i szacunek

Dnia 2 maja każdego roku obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Barwy biało-czerwone i flaga w takich kolorach to obok „Mazurka Dąbrowskiego”,
i godła z białym orłem najważniejsze symbole naszej ojczyzny. Jak wskazuje już
w pierwszym artykule „Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej
oraz pieczęciach państwowych” – „otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest
prawem
i obowiązkiem
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wszyst©Kancelaria
Sejmu
s. 10/13
kich organów państwowych, instytucji i organizacji”.
Załącznik nr 3

Stosunek szerokości
flagi do jej długości
– wynosi 5:8
FLAGA PAŃSTWOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warto znać uregulowania prawne dotyczą- • Nie wywiesza się flagi w dni wietrzne lub
ce flagi oraz dobre praktyki pomagające ją deszczowe.
czcić i szanować. Publikujemy więc obok • W czasie burzy, bardzo silnego wiatru
przepisy wymienionej wyżej ustawy odno- lub śnieżycy flagi należy jak najszybciej
szące się bezpośrednio do flagi.
opuścić i zdjąć.
Naruszenie przepisów o używaniu flagi Pol- • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi,
ski stanowi wykroczenie określone w art. ziemi, bruku lub wody
49 § 2 Kodeksu wykroczeń zagrożone karą • Na fladze państwowej RP nie wolno
aresztu lub grzywny.
umieszczać żadnych napisów i żadnego
Kilka lat temu zdarzył się przypadek rodzaju rysunków.
znieważenia, wręcz zbezczeszczenia flagi Według poradnika napisy są dopuszczalne
Stosunek wysokości
wiszącej na jednej z placówek oświatowych na barwach.
godła do szerokości
flagito
– wynosi
2:5
na terenie Kórnika. Sprawców nagrał mo- Szacunek dla flagi i barw
nie tylko
odnitoring i po orzeczeniu sądu spotkała ich powiednie ich używanie, ale także... nie
surowa kara.
nadużywanie.
Wyróżnikiem flagi
są
proporcje
jej
szeroPamiętamy skandal jaki wywołał jeden
FLAGA PAŃSTWOWA Z GODŁEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
kości i długości. Stosunek szerokości flagi
z celebrytów
małe flagi
UWAGA: Biel
i czerwień zgodnie z umieszczając
barwami RP
do jej długości – wynosi 5:8. Białoczer- w psich odchodach. Choć większość z nas
wony materiał o innych proporcjach nie zgodzi się, że psie odchody na chodniku
jest już flagą narodową, a tylko barwami stanowią zauważalny problem, to flaga
narodowymi.
narodowa wykorzystana w tym kontekście
Uważny czytelnik ustawy zauważy, że po- to nadużycie.
jawiające się często na naszych domach Innego typu nadużyciem jest wykorzystypodczas świąt narodowych flagi biało-czer- wanie flagi lub barw w lokalnych konflikwone z godłem używane są nieprawidłowo. tach, np. takich „o miedzę”. WyeksponoTaki bowiem symbol przysługuje zgodnie wanie jednego z najważniejszych symboli
19.12.2018
z prawem np. ambasadom, lotniskom, służy narodowych odsuwa w cień rzeczową
jako bandera statków handlowych, ale na do- dyskusję o problemie i prowokuje do „womach prywatnych wieszany być nie powinien. jenki polsko-polskiej”. W takim przypadku
Użyte w ustawie „cześć i szacunek” to pojęcia można u nadużywającego diagnozować
pojemne. Jak je właściwie zrozumieć pomaga przejawy megalomani lub po prostu braku
np. wydany w 2017 r. przez Ministerstwo wiary w inne swoje argumenty.
Spraw Wewnętrznych i Administracji poradnik
„Biało-czerwona” (zachęcam do lektury: http:// Pamiętajmy, że biało-czerwone barwy i tawww.straz.krakow.pl/dokumenty/Bialo- każ flaga używane były jako znak jedności
-czerwona_poradnik_MSWiA.pdf). Czytamy Polaków podczas powstań, wojen, w sytuw nim, że:
acjach dramatycznych i tragicznych. Brak
• Flaga eksponowana publicznie musi szacunku dla tych symboli jest brakiem
być czysta i mieć czytelne barwy. Nie może szacunku wobec ludzi, którzy pod białobyć pomięta lub postrzępiona.
-czerwoną flagą cierpieli i ginęli.
• Flagę wywiesza się na dzień, a na noc
chowa. Nocą można ją pozostawić na
widoku tylko, gdy jest dobrze oświetlona.
◊ ŁG

„Ustawa o godle, barwach i hymnie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych”- artykuły dotyczące flagi
Art. 6. 1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej
Polskiej, umieszczony na maszcie.
2. Flagą państwową Rzeczypospolitej
Polskiej jest także flaga określona w ust.
1, z umieszczonym pośrodku białego
pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wzory flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3 (fragment załącznika po lewej).
Art. 6a. Ustanawia się dzień 2 maja
Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 7. 1. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach
lub przed budynkami stanowiącymi
siedziby urzędowe albo miejsce obrad:
1) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Rady Ministrów oraz Prezesa Rady
Ministrów;
5) organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego – w czasie
ich sesji;
6) organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych,
a także organów jednostek samorządu
terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych – z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.
2. Flagę państwową Rzeczypospolitej
Polskiej podnoszą również polskie statki
żeglugi śródlądowej.
3. Flagę państwową Rzeczypospolitej
Polskiej zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub
przed budynkami mieszkalnymi oraz
na budynkach lub przed budynkami,
w których prowadzi się działalność
gospodarczą lub w innych miejscach
niż wymienione w ust. 1 i 2 – z okazji
świąt i rocznic państwowych oraz innych
uroczystości o zasięgu państwowym lub
lokalnym, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
Art. 8. 1. Flagę państwową z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne,
urzędy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granicą
na budynkach lub przed budynkami ich
siedzib urzędowych, a także kierownicy
tych przedstawicielstw, urzędów i misji
na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach

3) cywilne samoloty komunikacyjne
podczas lotów za granicą;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów – na
budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady dotyczące postępowania w sprawach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, uwzględniając praktykę
i zwyczaje istniejące w państwie przyjmującym, określając sytuacje, w których
podnoszenie flagi państwowej jest obowiązkowe, oraz określając szczegółowo
jej usytuowanie.
3. Minister Transportu i Gospodarki
Morskiej określi sposób podnoszenia
flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na cywilnych lotniskach
i lądowiskach oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów
za granicą.
4. Minister Obrony Narodowej określi,
w drodze zarządzenia, sposób używania
flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
podczas oficjalnych uroczystości poza
granicami państwa oraz w kontaktach
międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając
charakter uroczystości.
Art. 9. 1. Flagę państwową z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą
polskie statki morskie jako banderę,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto
do bandery stosuje się prawo i zwyczaje
międzynarodowe.
2. Statki morskie pełniące specjalną
służbę państwową podnoszą także flagę
oznaczającą pełnienie tej służby.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ustala wzory flag na
oznaczenie pełnionej specjalnej służby
państwowej oraz okoliczności i warunki
ich podnoszenia.
Art. 10. Przepisy wydane na podstawie
ustawy mogą przewidywać obowiązek
podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej także w innych
wypadkach niż określone w art. 7–9.
Art. 11. 1. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić żałobę narodową na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia
oraz czas trwania żałoby narodowej,
uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym
zakresie zwyczaje.
2. W czasie trwania żałoby narodowej
flagę państwową opuszcza się do połowy masztu.
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Stary „Rus” - jak nowy
Jeden z trzech liczących sobie osiem
wieków każdy, sławnych dębów pomnikowych z Rogalina, jak się okazało najbardziej witalny „Rus”, poddał się klonowaniu.
W próbówkach kórnickiego Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, z pobranego od oryginału materiału genetycznego, rozwinęła się nowa roślina, która jest
genetycznie identyczna jak leciwy gigant.
Metodę klonowania dębów pomnikowych
opracowano w Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej ID PAN pod
kierunkiem prof. Pawła Chmielarza, przy
finansowaniu badań ze środków Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.
Badania nad „mikrorozmnażaniem w sterylnych kulturach in vitro” wiekowych,
historycznych dębów pomnikowych rosnących w Polsce, liczących od 500 do 800 lat,
prowadzono w latach 2013-2017.

12 kwietnia w Rogalinie mały „Rus”, w towarzystwie licznej grupy naukowców oraz zaproszonych gości, razem ze swoim pierwowzorem pozowali do zdjęć. Chwilę później
„juniora” zasadzono kilkaset metrów dalej,
tuż przy wejściu na dziedziniec pałacowy od
strony kościoła. Był też tort z wizerunkiem
dębu, rozdawano siewki „Lecha” i „Czecha”,
a wcześniej odbyła się naukowa prezentacja
wyników badań towarzyszących.
Zespół naukowców z kórnickiego instytutu
przygotowuje już kolejne podobne zasadzenia, pobrano bowiem materiał genetyczny
z wielu starych drzew pomnikowych. Niektóre z nich już udało się rozmnożyć i być może
niedługo trafią w okolice, skąd pochodzą.
Może tak w Kórniku, np. przy Promenadzie,
sadzić klony sławnych drzew?
Widząc sklonowane dęby turyści
by zdębieli!
◊ ŁG
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ZAPROSZENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kórniku,
działając na podstawie § 19 Statutu Banku
w powiązaniu z § 20 i § 21 zwołuje w dniach
od 15 maja 2019r. do 17 maja 2019r.
Zebrania Grup Członkowskich dla członków z wymienionych grup:
GRUPA I KÓRNIK
15.05.2019, godz. 14:00
RESTAURACJA „DAGLEZJA” KÓRNIK
KAMIONKI, BORÓWIEC, DACHOWA,
ROBAKOWO. POZNAŃ. PIERZCHNO,
DZIEĆMIEROWO, KÓRNIK, INNI
GRUPA II KÓRNIK-BNIN
17.05.2019, godz. 14:00
RESTAURACJA „DAGLEZJA” KÓRNIK
CZMOŃ, RADZEWO, CZMONIEC, KONARKIE, ŚREM. BŁAŻEJEWO, KÓRNIK-BNIN,
BIERNATKI, PRUSINOWO, CZOŁOWO,
INNI
GRUPA III ZANIEMYŚL
16.05.2019, godz. 12:00
GOK ZANIEMYŚL
PIGŁOWICE, ZANIEMYŚL, ŚRODA WLKP,
JEZIORY WIELKIE, INNI
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania .
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
Zebrania.
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Banku w 2018 roku oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

19 kwietnia 2019 r.

6. Przedstawienie wykonania uchwał
z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kórniku z dnia 14.06.2018 r..
7. Przedstawienie wykonania wniosków
z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej
ocena działalności Banku w 2018 roku.
9. Ocena kwalifikacji Członków Rady
Nadzorczej wybranych przez Zebranie
Grupy Członkowskiej i podjęcie w tej
sprawie uchwał.
10. Przedstawienie propozycji zmian
Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku
11. Przedstawienie propozycji zmian
„Polityki ładu korporacyjnego Banku
Spółdzielczego w Kórniku”.
12. Przedstawienie propozycji zmian
„Procedury dokonywania oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na Członków Rady Nadzorczej”
13. Przedstawienie „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego
i personelu w Banku Spółdzielczym
w Kórniku.
14. Informacja Zarządu o planie działalności na 2019 rok.
15. Dyskusja.
16. Wyrażenie opinii i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Banku
w sprawach banku, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących
w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
17. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków.
18. Zamknięcie obrad.
Osoba prawna bierze udział w zebraniu
przez ustanowionego pełnomocnika.
W związku z powyższym prosimy o zabranie pełnomocnictwa.

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

Teściowej
				
składa:
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kórnik od dnia 19 kwietnia
2019 r. do dnia 10 maja 2019 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania
w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na cele
rolne:
- część dz. nr 13 o pow. 0,5428 ha położona w miejscowości Radzewo.
Bliższych informacji można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w miejscowości Kórnik, parter, pok. nr
2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

„#trashChallenge“ dotarł do Robakowa-Wsi

Dawno nie było takiego „wyzwania” w mediach społecznościowych, które przekraczałoby kolejne granice, budząc przy tym
bardzo pozytywne emocje.
W „Trash Challenge” chodzi o to, aby posprzątać samodzielnie zaśmiecone miejsce
publiczne.
Może to być pobliski trawnik mijany każdego dnia, porośnięta krzakami przestrzeń,
zza której wyłaniają się mało estetyczne
odpady, park albo droga do pracy. Ze znalezieniem takich zaniedbanych miejsc nie
powinno być problemu.
Co ważne, trzeba zrobić też - dla porównania - zdjęcie danego miejsca sprzed sprzątaniem i po - a potem wrzucić je do internetu.
Sołectwo Robakowo-Wieś podjęło wyzwanie. Sołtys wraz z mieszkańcami zebrali się
w niedzielę 07.04.2019 r. o godz. 8.00, każdy
z uczestników otrzymał rękawice i worki na
śmieci. Podzieleni na dwie grupy przeszli
ulicami: Wiejską, Szeroką, Szkolną, Żernicką,
Poznańską. Trzy godziny wystarczyły żeby

posprzątać sołectwo, uczestnicy uzbierali
około 30 dużych worków śmieci. Zgodnie
z akcją wszystko zostało udokumentowane,
zapraszamy do obejrzenia filmu na nasz
profil na fb: Robakowo Wieś - wieś ludzi
aktywnych.
Sołtys rzucił wyzwanie sołectwu Dziećmierowo, liczymy że podniesiecie rękawicę!

Wyzwanie zrobiło dużo dobrego i poczyniło
nowy krok do zmiany na lepsze, by uczynić
naszą planetę zdrowszą i czystszą. A jeśli
nie chcesz przyłączyć się do akcji i zbierać
śmieci, przynajmniej nie wyrzucaj ich gdzie
popadnie.
#trashChallenge
◊ BR
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Wojciech Pszoniak w Zamku
Już po raz 49. w kórnickim zamku odbyło się
spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu
Poezji Anny Dymnej. Krakowskie Salony
Poezji organizowane są w Teatrze Muzycznym w Poznaniu i w zamku w Kórniku.
Opiekę merytoryczną nad Salonem objął
Prezes poznańskiego Oddziału Towarzystwa
Literackiego im. A. Mickiewicza, prof. UAM
dr hab. Wiesław Ratajczak.
Ideą Krakowskiego Salonu Poezji jest czytanie wierszy przez znanych i mniej znanych
aktorów z różnych teatrów. Tym razem
gościliśmy wybitnego aktora teatralnego
i filmowego Wojciecha Pszoniaka, o którego
udział w Salonie od dłuższego czasu zabiegał
Teatr Muzyczny w Poznaniu. Udział aktora
w sobotnim Salonie Poezji był szczególny,
gdyż zbiegł się z jego 50-leciem pracy artystycznej.
Drzwi do międzynarodowej kariery otworzyła mu rola Moryca Welta w filmie „Ziemia
obiecana” Andrzeja Wajdy. Wystąpił także
w innych filmach Wajdy, m.in. w „Weselu”,
„Dantonie” i „Korczaku” oraz w „Austerii” Jerzego Kawalerowicza. Pod koniec lat 70-tych
Pszoniak wyjechał do Francji i zamieszkał
w Paryżu. Od 1978 r. pracuje w teatrach
francuskich i na scenach londyńskich.
W 2007 r. został uhonorowany Złotym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

a rok później – francuskim Oficerskim Orderem Zasługi za „wkład w rozwój stosunków
polsko-francuskich w dziedzinie kultury”.
W 2011 r. odznaczono go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Aktor wystąpił w około 100 filmach, w ostatnich latach gra sporo również w Polsce.
Obecnie można go oglądać w warszawskim

Teatrze Syrena w spektaklu „Nasze żony”,
który sam wyreżyserował.
W Kórniku aktor zaprezentował poezję
i opowiadania Tadeusza Różewicza, a oprawę muzyczną zapewniła grający na altówce
Kinga Tarnowska.
◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

19 kwietnia 2019 r. 11
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VIII Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em!
W weekend 13–14.04.2019 po raz ósmy odbył się „Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”
pod patronatem Miasta i Gminy Kórnik.
Jak co roku trasa spływu prowadziła z Kórnika do Poznania. Na starcie spływu stawiła
się grupa ponad 50 kajakarzy gotowa na
przepłynięcie 38-o kilometrowego szlaku
wodnego. Trasa podzielona była na dwa
odcinki: do Kamionek (11 km) oraz do Parku
Szelągowskiego w Poznaniu (27km). Mimo
niekorzystnych prognoz pogoda podczas
spływu dopisała, szczególnie w niedzielę,
kiedy wszyscy mogliśmy cieszyć się słońcem.
Wystartowaliśmy o godzinie 10:00 po
oficjalnym otwarciu przez Wiceburmistrza
Miasta i Gminy Kórnik Pana Sebastiana
Wlazłego. W dniu pierwszym przepływaliśmy przez Jeziora Kórnickie, Skrzyneckie
oraz Borówieckie. Finał soboty miał miejsce
w Kamionkach, gdzie rozstawiliśmy nasze
namioty. Popołudnie minęło pod znakiem
meczu w siatkówkę – wszyscy byli zaangażowani do tego stopnia, że nie zwracali uwagi
na nieustannie padający deszcz. Wieczorem,
po skończonych rozgrywkach, choć mokrzy
to z uśmiechami na twarzy udaliśmy się pod
namiot na wspólne śpiewanie z gitarą przy
ciepłej herbacie.
Niedzielny ranek rozpoczęliśmy od pożywnego śniadania, a na uczestników czekał tort

z okazji 20-lecia FX-ów. Po odśpiewaniu 100
lat i krótkiej rozgrzewce ruszyliśmy w dalszą
trasę. Równo o 10:00 skierowaliśmy nasze
kajaki na szlak wytyczony przez rzeki: Głuszynkę, Kopel oraz Wartę. Trasa drugiego
dnia przebiegała przez malownicze tereny
wsi Kamionki, Daszewice i Czapury.
Po wpłynięciu na Wartę i tradycyjnej „tratwie” (gdzie złączeni wszystkimi kajakami
płynęliśmy niesieni prądem, rozmawiając
i śpiewając piosenki intonowane przez
Komandora Spływu – Jakuba Zygarłowskiego) krajobraz zaczął nam przypominać,
że zbliżamy się do Poznania. Uczestnikom
mimo dwudniowej walki starczyło sił, by
chętnie wziąć udział w wyścigu do mostu
kolejowego na Starołęce. Naszym ostatnim
kilometrom towarzyszyły wiwaty mieszkańców Poznania, zgromadzonych tłumnie
na brzegu rzeki. Ci ostatni nie omieszkali
wykonać nam sesji zdjęciowej, upamiętniając zapewne triumf widoczny na naszych
twarzach – wszak bez szwanku pokonaliśmy
38 kilometrów kajakiem! Spływ zakończył się
o godzinie 17:00 – wszyscy rozeszli się bogatsi o wspaniałe wspomnienia oraz z chęcią
wzięcia udziału w spływie w przyszłym roku.
Pragniemy serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik Panu
Przemysławowi Pacholskiemu oraz Wice-

2 urodziny „Siódemki“

burmistrzowi Panu Sebastianowi Wlazłemu
za objęcie patronatem naszego spływu oraz
za pomoc w oczyszczeniu oraz udrożnieniu
trasy spływu. Dziękujemy również naszym
patronom medialnym: Kórniczaninowi, Naszemu Głosowi Poznańskiemu oraz Radiu
Poznań za promowanie tej pięknej trasy
spływu. Mamy nadzieję, że z roku na rok rzeka będzie coraz bardziej popularna wśród
mieszkańców okolicznych miejscowości.

24. kwietnia Gimnastyka
25. kwietnia Warsztaty krawieckie /Sala PAN
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00
29. kwietnia - Muzyka

Do zobaczenia na następnym spływie!

6. maja - „O psie mądrze i na wesoło”
- Ewa Skarzyńska

◊ Komandor Spływu
Jakub Zygarłowski
FX events
Wszystkich zainteresowanych, którzy
chcieliby zasięgnąć informacji na temat
drożności i trasy spływu zapraszamy
do kontaktu z Komandorem Spływu –
Jakubem Zygarłowskim – pod numerem
telefonu: 606-454-121.
Organizacja imprezy: FX events Team
Building & Fun
Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Pan Przemysław Pacholski
Patronat Medialny: Kórniczanin, Nasz
Głos Poznański, Radio Poznań

8. maja - Gimnastyka
9. maja - Warsztaty Krawieckie /Sala PAN
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00
13. maja - Spacer po Parku

3 kwietnia w strażnicy OSP w Kórniku odbyły się huczne, 2 urodziny Stowarzyszenia
„Wspaniała Siódemka”.
Był tort, wspominki na wesoło, a muzycznie
czas umiliła nam Aleksandra Idkowska.
Jak zawsze były słodkie wypieki świętujących
z nami Seniorów.
Stowarzyszenie prowadzi dwa główne projekty. Pierwszym jest Akademia Seniora,
a drugim Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zajęcia Akademii odbywają się od początku
naszego działania w środy. Od kwietnia
będą miały miejsce dodatkowe zajęcia

z gimnastyki prowadzone przez Kasię. Przez
ostatnie dwa lata odbyły się setki godzin zajęć. Działania na rzecz Seniorów przybierają
na sile. Możemy powiedzie, że mamy efekt
kuli śniegowej - z kwartału na kwartał mamy
więcej zajęć oraz przybywa nam uczestników. Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za przyjaźń, jaką nas obdarzyliście! Dziękujemy sponsorom, wykładowcom
i ludziom dobrej woli za udział w działaniach
na rzecz zmiany świata na lepszy.
◊ Zespół W7

Serdeczne podziękowania dla cudownej Pani Elżbiety Walerczyk z kwiaciarni
„Płomyk” w Kórniku za sponsorowanie kwiatów na uroczystość jubileuszu istnienia
Wspaniałej Siódemki w dniu 3 marca 2019 r. Z głębi serca dziękujemy!
Seniorzy Wspaniałej Siódemki

Toruń – miasto nad Wisłą

W ramach projektu „Szlakiem Wisły”, grupa Mrówek z przedszkola Kolorowy Świat
w Szczodrzykowie wkroczyła w świat toruńskich legend i opowieści. Trwający ponad
3 tygodnie projekt był związany z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przedszkolaki doskonale odnalazły się
w zgłębianiu tak niezwykle ważnego tematu.
Przygodę z Toruniem rozpoczęli przyniesieniem z domu widokówek, albumów, książeczek i ilustracji związanych z Toruniem.
Pozwoliło to wzbogacić Centrum Badawcze,
za co należą się ogromne podziękowania dla
rodziców, którzy tak chętnie zaangażowali
się w pomoc. W trakcie trwania projektu
dzieci poznały związane z Toruniem legendy
tj.: „O flisaku i żabach”, „O toruńskich piernikach”, „O Mikołaju Koperniku”, zabytki,

znane osobistości, ciekawe wydarzenia
i ważne miejsca. Punktem kulminacyjnym
projektu było przedstawienie autorstwa jednej z nauczycielek grupy Pani Katarzyny Rydlewskiej, pt.: „Opowieści toruńskiej treści”.
Podczas występu, dzieci zapoznały widzów
z tym, co wywarło na przedszkolakach największe wrażenie. Opowiedzieli o tym, skąd
wzięły się pierniki „Katarzynki”, przedstawili
historię Krzywej Wieży oraz wyjaśnili czym
różni się Brama Mostowa od Bramy Żeglarskiej. Na koniec goście oglądali galerię prac
plastycznych, na której dzieci podzieliły się
swoją wizją toruńskich zabytków. Wystawa
połączona była z degustacją upieczonych
przez Mrówki pierników.
◊ Agata Dąbrowa

15. maja - Volkwagen - wyjazd do Wrześni
18. maja - Uniwersytet Trzeciego Wieku
20. maja - Muzyka
22. maja - Gimnastyka
23. maja - Warsztaty Krawieckie /Sala PAN
Zakład Doświadczalny, godzina 10:00
27. maja - Ognisko - Wesele
29. maja - Muzyka
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OW TPPW 1918/1919 obradował
Zjazd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (TPPW).
Dnia 13 kwietnia 2019 r. do Sali Sesyjnej
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przybyło 82 delegatów (na 102) wybranych
przez Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Kórnickie Koło Pamięci
reprezentowało czworo delegatów z sześciu
delegowanych: Kazimierz Krawiarz, Dorota
Przybylska, Włodzimierz Rocławski i Andrzej
Regulski .
Obrady otworzył Wawrzyniec Wierzejewski –
prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, który powitał gości i delegatów i zaproponował
przewodniczenie Zjazdowi Włodzimierzowi
Warchalewskiemu. Na Zjazd, oprócz delegatów, przybyło sporo zaproszonych gości,
między innymi: senatorowie i posłowie Piotr
Florek, Robert Gaweł, Stanisław Kalemba,
wiceprezydent Poznania - Jędrzej Solarski,
prezes WTK – Stanisław Słopień, dyrektor
Muzeum Niepodległości - prof. Tomasz Łęcki. Ks. prałat Jan Stanisławski reprezentował
JE Stanisława Gądeckiego i inni.
Po odśpiewaniu Roty a capella przystąpiono
do realizacji 16 punktowego programu.
Zjazd dokonał oceny działalności Towarzystwa kadencji 2015-2019, obchodów
100-lecia wybuchu Powstania, działań or-

KONKURS NA KÓRNICKĄ BIAŁĄ DAMĘ 2019
Z radością informujemy, że XXVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2019 odbędą się w dniach
18 i 19 maja br. By tradycji stało się zadość, Biała Dama 2019 powinna zmaterializować się
w osobie mieszkanki naszej gminy.
Właśnie dlatego, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza
konkurs na Kórnicką Białą Damę 2019, która czynić będzie honory gospodyni
tegorocznego święta oraz reprezentować naszą piękną gminę przez cały rok.
Kandydatka powinna spełniać następujące warunki: mieszkać w gminie Kórnik,
ganizacyjnych. W dyskusji podejmowano
wiele tematów, między innymi: edukacji
młodzieży, oceny wydawnictw, odbioru
Powstania Wielkopolskiego w Polsce i inne.
Wydana Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego pomimo, że to niezwykle ważne
wydawnictwo została poddana krytyce z powodu błędów, zaniechań, licznych pominięć.
Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium
i w starym składzie został wybrany na kadencję 2019-2022.

Wielu delegatów postulowało wprowadzenie do programów szkolnych lekcji historii
poświęconej powstaniu wielkopolskiemu.
Zjazd wybrał 40 delegatów na VII Zjazd
Krajowy TPPW, który odbędzie się dnia 8
czerwca 2019 r., w Domu Żołnierza w Poznaniu. Dorota Przybylska – prezes Koła TPPW
w Kórniku, będzie reprezentowała Kórnik.

znać język obcy i posiadać podstawową wiedzę na temat swojej gminy.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy przesłać e-mailem na adres:
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl do dnia 26 kwietnia 2019 r.
.

					

◊ Kazimierz Krawiarz

Wernisaż wystawy obrazów
Andrzeja Pawlaczyka

W wyborze nowej Białej Damy pomogą nam Panie,
które w poprzednich latach dzierżyły ten szlachetny tytuł. Z kandydatkami zostanie
przeprowadzona rozmowa. Na jej podstawie wyłonimy Kórnicką Białą Damę 2019.
Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez Burmistrza podczas inauguracji.

“Moje krajobrazy”
11 maja 2019 r.
godz. 16:00
Klaudynówka
(Kórnik, ul. Zamkowa 1)

Wystawa zorganizowana pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego

Informacji udziela
SławomirAnimucki tel. 515229660
i Piotr Mastalerz 503 016 249.

Uwaga!

Biała Dama 2019 oprócz splendoru wynikającego z tytułu będzie miała pewne przywileje.
KOMBUS - przewoźnik Białej Damy - zapewni darmowe przejazdy na swoich liniach przez okrągły rok.
KCRiS OAZA - zarezerwuje specjalny karnet.

A poza tym, wyjazdy do gmin partnerskich w kraju (Bukowina Tatrzańska)
i za granicą (Koenigstein im Taunus), honorowe miejsce na organizowanych
przez gminę imprezach, światła wielkiej sceny, wywiady, sława...

oraz Dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasza Jasińskiego
czynna bedzie do 31 maja br. w godzinach:
wtorek-piątek 15:00 - 17:00
sobota-niedziela od 12:00 - 17:00
“Bądź gościem w moim świecie, nie spiesz się... oglądaj...
Czas tutaj nie ma znaczenia. Weź go ile zechcesz ...”

A. Pawlaczyk

Kórnik 2019
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AFISZ

POWIAT POZNAŃSKI
ZAPRASZA

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

NA SPOTKANIA EDUKACYJNE
I BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
PRZECIW WIRUSOWI
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

www.powiat.poznan.pl

XVI FESTIWAL MŁODYCH MUZYKÓW KÓRNIK 2019. Kórnicki
Ośrodek Kultury, godz. 10:00.
Szczegóły dostępne na stronie:
www.kornickiosrodekkultury.pl
28 KWIETNIA

23 KWIETNIA
BAJKOCZYTANIE: „BAJKI BASI”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku,
godzina 17:30.
24 KWIETNIA
AKADEMIA SENIORA: Gimnastyka. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.
25 KWIETNIA

MOGĄ UCHRONIĆ MŁODE ŻYCIE

PRZED RAKIEM
SZYJKI MACICY

Program polityki zdrowotnej w zakresie

AKADEMIA SENIORA: Warsztaty
krawieckie. Sala PAN Zakład Doświadczalny, godz. 10:00.

Realizator programu:

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

TURNIEJ WARCABOWY DLA
DZIECI. Turniej przeznaczony
dla roczników 2001 i młodszych.
KCRiS OAZA (salka konferencyjna), godz. 17:00. Zapisy: mailowo na adres wiezakornicka@
gmail.com lub w dniu imprezy
30 minut przed turniejem. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

ludzkiego HPV w 2019 r. finansowany ze środków
budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Edictum sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań

Dodatkowe informacje pod telefonem: 61 847 04 54 oraz na stronie: www.edictum.pl
Edictum plakat A2_04_2019.indd 1

Spotkanie edukacyjne
na temat HPV
15.05.2019
Godz. 16:00 – 16:45
Kórnik
Ośrodek Rekreacji i Sportu „OAZA”
(pływalnia)
ul. Krasickiego 1,

Szczepienia:
I dawka
17.05.2019 godz. 10:30 - 12:30
II dawka
14.06.2019 godz. 10:30 - 12:30
Miejsce podawania I i II dawki Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego
w Kórniku ul. Dworcowa 11

SZYJEMY WORKI Z FIRANEK
NA OWOCE I WARZYWA. Stara
szkoła w Borówcu, godz. 18:00.
Zajęcia bezpłatne. Zgłoszenia:
borowiecnowy.soltys@gmail.
com lub przez profil facebookowy Stowarzyszenia Zaangażowani.
27 KWIETNIA

dziewczęta i chłopców zameldowanych na terenie powiatu
poznańskiego, urodzonych w roku 2005
oraz dziewczynki z rocznika 2004,
które nie skorzystały ze szczepień lub skorzystały
z niepełnego cyklu szczepień w roku 2018.

DOJRZAŁE DECYZJE

26 KWIETNIA

07.04.2019 21:27

Dawka III podana zostanie
20.09.2019 godz. 16:00-18:00
w Poznaniu
Edictum Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31,
1 pietro, pok. 100

SPOTKANIE Z CYKLU WYBITNI
WIELKOPOLANIE: Klaudyna
z Działyńskich Potocka. Gość
specjalny: Grzegorz Kubacki
z biblioteki PAN w Kórniku. Ze
względu na ograniczoną liczbę
miejsc obowiązują zapisy w filii
w Bninie. Biblioteka Publiczna
filia w Bninie, godz. 17:00.

LICYTACJA STULECIA! W 130.
rocznicę licytacji dóbr zakopiańskich 110. Trybunału Kasacyjnego w Wiedniu „Zakopane
za centa” wg reportażu Henryka
Sienkiewicza. Prelekcja dr Zbigniew Kalisz. Zamek w Kórniku,
godz.18:00. Wstęp wolny po
rezerwacji annawitek@vp.pl, tel.
696 984 694.

godz. 16:30. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.
9 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Warsztaty
krawieckie. Sala PAN Zakład Doświadczalny, godz. 10:00.

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

11 MAJA

18-19 MAJA

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ.
Zbiórka przy ławeczce W. Szymborskiej, k. Kórnickiego Ośrodka
Kultury na Prowencie, godz. 8:45.

DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW.
Arboretum w Kórniku.

11-12 MAJA
KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ BIAŁE
BZY. Arboretum w Kórniku.
11-13 MAJA
Wystawa obrazów Andrzeja
Pawlaczyka “MOJE KRAJOBRAZY”, Klaudynówka, (ul. Zamkowa 1, Kórnik). Otwarte wtorek-piątek 15:00-17:00; sobota-niedziela od 12:00-17:00.
12 MAJA

AKADEMIA SENIORA: Gimnastyka. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.

WIOSENNA EDYCJA KORNICKIEGO FESTIWALU PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH „GUZIK
Z PĘTELKĄ” - wernisaż wystawy
konkursowej oraz ogłoszenie
wyników konkursu. Arboretum
w Kórniku.

30 KWIETNIA

13 MAJA

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

AKADEMIA SENIORA: Spacer
po Parku.

29 KWIETNIA

1 MAJA
MAJÓWKA W ROBAKOWIE. Robakowo, boisko przy ul. Szkolnej, start godz. 15:00.
1-3 MAJA

15 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Volkswagen - wyjazd do Wrześni.
16 MAJA

KWITNĄCE MAGNOLIE. Arboretum w Kórniku.

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: Robert Czerniak - Australia
rowerem . Restauracja „Ventus”
w KCRiS OAZA, godz. 19.00.

6 MAJA

18 MAJA

AKADEMIA SENIORA: „O psie
mądrze i na wesoło” - Ewa Skarzyńska. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.

KRAKOWSKI SALON POEZJI:
Aleksandra Hamkało. Zamek
w Kórniku, godz. 17:00. Zapisy:
sekretariat.zamek@bk.pan.pl

8 MAJA
AKADEMIA SENIORA: GIMNASTYKA. Strażnica OSP Kórnik,

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-borowiec2019

BORÓWIECKA ZA-DYSZKA IV EDYCJA. Zapisy do dnia 15
maja 2019 r. włącznie. Regulamin oraz zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie:

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ. Rynek w Kórniku (Pl.
Niepodległości).
20 MAJA
AKADEMIA SENIORA: MUZYKA.
Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Informacje i zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684.
22 MAJA
AKADEMIA SENIORA: GIMNASTYKA. Strażnica OSP Kórnik,
godz. 16:30. Informacje i zapisy
tel. 886 111 091, 515 229 684.
23 MAJA
AKADEMIA SENIORA: Warsztaty
krawieckie. Sala PAN Zakład Doświadczalny, godz. 10:00.
25-26 MAJA
DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW.
Arboretum w Kórniku.
27 MAJA
AKADEMIA SENIORA: OGNISKO
-WESELE. Informacje i zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684.
29 MAJA
AKADEMIA SENIORA: MUZYKA.
Strażnica OSP Kórnik, godz.
16:30. Informacje i zapisy tel.
886 111 091, 515 229 684.
8 CZERWCA
KRAKOWSKI SALON POEZJI
Z MARIĄ PAKULNIS. Zamek
w Kórniku, godz. 18:00. Zapisy:
sekretariat.zamek@bk.pan.pl
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
◊ ZF

GAZETA LEGIONOWA

Kórnik 28 kwietnia 2019
Rok MMXIX
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Kórnik 28 kwietnia 2019
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magnata.
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8.04.2019, Zamek w Kórniku, godz.18.00
Głosy opinii:

28.04.2019, Zamek w Kórniku, godz.18.00

GAZETA LEGIONOWA

Głosy opinii:
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Z pamiętnika Władysława Bieokowskiego, leśnika Hrabiego
Rzecz wymagała studiów, dowodów historycznych, za którymi śp.
Hr. Zamoyski jeździł po całej Polsce. Nie było archiwum czy księgozbioru w prywatnych czy klasztornych rękach, którego by śp. Hr.
Zamoyski nie zwiedził, nie przeszukał za mapami, za czymkolwiek zresztą, co tylko jakie światło w tej sprawie rzucid mogło.
Wybrała Anna Łazuka-Witek
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110 Trybunału Kasacyjnego w
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Rzecz wymagała studiów, dowodów historycznych, za którymi śp.
Hr. Zamoyski jeździł po całej Polsce. Nie było archiwum czy księgozbioru w prywatnych czy klasztornych rękach, którego by śp. Hr.
Zamoyski nie zwiedził, nie przeszukał za mapami, za czymkolwiek zresztą, co tylko jakie światło w tej sprawie rzucid mogło.
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Makieta Borówiec:
zwiedzanie makiety
konkurs plastyczny
poczęstunek
(kawa, herbata, drożdżówki)

11.05.2019

Zbiórka: 8:45
Start: 9:00

KOK Kórnik
tel.: 61 817 00 21

Wydarzenie współﬁnansowane
ze środków Miasta i Gminy Kórnik

patronat medialny:

partner:
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Przywrócić
pamięć…
Rozmowa z Robertem Ignaszakiem
założycielem i przewodniczącym społecznego komitetu budowy pamiątkowego
obelisku na cmentarzu ewangelickim
w Kamionkach.
Kórniczanin: Skąd wziął się pomysł na taką
inicjatywę?
Robert Ignaszak: Nałożyło się na to kilka
rzeczy. Po pierwsze, Kamionki (niemiecka
nazwa Steindorf) były przed wojną wsią
prawie całkowicie niemiecką. Wystąpiłem
do Państwowego Archiwum w Berlinie
z zapytaniem, czy mają jakiekolwiek materiały dotyczące wsi lub cmentarza. W Kamionkach mieszkali potomkowie słynnych
Bambrów i Olendrów, a pamiętać trzeba,
że Wielkoplska swą wysoką kulturę agrarną
zawdzięcza właśnie im. Po drugie, jeżdżę
trochę po Europie i rozmawiam z tamtejszą
Polonią. Wszędzie, gdzie znajdują się polskie

groby oczekujemy, jako Polacy od lokalnych
społeczności dbałości o nie. Z drugiej jednak
strony, osiemdziesiąt lat od wybuchu II wojny światowej trudno jest się nam wykazać
dbałością o groby tutejszych mieszkańców
innych narodowości. A byli to często ludzie
czujący się Polakami, służący w polskim
wojsku czy policji. Po trzecie wreszcie i może
najważniejsze, chciałbym przywrócić jak najwięcej pamięci o historii miejsc, w których
żyjemy na co dzień. Przykładowo Szczytniki,
wieś w której mieszkam, zostały założone
w średniowieczu, a nazwę swą zawdzięczają
temu, że było to miejsce, gdzie wytwarzano
tarcze (zwane wtedy szczytami) na potrzeby poznańskiego grodu. To kawał historii
i myślę, że im więcej będziemy wiedzieć
o naszych małych ojczyznach, tym bardziej
będziemy z nimi związani i przestaniemy je
traktować, jak sypialnie Poznania.
K: Z jakim zainteresowaniem spotkała się
ta inicjatywa?
RI: Z bardzo dużym, czym jestem miło
zaskoczony. Zresztą zanim powstał Komitet, mieszkańcy Kamionek oczyścili teren
cmentarza z zarośli, co już było przejawem
zainteresowania samym cmentarzem. Duże
wsparcie i wiele pomysłów wniosły panie

sołtyski z Kamionek, Pani Anetta Prętka-Kulka i Pani Liliana Wawrzyniak. Ich pomoc w pracach komitetu jest nieoceniona.
Z wielką satysfakcją mogę też powiedzieć,
że honorowy patronat nad tą inicjatywą
objął pan burmistrz Przemysław Pacholski.
Nawiązaliśmy też kontakt z księdzem Marcinem Kotasem, proboszczem parafii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, który również
zaoferował nam wszelką pomoc. Dodam
jeszcze, że nasz komitet ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkich chętnych, którzy
chcieliby wesprzeć działalność komitetu.
K:Kiedy miałby powstać obelisk?
RI: Obecnie jesteśmy w trakcie rejestracji
zbiórki publicznej. Mamy bowiem zamiar
szukać również sponsorów. Oprócz obelisku, chcielibyśmy niejako dodatkowo
uzbierać na schody, oświetlenie i częściowe
ogrodzenie cmentarza. Uroczyste odsłonięcie obelisku planujemy na przyszły rok.
O postępach w pracy będziemy informować.
K: Mieszka Pan w Szczytnikach, skąd chęć
działania w Kamionkach?
RI: Sąsiadujące Szczytniki i Kamionki zarówno dla katolików, jak i ewangelików to jedna
parafia. Łączy nas też historia.
◊ red

Biblioteka w Bninie
serdecznie zaprasza
na spotkanie pt.

Klaudyna
z Działyńskich Potocka
****************************
Gość specjalny:

Grzegorz Kubacki

z biblioteki PAN w Kórniku
25 kwietnia (czwartek)
o godz. 17.00
Ze względu
na ograniczoną liczbę miejsc
obowiązują zapisy w filii w Bninie!

Wieści
z biblioteki
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
PO RAZ ÓSMY W KÓRNIKU
Czy książkę i rower coś łączy? Oczywiście!
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ czyli rajd rowerowy! Jeżeli uwielbiasz jazdę na rowerze
i kochasz książki to udział w ósmej edycji
Kórnickiego Odjazdowego Bibliotekarza
jest idealnym połączeniem Twoich pasji.
Co to jest Odjazdowy Bibliotekarz? TO
ogólnopolska cykliczna akcja rowerowo-czytelnicza czyli rajd rowerowy bibliotekarzy,
czytelników, pasjonatów książek i rowerów.
Organizowany pierwotnie podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja),
a obecnie od początku maja do września.
Kolorem akcji niezmiennie jest pomarańczowy. Odjazdowy Bibliotekarz promuje
czytelnictwo i biblioteki, kreuje pozytywny
wizerunek zawodu bibliotekarza oraz
popularyzuje rower jako idealny środek
transportu i rekreacji.
Spotykamy się 11 maja (sobota) o godz. 8:45
na Promenadzie przy ławeczce Szymborskiej (Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent
6). O godz. 9:00 wyruszymy w trasę, wiodącą
przez urokliwe zakątki naszej gminy. Na
„dłuższą chwilę” zatrzymamy się w Borówcu,
gdzie czekają liczne atrakcje: zwiedzanie Makiety, konkursy (m. in. plastyczny dla dzieci
oraz literacki dla młodzieży i dorosłych) oraz
mały poczęstunek – kawa, herbata i szneka
z glancem. Po uczcie duchowej i strawie
cielesnej wrócimy na Kórnicki Rynek.
Rajd oraz atrakcje są bezpłatne.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!
LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA!
Zapisy: Biblioteka Publiczna w Kórniku,
ul. Poznańska 65, tel. 61 8170-021,
e-mail: biblioteka.publiczna@kornik.pl
lub bpkornik@kornik.pl.
◊ Organizatorzy
UWAGA!
Informacja dla czytelników Biblioteki
Publicznej w Kórniku
W dniu 11 maja 2019 r. (sobota) Biblioteka
będzie nieczynna. Związane jest to z tym, że
wszyscy pracownicy Biblioteki biorą udział
w Odjazdowym Bibliotekarzu. Za niedogodności przepraszamy, a naszych czytelników
zapraszamy na rajd rowerowy.
„POZYTYWNA DYSCYPLINA
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KÓRNIKU”
W drugiej połowie marca dwudziestu
wspaniałych rodziców wzięło udział w
bezpłatnych warsztatach umiejętności
wychowawczych opartych na Pozytywnej
Dyscyplinie. Dwa spotkania (każde po
3h) poprowadziła Natalia Bednarska –
Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej
Dyscypliny, nauczyciel, a przede wszystkim

mama trójki niesamowitych dzieciaków:
Antka (7l.), Zosi (5l.) i Michała (2l). Pozytywną dyscyplinę przedstawiła nam jako
pełną szacunku, miłości i empatii metodę
wychowawczą, która wspiera rodziców w
wychowywaniu dzieci tak, aby mogli oni
stać się kiedyś samodzielnymi, otwartymi
na świat i radosnymi ludźmi. Pozytywna
dyscyplina stanowi złoty środek między
byciem surowym wobec dzieci a zbytnią
wobec nich pobłażliwością. Daje rodzicom
narzędzia, które pozwalają być uprzejmym i
stanowczym jednocześnie, a poza tym uczą
dzieci cennych życiowych i społecznych
umiejętności.
Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się
20 marca, dowiedzieliśmy się, jakim typem

się fajnym pomysłem na przyswojenie sobie umiejętności współpracy i zacieśnienie
więzi pomiędzy członkami rodziny.
Dziękujemy prowadzącej Warsztaty Natalii
Bednarskiej za to, że zechciała podzielić się
z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, za
jej otwartość i zaangażowanie. Cieszymy
się, że w Kórniku (i okolicach) mamy takich
fantastycznych rodziców, którzy chcą, którzy poszukają, którzy są gotowi na zmiany,
aby pogłębić swoją relację z dziećmi.
◊ Natalia Rzepka

rodzica jesteśmy (lwem, orłem, żółwiem, a
może kameleonem) i jak to „czające się w
nas zwierzę” wpływa na nasze zachowanie wobec dzieci. Uświadomiliśmy sobie
przy tym, że owszem - każdy jest inny, ale
przecież wszyscy są ważni! Nauczyliśmy
się, w jaki sposób wyzwania, dostarczane
nam przez dzieci każdego dnia, możemy
przekształcić w kompetencje i umiejętności,
które chcielibyśmy, żeby towarzyszyły im w
dorosłym życiu. Dowiedzieliśmy się także, z
czego wynikają „trudne” zachowania u naszych dzieci, jak rozpoznawać ich podłoże i
sobie z nimi radzić. Wiemy już, jak możemy
rozpracować złość u siebie i u swojego
dziecka, przy pomocy „koła złości” oraz
staliśmy się bardziej świadomi, że każdą
zmianę należy zacząć od samego siebie,
a dzięki wprowadzeniu zasady trzech „P”
pomyłek, możemy pogłębić swoją relację
z dziećmi.
Drugie spotkanie, które miało miejsce 27
marca, skupiło się przede wszystkim na
tematach zaproponowanych przez samych
rodziców. Uczyliśmy się na nim, jak wyznaczać granice, ustalać i egzekwować umowy
oraz jak dzielić się z dziećmi obowiązkami,
tak, aby miały one poczucie sprawstwa,
ale i przynależności. Uznaliśmy, że dobrą
alternatywą dla karania jest skoncentrowanie się na wspólnym szukaniu rozwiązań.
Wiemy już, jak w tym celu możemy wykorzystać zachętę i dlaczego jest ona taka
ważna. Rozmawialiśmy również o relacjach
między rodzeństwem, o tym, jak możemy
pomóc naszym dzieciom się dogadać ze
sobą, jak wspierać współpracę między
nimi oraz samodzielne rozwiązywanie
konfliktów. Natalia opowiedziała nam o
spotkaniach rodzinnych, które mogą stać

nigdy ich nie ma na naszych półkach.
W dniu 6 marca gościliśmy Panią Magdalenę
Majcher, której książki niejednokrotnie traktują o trudnych problemach naszego życia,
niełatwych sytuacjach, wydawałoby się bez
wyjścia. Jej książki pozwalają zrozumieć te
sytuacje, rozwiać wątpliwości i uczynić życie
po prostu fajniejszym. Pisarka opowiedziała
także o życiu takim zwyczajnym, o pracy
nad książkami, planach i realizacji kolejnych
projektów.
Z kolei 5 kwietnia odwiedziła nas, zarówno
dzieci ze szkół w Gminie jak i dorosłych
czytelników Pani Magdalena Witkiewicz.
„Specjalistka od szczęśliwych zakończeń”.
Opowiedziała o odkryciu swej pasji i miłości
do pisania, o najnowszej powieści, której
premiera odbędzie się w maju i o wielu
ciekawych sytuacjach w życiu, które podpowiada kanwy powieści, inspiruje i motywuje
do pisania.
Już pięć dni później, czyli 10 kwietnia „przenieśliśmy” się wraz z Panią Tanyą Valko
do kraju arabskiego, nie zawsze pięknego
i łatwego do zrozumienia, szczególnie dla
mieszkańców Europy. Autorka opowiedziała
jak wyglądało Jej życie w Libiii, w konsulacie
RP, jakie sytuacje mroziły krew w żyłach a
co bywało zabawne. Jak zawsze życie i jego
perypetie podsuwają scenariusze powieści,
są zaczątkiem nowej wizji czy kolejnej części,
w tym przypadku - Arabskiej sagi.
Każde ze spotkań było wspaniałe, odmienne
ale jednocześnie bardzo ciekawe i inspirujące. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział. Wszelkie informacje o spotkaniach znajdziecie Państwo na
stronie www.bibliotek.kornik.pl i Facebook
- Biblioteka Publiczna w Kórniku.
◊ BPK

SPOTKANIA AUTORSKIE
Rok 2019 jest rokiem wspaniałych spotkań
z pisarkami, których książki cieszą się tak
ogromnym zainteresowaniem, że właściwie
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Sprawozdawczo–wyborcze, walne „Klaudynki”

Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
w piątek, 29 marca wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Otworzyła je i przywitała zebranych gości
Prezes Karolina Świątek. Przewodniczącą
zebrania wybrana została Dagmara Horodecka.
Prezes Karolina Świątek zaprezentowała
sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2018. Wyraziła
też podziękowanie wszystkim członkom
Zarządu oraz Lucynie Smolarkiewicz za
wykonaną pracę.
Skarbnik Marek Smolarkiewicz przedstawił
sprawozdanie finansowe za rok 2018.
Prezes Karolina Świątek wskazała na
ważną rolę sponsorów w pracy Stowarzyszenia, a także wspierających je osób
indywidualnych.
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego - Ewa
Kubiak zaprezentowała sprawozdanie
z jego prac w 2018 roku. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej- Janusz Chmielewski
wystąpił ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i wnioskował o udzielenie Zarządowi
absolutorium.
Walne zebranie przyjęło uchwałę
nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego
oraz rachunku wyników za 2018. Równocześnie jednogłośnie udzieliło Zarządowi

Absolutorium za ubiegły rok.
W głosowaniu jawnym członków Stowarzyszenia na Prezesa ponownie została wybrana Karolina Świątek. Podczas kolejnego
głosowania wybrano członków zarządu,
którymi zostali: Katarzyna Marciniak- sekretarz, Marek Smolarkiewicz – skarbnik,
Dagmara Horodecka - wiceprezes oraz
członkowie: Jadwiga Woźniak, Iwona Prinz,
Wiktoria Andrzejczak, Anita Wachowiak,
Weronika Bukczyńska.

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się:
Janusz Chmielewski – przewodniczący
oraz członkowie: Przemysław Bykowicz
i Marek Alter.

Do Sądu Koleżeńskiego weszli: Ewa Kubiak
– przewodnicząca i członkowie: Ewa Siejak
i Krystyna Kusik.
Po części wyborczej prezes Karolina
Świątek przeanalizowała bieżące sprawy.
Zaznaczyła, jak bardzo ważną rolę odgrywa wsparcie „Klaudynki” w ramach zbierania 1%. Zachęciła wszystkich do promowania Stowarzyszenia oraz włączania się
w przeprowadzane akcje charytatywne.
Podsumowała tez działania zarządu związane z turnusem rehabilitacyjnym, informując, iż będzie możliwość otrzymania dofinansowania do wyjazdu indywidualnego.
Projekt można realizować dzięki środkom
finansowym Miasta i Gminy Kórnik.
Ponadto wspomniała o trwających sobotnich spotkaniach „Klaudynki” finansowanych ze środków Gminy Kórnik, Powiatu
Poznańskiego oraz „Klaudynki”.
Dagmara Horodecka zwróciła uwagę
na ważną rolę wolontariuszy w pracy
Stowarzyszenia i podziękowała im za
zaangażowanie.
Anita Wachowiak zaprezentowała wyniki
programu „Aktywny Bonus”, który jest
skierowany dla członków Stowarzyszenia. Ma on na celu włączenie ich w prace
„Klaudynki”. Poza tym zachęciła wszystkich do ponownego uczestnictwa w tym
programie.
◊ Oprac.
Robert Wrzesiński

Klaudynkowe Warsztaty Artystyczne

12 osób z niepełnosprawnościami uczestniczy w cyklu pięciu sobotnich spotkań
w ramach „Klaudynkowych Warsztatów
Artystycznych”, które odbywają się w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Zajęcia prowadzone są przez panią
Katarzynę Słucką i panią Iwonę Prinz. Dla
dojeżdżających uczestników zapewniony
jest dojazd autobusem.

Tematem warsztatów jest szeroko pojęte
rozwijanie umiejętności artystycznych. Zajęcia oparto na tworzeniu prac plastycznych
o różnorodnej tematyce, uwrażliwianiu
osób z niepełnosprawnościami na piękno i
sztukę oraz obcowaniu z muzyką. Ponadto
są odkrywane nowe talenty.
Stowarzyszenie jest wspierane przez stałych
wolontariuszy. Jednak jego członkowie uwa-

żają, iż każda chętna para rąk do pomocy
jest bardzo potrzebna i niezbędna.
„Klaudynkowe Warsztaty Artystyczne” zostały dofinansowane ze środków Powiatu
Poznańskiego, za co Stowarzyszenie serdecznie dziękuje!
◊ Robert Wrzesiński
Fot. Katarzyna Słucka

Podsumowanie działań KBBK

Bracia Kurkowi podsumowali miniony rok
działalności.
Dnia 30 marca.2019 w siedzibie KBBK
podsumowano jubileuszowy rok, 100lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w działaniach bractwa. Rok 2018 rozpoczęto
Turniejem Strzeleckim który tradycyjnie
jest organizowany6 stycznia, w rocznicę
wymarszu powstańczej Kompanii Kórnickiej
na front pod Zbąszyniem.
Dnia 7 stycznia 2018, delegacja KBBK
uczestniczyła w noworocznym spotkaniu
opłatkowym Okręgu Poznańskiego Bractw
Kurkowych w salach Domu Żołnierza w Poznaniu. Dnia 3 lutego 2018 w restauracji „Podróżnik” w Koszutach odbył się tradycyjny,
XXVII Królewski Bal Kurkowy, zorganizowany przez Króla Kurkowego 2017/2018 przez
brata Grzegorza Tobołę z udziałem licznych
gości, przedstawicieli władz gminnych. Bal
zawierał jak zwykle, akcent charytatywny.
Podczas balu przeprowadzono kwestę
na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych,
objętych opieką Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej. W balu królewskim
uczestniczyła 6 osobowa delegacja z Hanoweru. W 2018 r. obchodzono 25lecie
współpracy. Niemcy hojnie włączyli się
i uczestniczyli w naszej kweście.
Dnia 8 marca 2018 z okazji Dnia Kobiet tradycyjnie król kurkowy organizuje, rodzinne
spotkanie kobiet związanych z bractwem.
Dnia 17 marca 2018, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze bractwa,
podczas którego dokonano wyboru nowych
władz bractwa na kolejną 4-letnią kadencję.
Prezesem został wybrany dotychczasowy
prezes Marek Baranowski. Nowe władze
bez zastrzeżeń zarejestrowano w Sądzie
Rejestrowym.
W dniach 5-7 kwietnia 2018 w miejscowości
Żatec w Czechach, odbyło się posiedzenie
Europejskiej Federacji Bractw Kurkowych,
powiązane z inwestyturą europejskiego
rycerstwa św. Sebastiana. W zgromadzeniu uczestniczył prezes bractwa wraz
z małżonką. W trakcie uroczystości prezes
Marek Baranowski został przyjęty uroczyście do grona Rycerzy św. Sebastiana. Jest
to ogromny zaszczyt dla niego oraz naszej
organizacji.
Dnia 3 maja 2018 po uroczystej mszy w intencji Ojczyzny odbył się Turniej Strzelecki
dla uczczenia konstytucji 3 Maja 1792 r,
z udziałem wielu gości z okolicznych bractw.
Dnia 10 maja 2018, pożegnaliśmy na cmentarzu w Bninie, brata Mariana Olejnika,
wielce zasłużonego dla Bractwa i Kórnika,
ojca dwóch dorosłych synów, których wychował w duchu brackim i wprowadził przed
laty do KBBK. Pogrzeb odbył się z udziałem
licznych obywateli oraz sztandarów brackich. Przemowę pożegnalną nad grobem
wygłosił prezes brat Marek Baranowski.
W Kórniczaninie ukazało się wspomnienie
pożegnalne.

W dniach 18-20 maja 2018 odbyło się święto „Białej Damy”. Gościliśmy w strzelnicy
delegacje partnerskich miast z Königstein,
Gminy Bukowina Tatrzańska, oraz z Humania na Ukrainie.
Dnia 26 maja 2018 odbył się Turniej
Zielonoświątkowy. W tym roku szczęście
uśmiechnęło się do brata Romana Fludry,
który został Królem Kurkowym Bractwa
2018/2019. Zaszczyt to tym większy, że
rodzina Fludrów związana jest z Bninem
i bractwem kurkowym a dziadek Kazimierz
Fludra był ostatnim przed II wojną światową
sołtysem Bnina. Rodzinie Fludrów zawdzięczamy, przechowanie podczas wojny sztandaru. Szczęśliwie zachował się drzewiec,
który do dzisiaj jest używany.
W dniach 29 czerwca do 2 lipca 2018 liczna
delegacja KBBK gościła w Hanowerze.
Z tamtejszym Związkiem Strzeleckim
świętowaliśmy 25lecie współpracy. Władze Kórnika reprezentował Burmistrz
Jerzy Lechnerowski. Niemieccy, członkowie
Związku Niemieckich Bractw Strzeleckich,
podejmowali nas z honorami. Ogromna
defilada na ulicach Hanoweru wśród licznych delegacji z całej Europy była okazją
do godnego zaprezentowania i promocji
naszego miasta i gminy. Podczas uroczystości, delegacja z Kórnika została przyjęta
przez Prezydenta Związku Stowarzyszeń
Strzeleckich w Hanowerze Pana Paula-Erika
Stolle oraz Nadburmistrza Hanoweru Pana
Stefana Schostoka. Gospodarze uroczystości, otrzymali od Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego statuetki Białej Damy a od Braci
ostatnią trzyjęzyczną publikację książkową
naszego Bractwa oraz pamiątkowe zdjęcie
w ramie, prezentujące kórnickich braci
kurkowych z Prezydentem Miasta Poznania
przed historycznym budynkiem, byłego Celestatu Poznańskiego Bractwa Kurkowego,
obecnie Colegium Rungego stanowiące
własność Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
W dniach 10-13 sierpnia 2018, delegacja
KBBK uczestniczyła w rewizycie partnerskiej
w Königstein w święcie Miasta (Burgfest).
Dnia 18 sierpnia 2018, przed Zamkiem
Kórnickim odbyła się uroczysta proklamacja Króla Zielonoświątkowego 2018/2019,
brata Romana Fludry. W uroczystości
brali udział Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam
Lewandowski, liczni goście i mieszkańcy
Kórnika oraz turyści. Król kurkowy oficjalnie
otrzymał insygnia królewskie, oddano strzał
honorowy z brackiej wiwatówki. Następnie
orszak królewski przemaszerował na plac
Niepodległości, gdzie po okolicznościowej
mszy św. odprawionej w kolegiacie przez
proboszcza ks. Grzegorza Zbączyniaka,
korowód królewski udał się do strzelnicy na
ucztę. królewska.
Dnia 15 października w Zamku odbyła
się jednodniowa konferencja popularno-

-naukowa pod hasłem „Quo vadis Frater”.
Organizatorami konferencji byli: Biblioteka
Kórnicka Polskiej Akademii Nauk oraz KBBK.
Inicjatorem konferencji był sekretarz KBBK
brat Roch Tarczewski. Współpracę z Biblioteką Kórnicką nawiązano przekazaniem do
zbiorów i konserwacji historycznego pergaminu Statutu „Białej Damy” powołującego
Bractwo Kurkowe w roku 1749. Wygłoszono
10 referatów. Konferencji towarzyszyła
wystawa pamiątek brackich. Patronat honorowy przyjął poznański poseł na Sejm RP
dr Bartłomiej Wróblewski.
Dnia 17 października odbyła się prezentacja króla kurkowego KBBK Romana Fludry
Radzie Miasta i Gminy Kórnik.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
w Kórniku, odbyły się w sobotę 10 listopada. Po mszy św. i defiladzie odbył się
turniej strzelecki, połączony z degustacją
gęsi ufundowanych przez króla kurkowego.
Wieczorem liczna grupa bracka uczestniczyła w Balu Niepodległościowym w OAZIE.
W dniach 30 listopada do 3 grudnia 2018,
reprezentacja KBBK uczestniczyła w składzie delegacji MiG Kórnik w Königstein,
uczestnicząc w regionalnych obchodach
Weihnachstfest.
Kórnickie obchody 100-rocznicy Powstania
Wielkopolskiego w Kórniku, odbyły się 15
grudnia 2018. W trakcie tych uroczystości,
odczytano w kolegiacie kórnickiej pismo
Kurii Archidiecezjalnej o powierzeniu proboszczowi kórnickiemu obowiązków kapelana KBBK. Prezes wręczył kapelanowi,
ufundowany przez bractwo ozdobny ornat
z wizerunkiem św. Sebastiana, patrona
strzelców. Projektantem ornatu był brat
Piotr Justkowiak a wykonawczynią była pani
Małgorzata Grzelak z Poznania.
Dnia 27 grudnia 2018, uczestniczyliśmy
w obchodach 100-rocznicy Powstania
Wielkopolskiego w Poznaniu. Dzień później
sekretarz bractwa Roch Tarczewski, w składzie delegacji Gminy Kórnik, wziął udział
w obchodach rocznicowych Powstania
Wielkopolskiego w Warszawie.
Oprócz statutowych turniejów strzeleckich
zgodnie z tradycją w okresie letnim oraz
zimowym odbywają się piątkowe spotkania
oraz turnieje – zimą odbywają się strzelania
wiatrówkowe, natomiast latem strzelania
z karabinka sportowego. Delegacje KBBK
brały udział w imprezach strzeleckich innych
bractw w Poznaniu, Tarnowie Podgórnym,
Dolsku, Śmiglu, Środzie, Śremie, Swarzędzu,
Jutrosinie, Książu i Mosinie.
Walne Zebranie KBBK wytyczyło nowe ambitne zadania, miedzy innymi przyłączenie
strzelnicy do sieci gazowniczej. Bractwo
kurkowe dużą wagę przywiązuje do informowania o swoich dokonaniach na forum
internetowym oraz w mediach lokalnych.
					
◊ Kazimierz Krawiarz
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Samuel Mistrzem Polski

Mistrzostwa Polski w warcabach 100 polowych – to w bieżącym roku pierwszy krajowy
turniej mistrzowski dla juniorów. Zawody
odbyły się w Szklarskiej Porębie w dniach
16-21 marca. Choć okolice malownicze
i pogoda była wiosenna, zamiast spacerów
zawodnicy całymi dniami przesiadywali nad
warcabnicą.
Podobnie jak w ubiegłym roku – na turniej
pojechało 4 zawodników z MUKS Wieża
Kórnicka: bracia Aleksander i Tymoteusz
Zawitaj oraz bracia Samuel i Tymoteusz
Kątni, wszyscy nasi zawodnicy zagrali w kategorii do lat 13.
Mistrzostwa odbyły się na 3 różnych dystansach czasowych po 9 rund w każdym
z turniejów.

Na początek – pierwszego dnia rozegrany
został turniej błyskawiczny. I już na samym
początku mistrzostw w tym turnieju wielki
sukces odnotował Samuel. Po 9 rundzie
zakończył turniej na 3 miejscu i zdobył tytuł
II Wicemistrza Polski.
Miejsca naszych pozostałych zawodników
to: na wysokim 8 miejscu zakończył Tymoteusz Kątny, na 24 miejscu Aleksander Zawitaj
a 27 miejsce zajął Tymoteusz Zawitaj.
Kilka następnych dni to turniej główny,
zawodnicy mieli po 90 minut do namysłu

na partię. Dla trójki z naszych zawodników
(Tymoteusza i Aleksandra Zawitajów oraz
Tymoteusza Kątnego) to pierwszy rok w tej
kategorii wiekowej, więc chłopaki zbierali
doświadczenie w walce ze starszymi kolegami. Samuel natomiast jest rocznikiem najstarszym w tej kategorii i z całą pewnością
miał coś do udowodnienia. Niestety jego
niespodziewana porażka w 2 rundzie, mocno mu utrudniła drogę do czołówki. Przez
następne 7 rund przebijał się, by ostatecznie
po 9 rundzie zgromadzić 12 punktów. Sama
czołówka jednak była bardzo gęsta. Niestety

12 punktów wystarczyło na 5 pozycję. Choć
tyle samo punktów mieli zawodnicy na 4 i 3
pozycji – mieli jednak oni lepsze wartościowanie dodatkowe.
Trochę pechowo, a trochę przez błędy z początku turnieju zabrakło małego punktu by
wskoczyć na pudło. Miejsca naszych pozostałych zawodników to: 19 miejsce Zawitaj
Aleksander, 22 miejsce Tymoteusz Kątny
i tuż obok 23 miejsce Tymoteusz Zawitaj.
Ostatni turniej – gra aktywna na dystansie
15 min na partię. Podrażniona ambicja
Samuela dała o sobie znać, po 6 rundzie
wskoczył on na fotel lidera i już do końca
turnieju go nie oddał. Po wygranej w 7
rundzie Samuel już był pewny miejsca na
podium, a po wygranej w 8 rundzie remis
mu wystarczał by utrzymać prowadzenie.
Tak też się stało, remis w ostatniej rundzie
zapewnił Samuelowi pierwszy w jego kartotece tytuł Warcabowego Mistrza Polski.
Sezon warcabowy dla naszych zawodników
rozkręcił się na dobre, zaledwie tydzień
przerwy i zawodnicy przeniosą się do Lipna
koło Leszna na Mistrzostwa Polski Juniorów
w warcabach 64 polowych, gdzie jako drużyna będą bronić 3 miejsca z ubiegłego roku
w kategorii do lat 13, oraz walczyć o medale
indywidualnie.
◊ MUKS Wieża Kórnicka

Kolarstwo

BARDZO UDANY POCZĄTEK SEZONU
KOLARSKIEGO
Niezwykle okazale rozpoczęli sezon zawodnicy i zawodniczki UKS Jedynka Kórnik. W
pierwszy weekend kwietnia na rozpoczęcie
sezonu rozegrano międzynarodowy wyścig
uliczny w Dzierżoniowe, w którym mocne
otwarcie zaprezentowali młodzicy UKS Mróz
Jedynka Kórnik, Marysia Hoffman (zdobyła
maksymalną ilość 20 punktów) i Dawid
Wika Czarnowski, który również zwyciężył w
pięknym stylu mijając samotnie linię męty z
przewagą blisko minuty nad rywalami. Świetny początek był sygnałem do ataku dla seniorskiej grupy występującej od tego sezonu
w nowych barwach UKS TFP Jedynka Kórnik.
Wyścig kobiet również był bardzo silnie obsadzony, w którym zwyciężyła Katarzyna Wilkos
Atom Wrocław, przed Martą Jaskulską Ziemia
Darłowska, ale kolejne miejsca na finiszu
zajęły już Kórniczanki Monika Graczewska
i Nikol Płosaj. Tydzień później w Strzelcach
krajeńskich rozegrano I serię Pucharu Polski.
Tym razem nasze panie odniosły pierwsze
zwycięstwo w wyścigu ze startu wspólnego.
Po świetnej jeździe ze strony taktycznej, na
pierwszym stopniu podium stanęła Wiktoria
Polak TFP Kórnik, która samotnie wpadła na
metę przed Agatą Kowalską z Ziemii Darłow-

Najlepsi w Metropolii Poznań

W sobotę 6 kwietnia 2019 r. w Hali Widowiskowo–Sportowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczewie odbył się kolejny już
Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców
Metropolii Poznań w rozszerzonej formule.
Nasza drużyna wyszła na boisko mocno
zmotywowana. Bardzo dobrze zagraliśmy
zagrywką i w przyjęciu. Twarda obrona
i skuteczne akcje w ataku przyniosły naszej
drużyn 4 zwycięstwa i tym samym pierwsze
miejsce w Turnieju. Drugie miejsce zajęła
drużyna z Kleszczewa a trzecie ze Skoków.
Dryżynę z Kórnika reprezentowali: Roman
Genstwa, Bartosz Karaś , Mariusz Magdziarz,
Adam Nowicki, Aleksander Turza, Damian
Żak. Damian Żak „Żaku” został uznany najbardziej wartościowym siatkarzem – MVP
Turnieju. Gratulacje !
Ze sportowym pozdrowieniem
◊ Roman Genstwa

Taekwondo

Za nami kolejne zawody z cyklu Pucharu
Polski P1 w Taekwondo Olimpijskim, tym
razem w warmińsko – mazurskim Olecku.
Na turniej wystawiliśmy ośmioosobową
grupę zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych: młodzik (10-11 lat), kadet
(12-14 lat) i junior (15-17 lat). Byli to: Wojciech Kujawa, Szymon Deneka, Zuzanna
Deneka, Wiktor Pałka, Oskar Leszczyński,
Monika Fiedorczyk, Jagoda Sibilska oraz
Wiktoria Kantanista.
Dwa krążki zdobyli zawodnicy Oazy Kórnik.
Pierwszy złoty medal wywalczył Wiktor
Pałka, który startował w kategorii młodzik

-48 kg. Rozgromił swoich przeciwników
wykazując doskonałe przygotowanie.
W dniu zawodów stoczył trzy pojedynki,
które kończył wynikami: 17:1, 9:6 oraz finał
6:2. Warto wspomnieć, że to już drugie
takie osiągnięcie tego młodego zawodnika
na Pucharze Polski. Wiktor wydaje się być
więc pewnym pretendentem do zdobywania kolejnych medali na prestiżowych
Pucharach Polski.
Drugi medal zdobył Szymon Deneka,
startujący w kategorii junior -51 kg. Nasz
doświadczony zawodnik wygrał pierwszy
pojedynek przewagą 20 punktów i był on
tylko rozgrzewką przed kolejną walką.
W półfinale jednak jego przeciwnik okazał
się być dużo bardziej wymagający i Szymonowi ostatecznie nie udało się pokonać

zawodnika z Olsztyna. Turniej zakończył
stając na trzecim miejscu podium.
Do wejścia w strefę medalową zabrakło
niewiele Zuzannie Deneka, startującej
w kategorii młodzik -33 kg. W pierwszej
walce pokonała rywalkę 3:0, jednak w drugiej musiała uznać wyższość przeciwniczki,
która jak się później okazało została mistrzynią całej kategorii.
Dla pozostałych zawodników turniej był
świetną okazją do zdobycia kolejnego cennego doświadczenia. Przed zawodnikami
klubu UKS Oaza Kórnik okres przygotowań
w postaci licznych konsultacji oraz klubowych treningów. Mamy nadzieję, że ciężka
praca przyniesie zamierzone efekty.

nym doświadczeniem, które przydaje się
w najważniejszych momentach sezonu.
Na zawody zawodniczki udały się w nowych bluzach, za co dziękujemy Fundacji
Zakłady Kórnickie oraz z nowymi torbami,
co zawdzięczamy firmie Intrans Logistics.

Przy nieoczekiwanie dużych problemach,
jakie napotkaliśmy podczas wnioskowania
o dotację od Miasta i Gminy Kórnik to właśnie dzięki sponsorom, a także rodzicom
możemy starać się, by nasz klub cały czas
się rozwijał.
◊ KN

◊ ZM

Mamy finał

skiej. Podium uzupełniła po bardzo udanym
finiszu Monika Graczewska (TFP), pokonując
Darię Pikulik. Pewnym zwycięstwa był również nasz młodzik Dawid Wika-Czarnowski,
który z kilkunastosekundową przewagą
zmierzał do mety i na ostatnim brukowym
odcinku (200m do finiszu), na zakręcie spadł
mu łańcuch, który się w dodatku mocno
zaplątał i nasz bardzo utalentowany młodzieniec musiał się pogodzić z przegraną.
Dzień wcześniej natomiast odbyła się jazda
indywidualna na czas, w której Dawid zdecydowanie zwyciężył z przewagą 20 sekund
nad drugim zawodnikiem z Piasta Szczecin,
pokonując ponad 70-ciu młodzików. W
„czasówce” kobiet zwyciężyła utytułowana
Daria Pikulik z Ziemii Darłowskiej, a podium
uzupełniły Joanna Golec i Karolina Lipiejko

obie TFP Jedynka Kórnik. Bardzo dobrze
wypadły również Wiktoria Polak i Karolina
Przybylak zajmując miejsca 5 i 6.
W tym samym czasie w Kaliszu rozegrano
kryteria uliczne, których udział wzięli między
innymi młodzi zawodnicy ze szkółki kolarskiej
z Kórnika. W stawce 12-latków zwyciężył
Stanisław Zimny, przed Franciszkiem Mumotem, a na miejscu czwartym linię mety minął
Radosław Jakubczak (wszyscy UKS Jedynka
Kórnik). W wyścigu dziewcząt na trzecim
miejscu podium stanęła Ada Wierzbińska.
W wyścigu młodziczek natomiast bezkonkurencyjna była Julia Przymusińska. Wśród
młodzików piąty linię mety minął Aleksander
Leśniewski, a wśród juniorek Kinga Kortus
była druga.
◊ PM

Młodziczki UKS Radzevia Radzewo odniosły wielki sukces i awansowały do Ogólnopolskiego Finału w kategorii młodziczek
(dziewczęta do lat 13). W wielkim finale
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja, będącej
zarazem kwalifikacjami do Mistrzostw
Polski, Radzevianki wywalczyły srebrny
medal. W turnieju, rozegranym 7 kwietnia
w Poznaniu dziewczęta zwyciężyły pewnie UKS Salezjanie Poznań 7:3 oraz UKS
Kopla Paczkowo 8:3. Po niesamowicie
zaciętym i wyrównanym meczu uległy UKS
Kasztelania Brudzew 2:3. Wicemistrzynie
Wielkopolski to: kapitan Zuzanna Banecka,
Zofia Brylewska, Weronika Oźminkowska,
Gabriela Ukleja, Aleksandra Ogórkiewicz,
Klaudia Rumińska, Urszula Wiśniewska
i Amelia Konarska. Obecność wśród najlepszych drużyn w Polsce to dowód na
to, że droga, którą obraliśmy jest słuszna.
Starty na wielu frontach procentują cen-
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WAŻNE TELEFONY:

Ogłoszenia drobne:
PRACA

INNE

Kierowca B, C, E, D, T podejmie
prace 1/4 etatu lub dorywczo.
Tel. 602 214 931

Nowe domy w atrakcyjnych cenach od 299 tys. Tel. 517 120 127

Pilnie sprzedam działkę budowlano rolną 2800 m² w Szczodrzykowie ze starym domem, sadem.
Tel. 668 842 711

VW Touran, diesel, 7-os., 2 komplety opon, zadbany. Tel. 668 484 613

Producent mebli tapicerowanych
zatrudni pracownika do biura ze
znajomością języka niemieckiego.
Łękno. Tomasz tel. 600 333 238
Zatrudnię Pana do prac ogrodowych okolice Środy Wlkp.
Tel. 508 525 475
Zatrudnię Panią do sprzątania
Kórnik i okolice. Tel. 691 861 210
Producent mebli tapicerowanych
zatrudni: krawcowe, stolarzy, tapicerów, klejarzy- Łękno. Tomasz,
tel. 600 333 238
Producent mebli tapicerowanych
zatrudni kierownika produkcji na
dziale tapicerni - Łękno. Tomasz.
Tel. 600 333 238
Firma budowlana przyjmie do
pracy pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 785 180 818
Stanowisko monterskie łączników elektrycznych przy drobnych
pracach manualnych. Praca 2-zmianowa. CV proszę przesyłać na:
J.Pelczynska@trenkwalder.com
Zatrudnimy osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności do lekkiej
pracy. Tel. 791121103, e-mail:
praca@lavoro.com.pl
Poszukujemy kandydatek do
gabinetu Yasumi Medestetic w Śremie na stanowiska: kosmetyczka,
kosmetolog, fizjoterapeutka z zainteresowaniami kosmetologicznymi.
CV ze zdjęciem proszę kierować na
adres: srem@yasumi.pl
Zatrudnimy monterki/monterów
w Kórniku. Atrakcyjne wynagrodzenie. Umowa o pracę. Kontakt: 510
013 067 lub SMS „KÓRNIK”.
Zatrudnimy do prostych prac porządkowych w Puszczykowie oraz
Poznaniu. Kontakt: 510 012 145 lub
sms „SPRZĄTNIE”

Ogrodnik zajmie się kompleksowo
ogrodem: wertykulacje, cięcie żywopłotów, drzew i krzewów, wycinka,
opryski itp. Tel. 607 786 551
Sprzedam zmywarkę, pralkę wąską i szeroką. Możliwość transportu.
Tel. 511 120 011
Sprzedam opony R 14 175/65.
Tel. 511 120 011
Naprawa pralki, lodówki, zmywarki.
Tel. 537 394 398
Przyjmę niepotrzebne książki, dojadę i odbiorę osobiście.
Tel. 503 622 212
Kupię stare (starsze) przedmioty zalegające Twój dom, mieszkanie, piwnicę, garaż, strych.
Tel. 607 665 530
Przygotuję mieszkanie, dom
do sprzedaży lub wynajęcia. Wyniosę niepotrzebne przedmioty, posprzątam, ponaprawiam.
Tel. 607 665 530
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 497
Sprzedam damski rower California - koła 28 cali, 24 biegi, amortyzowany, stan dobry - cena 420 zł.
Tel. 501 303 029
Sprzedam łóżeczko (kolor
buk) dziecięce z materacem.
Tel. 507 155 477
Sprzedam wielofunkcyjne krzesełko (białe drewniane) do karmienia
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet
Bear. Tel. 507 155 477
Sprzedam działki w okolicach
Kórnika. Tel. 517 120 127
Kupię mieszkanie, dom lub działkę
w Kórniku. Tel. 517 120 127

Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Kórniku Bninie.
Tel. 501 645 055
Wypożyczalnia samochodów dostawczych w Kórniku.
Tel. 516 238 231
Sprzedam maszynę do pisania
walizkową PREDOM ŁUCZNIK 1303.
Tel. 502 113 840
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku. Wydzierżawi lokal o pow. 100
m² mieszczący się przy ul. Plac Niepodległości 32 na I piętrze, wejście
od ul. Pocztowej. Informacja tel.
663 977 343

Sprzedam edukacyjną matę dla
dzieci. Tel 503 959 966
Nowe 6-osobowe mieszkania
dla pracowników w pełni wyposażone kuchnia, łazienka z prysznicem w każdym mieszkaniu.
Tel. 501 794 666
Dostępne 4 mieszkania o pow.
45 m² na 26 osób, Skrzynki 2 km
od Kórnika, 500 zł/os z mediami.
Tel. 501 794 666
Transport na terenie całego kraju
max. ład. do 2 ton. Tel. 790 220 713
Sprzedam klatkę dla psa
61x91x71 cm 100 zł. Tel. 516 238 231

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Miasto i Gmina Kórnik

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

...

Zdjęcia i filmy z powietrza. Pola,
nieruchomości, uroczystości.
Dzwonisz - lecę. Piotr 697733087
www.oblatane.pl

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104

Gminna Spółdzielnia „SCH”
w Kórniku wydzierżawi magazyn
o pow. 180 m² przy ul. Średzkiej 17.
Tel. 663 977 343

Wertykulacja, koszenie trawników i inne prace ogrodowe.
Tel. 604 379 025

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 lub 61 84-156-13
i 61 84-156-12

Szukam domów i mieszkań do
wynajęcia w Kórniku, Robakowie,
Borówcu i okolicy. Tel. 666 677 003
Mieszkanie do wynajęcia w Kórniku.
Pokój, kuchnia, łazienka, powierzchnia ok. 36 m². Tel. 692 695 002
Tynki cementowo-wapienne.
Tel. 609 153 947
Usługi remontowo-budowlane.
Krótkie terminy! Tel. 697 074 633
Sprzedam Tuje Szmaragd, Biernatki ul. Główna 35. Tel. 781 844 303
Sprzedam dom jednorodzinny z budynkiem gospodarczym
i działką 860 m². Tel. 515 379 549.
Proszę dzwonić po godz. 16.00

Nówka kosiarka Viking, wertykulator AL-KO. Tel. 604 379 025
Lekcje języka angielskiego tanio,
fachowo, komfortowo. Kwalifikacje
UAM anglistyka. Różne grupy wiekowe różne poziomy. Tel. 668 767 760

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 602 740 481

Sprzedam 9 ha ziemi rolnej w tym
1,5 ha lasu. Tel. 602 267 287

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring
tel. kom. 604 607 104

Kupię lub wynajmę mieszkanie w Kórniku i okolicy. Ewelina.
Tel. 507 808 370
Domofony,alarmy,kamery. Monitoring sklepów, posesji,firm.
Montaż-serwis 509-490-402.

Sprzedam bujak dziecięcy.
Tel 503 959 966
Sprzedam małą piłę do cięcia
drewna na siłę. Tel 693 496 978

DRUK: Drukarnia NOWAK-Jarocin, ul. Poznańska 33,
63-200 Jarocin, www.dnj.pl, tel. +48 62 747 1737

WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Marlena Hanelik Anna
Rauk, Kazimierz Krawiarz, Robert Wrzesiński, Iza Jokiel,
Robert Jankowski

...

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy
o pow. 150 m² przy ul. Plac Niepodległości 15 nad Sklepem „TĘCZA”.
Tel. 663 977 343

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Większe 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.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693,
aders e-mail: korniczanin@kornik.pl

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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

Następny numer
Kórniczanina ukaże się

ADRES REDAKCJI: 62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41,
tel. 61 8170411 wew. 693,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
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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 maja 2019 r.

NAKŁAD: 4200 egz.

...

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050
Centrum Medyczne KORMED
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom. 668 700 807
Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl
W przypadku konieczności wezwanialekarza na wizytę domową w nocylub dni wolne od pracy:

...
Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

...

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof.
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej
na stronie: http://nfz-poznan.pl/
page.php/1/0/show/13328/

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

...

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

...

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756
AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

...

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepodległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785 749 28

...

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 01 25
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ
18 - 19 maja 2019
na rynku w Kórniku
NA FOLKOWO

19 maja br.

18 maja br.

Kapela "Zza Winkla"

Targ kwiatowy

Gwiazda wieczoru

Kórnickie Gwiazdy Kultury

Zespół

Zespół GRA SÓW
Show Kasia Szubert feat.
Visual Sensation. Electrica Laser Violin

Thomas Grotto

największe włoskie przeboje

Licytacje z serca

www.bialadama.kornickiosrodekkultury.pl

