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ZmIANY w kóRNIckIEj PolIcjI

7 września burmistrz Jerzy Lechne-
rowski spotkał się w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku z Komendantem Miejskim Policji 
w Poznaniu insp. Romanem Kusterem, 
który poinformował, że z końcem września, 
po 9 latach pełnienia funkcji komendanta 
Komisariatu Policji w Kórniku, podkom. 
Eugeniusz Sierański przeniesiony zostanie 
na stanowisko komendanta w Swarzędzu. 
Komendantem kórnickiego komisariatu 
zostanie Paweł Malusiak.

jUBIlEUSZ AqUANETU

8 września w Sali Ziemi poznańskich 
MTP odbyła się uroczysta gala z okazji 
obchodów jubileuszu 150-lecia Aquanetu. 
Gminę Kórnik reprezentował podczas uro-
czystości burmistrz Jerzy Lechnerowski.

wYBoRY w NowYch SoŁEcTwAch

Także 8 września odbyły się wybory 
sołeckie w Borówcu. Sołtysem wybrano 
panią Agnieszkę Plucińską. Dzień później 
sołtysa wybierali mieszkańcy Borówca No-
wego. Funkcję tę będzie pełniła pani Sylwia 
Brzoskowska.

SZkolENIE w TEmAcIE EkologII

W dniach od 8 do 10 września wicebur-
mistrz Antoni Kalisz wziął udział w zorgani-
zowanym przez WOKiSS wyjeździe szkole-
niowym do Niemiec, którego tematem było 
wykorzystanie potencjału turystyki wodnej 
przyjaznej środowisku na przykładzie kraju 
związkowego Brandenburgia oraz ekolo-
giczna gospodarka wodno-ściekowa. 

AgREgATY dlA jEdNoSTEk oSP

12 września wiceburmistrz Antoni Kalisz 
uczestniczył w spotkaniu pod nazwą „Bez-
pieczni w powiecie poznańskim” w Ośrodku 
Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w 
Bolechowie, podczas którego przekazano 
agregaty prądotwórcze dwudziestu jed-
nostkom OSP z obszaru Powiatu Poznań-
skiego. Wśród obdarowanych znalazły się 
jednostki z Czmonia i Kamionek.

jUBIlEUSZ RAkIETowców

12 września świętowano X-lecie Po-
wstania Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywi-
zjonu Rakietowego Obrony Powietrznej 
w Kórniku oraz 52. rocznica powstania 
31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego 
OP. Główna część uroczystości odbyła 

się pod pomnikiem żołnierzy Dywizjonu 
Rakietowego OP. Wśród gości jubileuszu 
znaleźli się przedstawiciele samorządu, 
w tym radni i burmistrzowie. Obecne były 
także panie posłanki: Krystyna Łybacka i 
Bożena Szydłowska. 

w SądZIE REjoNowYm ...

15 września w Sądzie Rejonowym w 
Środzie Wlkp. odbyła się rozprawa z po-
wództwa Zakładu Doświadczalnego PAN 
przeciwko Gminie Kórnik. Zakład domaga 
się odszkodowania w wysokości 100 tys. 
zł jako odszkodowanie za straty w związku 
ze zmniejszeniem poziomu sprzedaży na 
skutek utrudnień związanych z remontem 
kórnickiego rynku.   

Zgo jARocIN PodSUmowUjE

Nadzwyczajne zgromadzenie członków 
i zwyczajne zgromadzenie członków Za-
kładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie 
odbyło się 12 września. Podsumowano rok 
budżetowy 2014. Zakład zakończył rok z 
zyskiem  501 893 zł, które przeznaczono 
na kapitał zapasowy. 

komISjA SgIP wlkP. w kóRNIkU

Tego samego dnia w Kórniku gościła 
Komisja Gospodarcza Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wlkp., której członkiem 
jest burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Podczas obrad w bnińskim ratuszu 
dyskutowano o aktywnym poszukiwaniu 
inwestorów w kraju i za granicą. Burmistrz 
Lechnerowski przedstawił prezentację na 
temat doświadczeń gminy w tym zakresie 
oraz rozwoju inwestycyjnego na naszym 
terenie. Tematem rozmów kilkunastu przed-
stawicieli samorządów było też znaczenie 
infrastruktury technicznej i społecznej przy 
terenach potencjalnych inwestycji. 

NowA INwESTYcjA w gądkAch

17 września otwarto nową inwestycję na 
terenie Gądek. Należące do firmy transpor-
towej Boekestijn Poland obiekty przeładun-
kowe, magazynowe, parkingowe i biurowe 
położone są bezpośrednio przy terminalu 
kolejowym.  W otwarciu nowych obiektów 
udział wziął burmistrz Jerzy Lechnerowski.

wYSTAwA w oAZIE

Tego samego dnia w KCRiS „Oaza” 
otwarto wystawę fundacji Redemptoris. W 
otwarciu uczestniczył wiceburmistrz Antoni 
Kalisz.

wYRóZNIENIE

Spośród 77 samorządów, które zgłosiły 
swoje działania do konkursu Samorząd 
Równych Szans 2015 na najlepsze projekty 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców i 
przyznała 12 wyróżnień. Wśród wyróżnio-
nych znalazł się projekt „Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych - wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych w gmi-
nie Kórnik.

Podczas uroczystej gali, która odbyła 
się 18 września w Krakowie wręczono 
wyróżnienia. Okazało się, że gmina Kórnik, 
jako jedyny samorząd w Polsce została 
uhonorowana dodatkowo nagrodą spe-
cjalną „za szczególny wkład w dostępność 
informacji dla osób niepełnosprawnych”.

 kóRNIckIE dNI NAUkI

W dniach 17-19 września trwały Kórnic-
kie Dni Nauki, podczas których lokalne jed-
nostki naukowe przygotowały dla uczniów 
naszych szkół oraz mieszkańców szereg 
wykładów i pokazów z różnych dziedzin.

Szczegóły wydarzeń tegorocznej edycji 
KDN opiszemy za dwa tygodnie.

jUBIlEUSZ kóRNIckIEgo lo

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku odbyły się 19 i 20 
września. W składających się na całość 
obchodów wydarzeniach udział wzięli tak-
że przedstawiciele władz samorządowych 
różnych szczebli, w tym burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i radni naszej rady miejskiej. 
W oficjalnej uroczystości w „Oazie” udział 
wzięli m. in. wojewoda Piotr Florek, starosta 
Jan Grabkowski, przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty.

ZAwodY TRIAThloNowE w kóRNIkU

20 września odbyły się po raz pierwszy 
w naszej gminie zmagania triathlonistów. 
Kilkuset zawodników z całej polski rywa-
lizowało w pływaniu, biegu i jeździe rowe-
rowej w kilku kategoriach. Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz 
wręczyli zwycięzcom pamiątkowe puchary. 

dEcYdUją 
o FUNdUSZAch SoŁEckIch

W sołectwach całej gminy odbywają 
się zebrania sołeckie na których ustalane 
i zatwierdzane są wydatki z Funduszy 
Sołeckich. W zebraniach biorą udział bur-
mistrzowie i radni. 

Opr. ŁG
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Nie tak dawno pisałem na łamach 
Kórniczanina, że w temacie rekultywa-
cji składowiska odpadów w Czmoniu 
jesteśmy już na ostatniej prostej. Pi-
sałem, że widać już metę, czujemy już 
smak zwycięstwa, ale do końca musimy 
wytrwać w tym wspólnym wysiłku i nie 
oglądać się za siebie, by skutecznie i 
ostatecznie rozwiązać problem tej bom-
by ekologicznej na terenie gminy Kórnik. 
I rzeczywiście trwamy w wysiłku, a prace 
toczą się naprawdę intensywnie, by całą 
inwestycję, dofinansowaną z unijnego 
Funduszu Spójności ,  zakończyć w 
grudniu bieżącego roku. Ale – by „nie 
przegadać sprawy” i nie być gołosłow-
nym w zapewnieniach – pozwolę sobie 
pokazać Czytelnikom Kórniczanina 
zdjęcia, które oddają to, co w tej chwili 
dzieje się w Czmoniu. 

Kolejne etapy, tych wspólnych zma-
gań, także będziecie mogli Państwo 
oglądać za sprawą Kórniczanina, a 
jadąc przez Czmoń można na własne 
oczy się przekonać, że praca wre. 

Sławomir Hinc
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

SATER Kórnik Sp. z o.o.

Dzieje się w Czmoniu

W dniu 12 września 2015 r. w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku w godzinach od 11.00 
do 16.00 mieszkańcy naszej gminy, mogli 
skorzystać z darmowych badań profilak-
tycznych. Między innymi Stowarzyszenie 
Chorych na Czerniaka z Poznania wraz ze 
Starostwem Poznańskim umożliwiło oso-
bą zainteresowanym, przebadanie zmian 
skórnych. Przy pomocy videodermato-
skopu lekarz oceniał charakter zmian, 
udzielał porad oraz instruował o dalszym 
postępowaniu. Badania poprzedził wykład 
Pani Mirosławy Skitek Prezes Stowa-
rzyszenia. Licznie zgromadzone osoby 
mogły uzyskać bardzo szczegółowe infor-
macje dotyczące sposobów samokontroli 
zmian, przyczyn ich  powstawania oraz 
obejrzeć materiał edukacyjny dotyczą-
cy czerniaka. Dodatkowo Pani Prezes 
udzieliła informacji o miejscach, w których 
można uzyskać pomoc w razie podejrze-
nia wystąpienia znamion chorobowych. 
Badania cieszyły się ogromnym zaintere-
sowanie mieszkańców o czym świadczy 
ilość osób przybyłych na spotkanie. W 
ciągu czterech godzin oceniono zmiany 
u 66 osób. Ze względu na ograniczenia 
czasowe nie udało się pomóc wszystkim, 
dlatego też druga tura badań planowana 
jest na I połowę listopada 2015r.

W tym samym czasie mieszkanki 
naszej gminy mogły w Mammobusie 
wykonać badania mammograficzne. Ko-
biety po 50 roku życia objęte są bezpłat-
nymi badaniami profilaktycznymi. Coraz 
większa ilość kobiet poniżej tego wieku 

zainteresowana jest również badaniami. 
Zwiększająca się świadomość kobiet 
dotycząca konieczności przeprowadza-
nia badań profilaktycznych umożliwia 
wykrycie choroby na bardzo wczesnym 
etapie co przyczynia się do szybkiego i 
skutecznego leczenia. Do badań przy-
stąpiło około 50 kobiet przy czym ponad 
połowę stanowiły Panie poniżej 40 roku 
życia. Równocześnie można było uzyskać 
pomoc od pracowników Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z Poznania. Zintegrowany 
Informator Pacjenta umożliwił osobom 
chętnym pozyskanie loginu, dzięki któ-
remu można mieć dostęp do indywidu-
alnego konta, na które odprowadzane 
są składki zdrowotne z pozyskiwanego 
uposażenia. Dostęp do konta pozwala 
prześledzić ilość i wysokość dokonanych 
transakcji finansowych pobranych z tytułu 
przeprowadzonych badań, zabiegów 
oraz przebytych hospitalizacji. Dzięki tym 
informacjom możemy się dowiedzieć, 
czy nie zostały nam dopisane badania, 
których nigdy nie mieliśmy wykonanych. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości należy natychmiast kontaktować 
się z Narodowym Funduszem Zdrowia 
w Poznaniu. O kolejnych działaniach  
profilaktyczno zdrowotnych będziemy  
państwa informować.

 
 Wydział Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego 

w Kórniku.

BaDania profilaktyCzne w kórniku

W tym numerze Kórniczanina przedstawimy informacje na temat 
Borówca. Miejscowość  jest położona w odległości 4,5 km od Kórnika, a 
dwa tworzące je sołectwa (Borówiec i Borówiec Nowy) zajmują obszar 
150 ha. W przeciągu kilkunastu lat zauważalny jest znaczący wzrost 
liczby mieszkańców tego terenu, który obecnie kształtuje się na poziomie 
2318 osób (oba sołectwa w sumie). Borówiec stał się „sypialnią” miasta 
Poznania. Grunty rolnicze systematycznie przekształcane są na działki 
pod zabudowę osiedli jednorodzinnych.

Z uwagi na utworzenie dwóch sołectw w Borówcu niedawno, bo 8 i 
9 września odbyły się wybory na nowych sołtysów i nowe rady sołeckie. 
Sołtysem Sołectwa Borówiec została Agnieszka Plucińska, która przed 
podziałem pełniła funkcje sołtysa całego Borówca. 

Podjęta inicjatywa utworzenia dwóch sołectw miała na celu uzyskanie 
między innymi większego budżetu. Wcześniej na rozdysponowanie z 
Funduszu Sołeckiego przypadało 36 tys. zł, obecnie jest to 41 tys. złotych 
na jedno sołectwo (czyli w sumie 82 tysiące). Na pewno zaistniała sytuacja 
da większe szanse na realizacje pomysłów i inwestycji, a także wpłynie 
na szybsze rozwiązywanie problemów mieszkańców. Zgodnie z planami 
na kolejne lata, które zostaną przedstawione mieszkańcom podczas 
zebrania planowanego na 29 września, główny nacisk w wydatkowaniu 
budżetu zostanie położony na utrzymanie czystości i pielęgnacje terenów 
zielonych. Ponadto planuje się zainstalowanie  systemu nawadniającego 
wokół starej szkoły. Oba sołectwa będą współpracować, zmierzając do 
realizacji wspólnych, jasno określonych celów. Wspólna będzie również 
świetlica znajdująca się w budynku starej szkoły. 

W świetlicy odbywa się wiele lokalnych imprez oraz zajęć, zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
fitness prowadzone przez instruktorów Kórnickiego Centrum Sportu i 
Rekreacji „Oaza”. Oprócz tego dla najmłodszych i młodzieży organizo-
wane są zajęcie sportowe, muzyczne oraz taneczne. W ostatnim czasie 
odbywały się również warsztaty florystyczne. 

Agnieszka Plucińska cieszy się, że po latach starań, po przejęciu 
przez gminę terenów starego XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego 
udało się uporządkować ten teren.

Wśród problemów z jakimi zmagają się mieszkańcy sołtys wymienia 
niewystarczającą liczbę placów zabaw. Obecnie istnieje tylko jeden taki 
obiekt. Zauważalna jest potrzeba stworzenia placów zabaw w każdej 
części Borówca – komentuje sprawę pani Agnieszka Plucińska.

Sołectwo ma również inne bolączki, z którymi próbuje walczyć. Brak 
utwardzenia nawierzchni na drogach powoduje duże problemy podczas 
każdej pory roku. Latem znaczącym utrudnieniem są pylące drogi grun-
towe - pozostałość po przebudowie związanej z kanalizacją, natomiast 
jesienią w wyniku silnych opadów deszczu oraz w czasie wiosennych 
roztopów śniegu powstają kałuże, co z kolei skutkuje powstawaniem 
dziur i nierówności. W celu poprawy sytuacji z inicjatywy pani sołtys i 
rady sołeckiej dokonano inwentaryzacji ulic oraz ich klasyfikacji. Dzięki 
mobilizacji mieszkańców i ich partycypacji w kosztach jeszcze w tym roku 
dokonana zostanie wymiana nawierzchni na ulicach: Leśna Polna, Jęcz-

mienna, Karmelowa i Spółdzielcza. Dodatkowo do tegorocznego Budżetu 
Obywatelskiego trafił projekt wymiany nawierzchni na asfaltową na ul. 
Na Skarpie. Inicjatorzy liczą, że będzie to projekt realizowany cyklicznie.

Dla chcących być na bieżąco z nowościami oraz imprezami odby-
wającymi się w Borówcu polecam śledzenie stron internetowych: www.
eborowiec.pl, www.soltys.plucinscy.pl oraz profil Borówca na facebooku.

Sołtys: Agnieszka Plucińska
Kontakt: 515 229 675
e-mail sołtys@plucinscy.pl

Opracowała
Zosia Fludra

Sołectwo „Borówiec” obejmuje swym obszarem ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, 
Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, 
Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, 
Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, Źródlana.

wieśCi z BorówCa

poDziękowanie
Dziękuję za okazaną pomoc, za empatię wzglę-

dem niesfornego tygryska, który od ponad doby ko-
czował na drzewie. Poruszyło mnie zaangażowanie 
Pana Burmistrza oraz Pana Krzysztofa Ratajczaka 
z Wydziału Środowiska UMiGK.

Wielkie ogromne dzięki należą się Panu Straża-
kowi Piotrowi Grzempie, który zdecydował, że tak 
kota nie zostawi i w iście amerykańskim stylu zdjął 
wystraszonego zwierzaka.

CS

Sołtys  Agnieszka Plucińska przy świetlicy w Borówcu
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Ruiny z potencjałem

DŹwirzyno 2015 
SZkolENIowo-wYPocZYNkowY

oBóZ mŁodZIEŻowYch dRUŻYN Po-
ŻARNIcZYch gmINY kóRNIk  

Dnia 1 sierpnia 2015r. młodzi strażacy 
w wieku 12-17 lat z  jednostek MDP OSP: 
Czmoń, Kamionki, Kórnik, Radzewo i Szczytniki  
wyjechali na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
młodzieżowych drużyn pożarniczych gminy 
Kórnik, organizowany przez OSP Szczytniki, 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Pełnomoc-
nika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przemocy a zarazem Zastępcę 
Komendanta Obozu dh. Bożenę Kiełtyka oraz 
Komendanta Obozu – dh. Ewę Sieroń. Towa-
rzyszyła nam także Psycholog - Pani Maria 
Rakoniewska. Na obóz jechał z nami także 
dh. Sławomir Sobolewski, który przyjechał do 
Dźwirzyna samochodem pożarniczym „FORD” 
z OSP Szczytniki.

Ksiądz Kapelan – kórnickich strażaków, 
który przyszedł na miejsce zbiórki aby dać nam 
błogosławieństwo na drogę i całe dni obozowe 
rozdał każdemu obrazek z wizerunkiem Matki 
Boskiej. 

Po pożegnaniu z rodzicami wyruszyliśmy w 
drogę. Podróż była długa i męcząca przez korki, 
na które się natknęliśmy. Do ośrodka „JOAN-
NA” w słonecznym Dźwirzynie dojechaliśmy ze 
sporym opóźnieniem. Po wyjściu z autokaru od 
razu udaliśmy się na obiad do stołówki. Około 
godziny 20.00 odbył się uroczysty apel wieczor-
ny. Po raz kolejny została nam przedstawiona 
kadra oraz kierownictwo Ośrodka i pielęgniarka. 

Przy strażackim  hymnie na  prowizoryczny 
maszt wciągnięto  flagę naszego strażackiego 
związku oraz flagę Kórnika. Każda osoba z 
rąk kadry otrzymała czerwoną koszulkę wraz 
z czapeczką oraz swój imienny identyfikator 
którego to musieliśmy nosić codziennie oprócz 
zajęć pożarniczych i wyjścia na plażę.

Podzielono nas w sekcje, wybrano sek-
cyjnych i oddano pod opiekę oboźnych /
wychowawców/. Został nam także odczytany 
regulamin obozu. Po apelu wieczornym za-
pisywaliśmy się na nocną służbę - czyli warty, 
ktorych w sumie było 4 jednej nocy. O godzinie 
22.00 rozpoczynała się cisza nocna, na jej czas 
oboźni zabierali nam telefony. 

Drugiego dnia o godz. 7.00 obudził nas 
alarm, a o godz. 7.05 był drugi alarm, który 
świadczył o tym, że należy się stawić na 
gimnastykę poranną, która trwała do godziny 
7.20, po gimnastyce mieliśmy czas na poranną 
toaletę i posprzątanie w pokojach, ponieważ o 
godz. 8.00 było śniadanie, a czystość pokojów  
codziennie była sprawdzana przez Panią pie-
lęgniarkę. Po śniadaniu zawsze odbywał się 
poranny apel, na którym poznawaliśmy cały 
plan danego dnia. Do obiadu, czyli godz. 13.00 
odbywał się blok zajęć porannych, po obiedzie 
do godz. 14.30 trwała cisza poobiednia, po ciszy 
z reguły chodziliśmy na plażę lub do miasta. O 
godz. 18.00 była kolacja, a po kolacji blok zajęć 
wieczornych. Następnie apel i cisza nocna. Tak 
wyglądał ogólnikowo dzień młodych strażaków 
na obozie.

  Wzorem ubiegłego roku uczestniczyliśmy 
w niedzielnych Mszach Św. Nasi druhowie – 
ministranci pełnili służbę przy ołtarzu a reszta 

obozu w pełnym szyku i umundurowaniu, pod 
komendą dh. Ewy i dh. Sławka zajmowała 
główną nawę kościoła, wzbudzając sensację 
wśród wiernych.

Co drugi dzień mieliśmy ćwiczenia z szyb-
kiego natarcia oraz bojówki czyli ćwiczenia na 
„mokro” nad pobliskim jeziorem Resko - które 
prowadzili dh. Sławek i dh. Ewa  oraz oboźni – 
uczyliśmy się  profesjonalnie rozwijać i zwijać 
węże pożarnicze oraz technikę ich łączenia. 
Poznawaliśmy nazwy strumieni wodnych jakich 
używa starszy strażak podczas akcji ratowniczo 
– gaśniczej. Dzięki dh. Sławkowi mogliśmy 
zapoznać się co znajduje się na wyposażeniu 
samochodu pożarniczego lekkiego „FORD” 
którego to mieliśmy na stanie obozowym. 
Dziękujemy dh. Sławku.

Odbywały się także dyskoteki, których 
nieodzowną gwiazdą parkietu był Jakub Fali-
szewski przez kolegów zwany „ FALI”.

W drugim tygodniu obozu a dokładnie 11 
sierpnia, odbyła się Olimpiada Obozowa, kadra 
na ten dzień przygotowała zawody w  sześciu  
konkurencjach sportowo – pożarniczych tj;

•siatkówka, wyścigi na nartach, bieg z 
jajkiem na łyżeczce, wyścigi w workach, rzut 
totkom do celu oraz pożarniczy tor przeszkód. 

Końcowa punktacja Spartakiady Obozowej.
• I miejsce – MDP OSP Czmoń
• II miejsce – MDP OSP Szczytniki
• III miejsce – MDP OSP Radzewo
Kolejnym punktem naszego obozu były 

ćwiczenia musztry.  Oj dh. Sławek i dh. Ewa 
dawali nam nie mało w kość ale po każdej 
próbie za każdym razem wychodziła nam coraz 
lepiej. Uczuliśmy się równomiernego klękania 
na kolano do pasowania nas na prawowitych 
członków młodzieżowych drużyn  pożarniczych, 
uczyliśmy się roty ślubowania MDP.

Ślubowanie oraz pasowanie było najważ-
niejszym wydarzeniem na obozie. Każdy z nas 
był dumny, że jest już oficjalnym strażakiem w 
szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Rozdano nawet pierwsze brązowe odznaki 
MDP 26 obozowiczom, była również nadana 
jedna srebrna odznaka MDP którą otrzymał 
dh. Robert Przepióra z MDP OSP Kórnik – 
GRATULUJEMY!!

 A mieliśmy satysfakcje z tego że przy 
ślubowaniu i pasowaniu był obecny Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik – Pan Jerzy Lechnerow-
ski z małżonką.

Obóz  dla nas  nie był tylko wypoczynkiem, 
ale przede wszystkim ciężka naszą pracą, 
czyli młodych strażaków, jak i  kadry. Jednym 
słowem obóz nie był dla „mięczaków” był 

wyłącznie dla prawdziwych twardych młodych 
strażaków!!!!

Nasz obóz zaprzyjaźnił się z kolonią, która 
mieszkała nieopodal nas.

Organizowaliśmy wspólne dyskoteki, a 
także mecz siatkówki, który oczywiście wygrali 
NASI strażacy a dlatego wygraliśmy bo w stra-
żackiej  drużynie grał nasz  Burmistrz Pan Jerzy 
Lechnerowski.

Twórcze zajęcia również nie pozostawały 
nam obce, odbyły się dwa konkursy plastyczne, 
śpiewaliśmy piosenki, jedną nawet ułożyła dh 
Ewa Sieroń, z którą to piosenką zaczynali-
śmy życie obozowe – marsz na gimnastykę 
poranną.  

Niestety obóz to nie były tylko dobre chwile, 
wiele osób dostawało kary które obozowicze 
przyjmowali z uśmiechem, dwie osoby odje-
chały do domu, ale nie za karę!! A może nie 
wytrzymali trudu musztry i ćwiczeń bojowych,   
niektórzy wylądowali w szpitalu , ale bez obaw, 
kadra obozowa czuwała nad wszystkim a 
przede wszystkim nad naszym bezpieczeń-
stwem. Jedna z oboźnych,  z powodu wypadku, 
musiała wrócić do domu. 

Ukradziono nam także sztandar, jednak na 
nasze szczęście po krótkiej nie obecności wrócił 
na swoje miejsce.

Wróćmy jednak do tych milszych wspo-
mnień obozu. 

Druhna Ewa, lubiła sprawdzać naszą czuj-
ność robiąc niezapowiedziane alarmy, na które 
wszyscy musieliśmy szybko pobiec  do swoich 
pokoi, ubrać się w nasze czerwone mundurki i  
stawiać się jak najszybciej  na placu apelowym. 

Syrena wyła nawet w czasie dyskotek, mło-
dzi strażacy musieli na chwilę porzucić swoje 
miłości, by szybko stawić się na placu. Oj trochę 
tych miłości było... 

 Jednak to nie były jedyne pomysły dh. Ewy,  
jednego dnia szliśmy na śniadanie w piżamach, 
a drugiego w prześcieradłach wyglądaliśmy jak 
prawdziwi Spartanie a przy tych żartach bawili-
śmy się i śmiechu było co niemiara. 

 Druh Grzegorz Kudła z MDP OSP Czmoń 
po raz trzeci swe urodziny obchodził na obozie 
z dala od rodziny – ale kadra i obozowicze  o 
takich uroczystościach na obozach nie zapo-
minają. Z okazji urodzin Jubilatowi zorganizo-
waliśmy pyszny tort z płonącym wulkanem i 
16 świecącymi świeczkami. Odśpiewaliśmy 
gromkie „ Sto Lat”, a dh. Ewa poczęstowała 
Grzegorza od góry do dołu wodą z węża –„ 
szybkiego natarcia”. Również Jubilat od obo-
zowiczów i kadry otrzymał 16 razy uderzeń 
pasem na pupę.

 

 Ostatnia noc obozu nie mogła być tak po 
prostu „przespana”. Grzegorz Kudła z innymi 
młodymi strażakami, zrobili całemu obozowi 
zieloną noc, a jedną z naszych koleżanek - 
Martę Dziubek wynieśli śpiącą na prześcieradle 
pod drzewo na plac apelowy

Jak widzicie Państwo – Strażak to nie 
„mięczak” jest zawsze skłonny do ratowania 
ludzi i jego dobytku ale także jest skłonny do 
zabawy i żartów . 

Ach, to strażackie poczucie humoru, chyba 
nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. 

 
  Odbyły się dwie wycieczki, pierwsza do „ 

Parku Rozrywki – Dziki  Zachód” w Kołobrze-
gu - Zieleniewie, w którym było bardzo dużo 
zwierząt, tipi i ciekawych atrakcji. 

Druga  wycieczka to wyjazd do Kołobrzegu, 
płynęliśmy statkiem Monika III.

W Kołobrzegu  spotkaliśmy aktora Macieja 
Zakościelnego –który grał jedną z ról w serialu 
„Strażacy”. I w taki oto sposób nasz obóz 
dobiegł końca. 

 Dlatego za duże zaangażowanie i zorga-
nizowanie tego fantastycznego obozu, opiekę 
nad młodymi strażakami, nieprzespane noce, 
nerwy, a także wsparcie chcielibyśmy szcze-
gólnie podziękować komendantowi naszego 
obozu druhnie Ewie Sieroń. 

Pieczę dydaktyczną miała nad nami druhna 
Bożena Kiełtyka, za co także dziękujemy, po-
nieważ zajęcia i wycieczki były bardzo ciekawe.    

 Że byśmy  się za bardzo nie „rozbrykali” 
dziękujemy i bijemy brawa  Pani Mari Ra-
koniewskiej, która przekazywała nam swoją 
wiedzę w trakcie swych  wykładów i które  nam 
uświadomiły co znaczą „dopalacze”.

 Obóz odbył  się przy dużej inicjatwie  pre-
zesa OSP Szczytnik, druha Waldemara Janko-
wiaka oraz druha Sławomira Sobolewskiego, 
dobra robota Panowie! 

Podziękowania należą się także panu 
Burmistrzowi - Jerzemu Lechnerowskiemu 
oraz jego żonie, za zaangażowanie przy na-
szych zabawach i współpracę w obozowych 
młodzieżowych wariacjach -  DZIĘKUJEMY. 
Dziękujemy również  za to, że z pańskich rąk 
co niektórzy obozowicze otrzymali pierwsze 
odznaki strażackie – DZIĘKUJEMY.

 Chcemy również podziękować całej obsłu-
dze i kierownictwu ośrodka wypoczynkowego 
„JOANNA” w Dźwirzynie za świetne warunki 
socjalne , pyszne jedzenie i wspaniałą atmos-
ferę. Jednym słowem: DZIĘKUJĘMY!!! 

 Druhno Ewo!, druhno Bożenko!,  Pani Ma-
rio! A może druhno Mario! Panie Burmistrzu!!! 
My młodzi strażacy obozu szkoleniowo – wypo-
czynkowego w Dźwirzynie prosimy o powtórkę 
takiego obozu w 2016 r.

PS. 
Nie będziemy wymieniać nazwiskami, ale 

na łamach „ Kórniczanina” chcemy podzięko-
wać naszym sponsorom za napoje chłodzące 
i słodycze które otrzymaliśmy od Państwa. 
Dziękujemy.

 A całą prawdę o fantastycznym obozie 
młodzieżowych drużyn pożarniczych gminy 
Kórnik w Dźwirzynie opisały druhny:

                  Karolina Bartczak, 
Marta Dziubek, Natalia Szczepaniak, 

Iwona Szalczyk,Kinga Szczepaniak MDP 
OSP Szczytniki.

Ponad  2500 uczniów po dwumie-
sięcznych wakacjach przywitało nowy 
rok szkolny w placówkach oświato-
wych na terenie gminy kórnik. wa-
kacje to dla dzieci i młodzieży okres 
odpoczynku, natomiast dla włodarzy 
szkół jest to doskonały czas na wyko-
nanie remontów i realizację nowych 
inwestycji. Poniżej krótkie podsumo-
wanie zrealizowanych działań.

W Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka 
w Kórniku w przerwie od zajęć dydak-
tycznych odnowiono 3 sale przedszkolne 
oraz zakupiono kolejny element placu za-
baw - karuzelę. W tym roku szkolnym do 
przedszkola uczęszcza 160 dzieci, nad 
którymi pieczę sprawuję 19 nauczycieli 
(w tym 3 osoby na zastępstwo).

W podobnym pułapie i lościowym 
kształtuje się liczba dzieci w Przed-
szkolu w Bninie (154 dzieci) oraz liczba 
nauczycieli (18 osób). W okresie waka-
cyjnym w placówce wymieniono panele 
na podłodze i drzwi do łazienki w jednej 
z sal. Remont był konieczny ze względu 
na awarię, w wyniku której sala zalana 
została wodą.

W przedszkolu w Szczodrzykowie 
zajęto się remontem  placu zabaw oraz 
wentylacji w kuchni. Wszystko po to, 
aby w nowym roku szkolnym móc przy-
witać 112 dzieci, którymi zajmuje się 15 
nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku 
w tym roku przyjęła 582 uczniów. Za-
trudnionych jest w niej 55 nauczycieli. 
W czasie wakacji poczyniono wiele 
inwestycji, wśród nich wymienić można: 
- wymianę wykładziny i malowanie jednej 
z sal,
- wymianę dwóch piecyków gazowych 
w kuchni oraz zakup zmywarki do naczyń
- stworzenie magazynu na sprzęt spor-
towy,
- remont dachu i wymianę rynien na 
garażach i wejściu do kotłowni,
- założenie oświetlenia przeciwpożaro-
wego w starej części szkoły,
- usunięcie i przycięcie gałęzi w obrębie 
szkoły,
- naprawę ogrodzenia placu zabaw oraz 
jego rozbudowa,
- adaptację jednej z sal na pracownię 
komputerową oraz zakup sprzętu kom-
puterowego (13 laptopów),
- wykonanie przeglądu sieci informa-
tycznych, 
- remonty i wyprawki pogwarancyjne 
w nowej części szkoły,
- drewniane wyprawki w świetlicy,
- zakup tablic informacyjnych na boiska 
szkolne oraz na dziedziniec szkoły. 

W Szkole Podstawowej nr 2 w Kór-
niku zmodernizowano kuchnie, w której 
drewnianą podłogę zastąpiono płytkami 
ceramicznymi oraz wymieniono meble 

kuchenne. Ponadto wymalowano dwie 
sale lekcyjne, ławki na placu przy szko-
le, pokój nauczycielski oraz wyjście 
awaryjne w budynku sali gimnastycznej. 
Obecnie w szkole uczy się 386 dzieci 
i zatrudnionych jest 30 nauczycieli z tego 
prawie 1/4 zatrudniona jest w niepełnym 
wymiarze godzin.

Szkoła Podstawowa w Radzewie 
może pochwalić się gruntownym remon-
tem korytarza szkolnego, wymienieniem 
części chodnika wokół obiektu, a także 
wykonaniem remontu szamba. W tym 
roku w szkole uczy się 178 dzieci (kl. 
0-VI – 153 dzieci + punkt przedszkolny 
– 25 dzieci), a placówka zatrudnia 15 na-
uczycieli, natomiast punkt przedszkolny 
kolejnych 3.

W Szkole Podstawowej w Szczo-
drzykowie po wakacjach naukę rozpo-
częło 353 uczniów, natomiast pracę 
nauczycielską podjęły 34 osoby (w tym 
3 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 
przebywających na urlopach). W okresie 
wakacyjnym przeprowadzono remont 
bloku nauczania wczesnoszkolnego 
i przedszkolnego (m.in. malowanie sal, 
korytarza, szatni) oraz remont łazienek, 
w celu przystosowania ich do dzieci 
5-letnich.

W Gimnazjum w Kórniku w czasie 
przerwy wakacyjnej zrealizowano in-
westycje Gminy w ramach jej budżetu 
i zbudowano podjazd dla osób niepełno-
sprawnych. Ponadto dokonano przebu-
dowy elewacji frontowej budynku, która 
miała w rezultacie poprawić doświetlenia 
pomieszczenia biblioteki. W tym celu 
powiększono trzy otwory okienne na 
parterze wraz z wymianą stolarki okien-
nej. Na skutek włamania na teren szkoły 
w maju 2015 r. zaistniała potrzeba napra-
wy stropu między poddaszem a drugim 
piętrem. Podobnie jak w większości 
szkół pomalowano również sale lekcyj-
ną oraz lamperie na korytarzach. Wraz 
z pierwszym września w 13 oddziałach 
kórnickiego gimnazjum naukę rozpoczęło 
295 uczniów. Placówka na chwile obecną 
zatrudnia 39 nauczycieli.

Na zakończenie podsumujemy in-
westycje zrealizowane w Gimnazjum 
w Robakowie. W czasie wakacji prze-
prowadzono tam modernizację kotłowni 
gazowej, która eksploatowana była bez 
remontów od 1993r. Kapitalny remont po-
legał na wymianie czterech wysłużonych 
piecy GENS na trzy nowocześniejsze 
piece w pełni zautomatyzowane w ob-
słudze. W roku szkolnym 2015/2016 
w gimnazjum uczy się 209 uczniów i za-
trudnionych jest 21 nauczycieli.

Na podstawie informacji otrzymanych 
ze szkół opracowała

Zosia Fludra

praCowite wakaCje 
w szkołaCh i przeDszkolaCh
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dołącz do drużyny Superw 
– zostań wolontariuszem!

Co roku do SZLACHETNEJ PACZKI 
i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI zgłaszają 
się osoby zainspirowane ideą mądrej po-
mocy – bohaterowie zmiany społecznej. 
Tworzą Drużynę SuperW, łączą biednych 
i bogatych. 

W tym roku walczymy z biedą ze zdwo-
joną siłą – zapraszamy Cię do zostania 
wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 
lub SZLACHETNEJ PACZKI, co oznacza, 
że sam wybierasz rolę, w jakiej zmieniasz 
świat. Jako SuperW Akademii pomożesz 
dziecku przejść od porażki w szkole do 
sukcesu w życiu, a jako SuperW Paczki 
przekażesz impuls do zmiany potrzebującej 
rodzinie.

Aplikuj, jeśli:
• masz w sobie chęć niesienia pomocy
• chcesz się rozwijać i brać udział w szko-
leniach
• lubisz pracę na wysokich obrotach i ko-
chasz wyzwania
• chcesz dołączyć do prestiżowej Drużyny 
SuperW
• masz ukończone 18 lat

Zadania wolontariusza Paczki:
• spotkania z potrzebującymi rodzinami 
oraz pomoc tym, dla których jest ona realną 
szansą na zmianę
• współpraca z darczyńcami
• działania w drużynie wolontariuszy w celu 
poszukiwania darczyńców, organizacji ma-
gazynu  i transportu paczek itp.

Zadania wolontariusza Akademii:
• spotkania z dzieckiem i pomaganie mu w 
pokonywaniu szkolnych trudności
• współpraca z darczyńcami 
• działania w drużynie w celu organizacji 
wydarzeń dla dzieci, współpracy ze szko-
łami itp. 

co możesz zyskać:
• realny wpływ na otaczającą Cię rzeczy-
wistość
• radość z niesienia pomocy
• szansę na sprawdzenie się w działaniu
• rozwój cenionych kompetencji takich jak: 
komunikacja, praca w zespole, budowanie 
relacji, organizacja własnego czasu
• udział w szkoleniach
• nową paczkę przyjaciół i znajomych

Tylko w 2014 roku SZlAchETNA 
PAcZkA pomogła 19 580 rodzinom 
żyjącym w niezawinionej biedzie, a AkA-
dEmIA PRZYSZŁoŚcI 1800 dzieciom. 

Leć walczyć z biedą! Zgłoś się na: www.
superw.pl

Na zgłoszenia czekamy
 do 30 września.

Nakaldem wydawniczym Fundacji 
Zakłady kórnickie, przy okazji kórnickich 
dni Nauki 2015 ukazał się „leksykon kra-
joznawczy gminy kórnik” pod redakcją 
Ilony Potockiej.

Treść Leksykonu stanowią ujęte alfabe-
tycznie hasła, dotyczące obiektów przyrod-
niczych, jednostek osadniczych oraz sytuacji 
społeczno-gospodarczej gminy Kórnik. 
W tematycznych hasłach historycznych przed-
stawione zostały organizacje i wydarzenia 
ważne dla ludzi tu mieszkających i decydu-
jące niejednokrotnie o losach całego narodu 
i Polski, jak walka o Morskie Oko Władysława 
Zamoyskiego czy bohaterski udział Kórniczan 
w walce o niepodległość w kolejnych zrywach 
powstańczych i wojnach. 

Uzupełnieniem Leksykonu porządkują-
cym opracowane tematy są: kalendarium 
zawierające najważniejsze daty z historii 
miasta i okolic; gmina Kórnik w liczbach, gdzie 
przedstawiono najistotniejsze statystyki dla 
tego terenu; spis zabytków nieruchomych oraz 
indeksy – topograficzny i osobowy – zamiesz-
czone na końcu książki. 

Hasła opracowane zostały w sposób syn-
tetyczny i niejednokrotnie są jedynie przyczyn-
kiem do poruszanego zagadnienia, wskazują 
na rzeczy najważniejsze i odsyłają do literatury 
przedmiotu. W hasłach zamieszczono przypi-
sy, niekiedy poszczególne hasła powiązano ze 
sobą odsyłaczami-strzałkami – w ten sposób 
wskazujemy Czytelnikowi, że wiadomości 
umieszczone w innej nocie poszerzają zakres 
treściowy. Na końcu Leksykonu zamieszczono 
spis literatury, który szerzej traktuje o różnych 
zagadnieniach. Reasumując, nie znajdzie 
tutaj Czytelnik informacji wyczerpującej, ale 
otrzyma szerokie spektrum wiadomości do-
tyczących tego terenu i być może będą one 
impulsem do dalszych poszukiwań. 

Myślą przyświecającą autorom podczas 
tworzenia niniejszego Leksykonu była idea 
popularyzacji wiedzy o gminie Kórnik, a in-
spiracją do jego opracowania był Słownik 
geograficzno-turystyczny gminy Kórnik, który 
ukazał się w 2002 r. Mamy nadzieję, że książ-
ka, którą oddajemy w Państwa ręce, będzie 
inspiracją do wyjścia z domu i rozpoczęcia 
„podróży” po ziemi kórnickiej. 

Jak napisał w swojej recenzj prof. Jacek 
Kowalski „Leksykon ten wypełnia dotkliwą 
lukę. Od dawna czekaliśmy na kompendium, 
które w przystępny sposób upowszechni wie-
dzę o miejscu tak niezwyczajnym, jak ziemia 
kórnicka. Wprawdzie o Kórniku napisano już 
wiele, ale popularne publikacje skupiają się 
niemal wyłącznie na Zamku i Arboretum. 
Nieliczni wiedzą, że warto jeszcze zajrzeć 
na kórnicki rynek, do kolegiaty, na Prowent, 
do Bnina, czy wstąpić w las – bo wielką hi-
storią oddycha tu cała okolica, bogata także 
w piękne krajobrazy i skarby przyrody. Wie-
dza o nich zarówno dla przeciętnego turysty, 
jak i nawet dla przeciętnego kórniczanina 
pozostaje niedostępna, ukryta w publikacjach 
rozproszonych lub nieosiągalnych. Trud 
jej popularyzacji – zebrania, streszczenia, 
opatrzenia cenną bibliografią – podjęło grono 
sześciorga autorów, których różnią wykształ-
cenie i specjalności naukowe, łączy wszakże 
pasja i miłość rodzinnej ziemi”.

Zapraszamy na spotkanie z redaktorką 
„leksykonu” oraz autorami haseł w nim 
zawartych, które odbędzie się 9 paździer-
nika o godzinie 17:30 w Zamku kórnickim.

„Leksykon Krajoznawczy Gminy Kórnik” 
będzie można już niebawem nabyć w Wy-
dziale Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w 
Kórniku (Plac Niepodległości 41, Kórnik, w 
godiznach urzdowania).

Autorzy

NowE wYdAwNIcTwo

leksykon krajoznawCzy 
Gminy kórink

„Bo umrzeć, to zbyt mały powód by przestać kochać” 

  Szczere i serdeczne podziękowania za udział 
w Ceremonii Pogrzebowej 

  śp. Stanisława Przymusińskiego 
naszego kochanego męża, ojca, teścia, 

  dziadka i pradziadka. 
Składamy księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, 

  panu organiście, firmie pogrzebowej, rodzinie, sąsiadom, 
znajomym oraz delegacjom, za ofiarowaną komunię świętą, 
założone intencje mszalne, kwiaty i za wspólną modlitwę. 

Serdeczne Bóg zapłać. 
Żona z rodziną 

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
i służyli nam pomocą w czasie ciężkiej choroby

śp. ZENONA 
KOZŁOWSKIEGO

Księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi Zbączyniakowi,

Księdzu Proboszczowi Franciszkowi Sikorze, 
rodzinie, sąsiadom, znajomym 

za wsparcie oraz za złożone intencje mszalne,
komunię i za wspólną modlitwę z całego serca 

serdecznie 
Bóg zapłać.

Żona z dziećmi i wnukami

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

 
Wszystkim, którzy służyli nam pomocą

 i uczestniczyli w ostatniej drodze 
mojej ukochanej mamy

śp. Heleny Lejman
Księdzu proboszczowi 

Grzegorzowi Zbączyniakowi,
 panu Franciszkowi i panu Maciejowi 

oraz rodzinie, sąsiadom i znajomym za złożone 
intencje mszalne, komunię świętą, kwiaty 

oraz za wspólną modlitwę z głębi serca 
gorące Bóg zapłać.

Córka z rodziną 

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,

Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”

Pani Izabeli Kozłowskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Dziadka
składają

Zarząd oraz Koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego 

w Kórniku 

W dniu 12 września 2015 r. o godz. 11.00 pod obeliskiem z tablicą pamiątkową odbyły 
się uroczystości X-lecia powstania Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 
31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku i 52 rocznicy po-
wstania 31 Kórnickiego  Dywizjonu Rakietowego OP. W uroczystości wzięło udział m.in. 
kilkanaście pocztów sztandarowych, władze gminy Kórnik, posłanki Krystyna Łybacka 
oraz Bożena Szydłowska. W następnym numerze Kórniczanina przedstawimy szerszą 
relację z uroczystości.

RJ

juBileusz rakietowCów
BURMISTRZ 

mIASTA I gmINY kóRNIk 
INFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku od dnia 25 września 2015r. 
do dnia  19 października 2015r., wywie-
szony został wykaz dotyczący oddania 
w dzierżawę niżej wymienionych nieru-
chomości:

1) nieruchomości przeznaczone 
na cele rolne:

- 1 działka nr 16 
o powierzchni  0,6400 ha  

oraz 1 działka nr 17 
o powierzchni 0,6700 ha 

położone w miejscowości  Konarskie

Bliższych informacji można zasięgnąć 
w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, 

Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 
pok. 203, 

tel. (61) 8170-411, wew. 675.



nr 15/2015 4 września 2015 r. 1110

IN
Fo

R
m

A
c

jE

szanowni 
państwo,

W dniu 6 września o godzinie 15:45 zostały 
ogłoszone wyniki Wielkiego Konkursu Plastycz-
nego podczas imprezy Wielkie Grillowanie 
przed Zamkiem Kórnickim! W sumie otrzy-
maliśmy 30 prac w formacie 2,70m x 1,75m, 
wszystkie są oryginalne, zachwycają pomysłem 
i techniką wykonania.

w kategorii I (przedszkola):

Miejsce I: praca nr 10 - Przedszkole Śpie-
wający Włóczykije z Borówca, grupa „Mali 
odkrywcy”, opiekun grupy Ewa Ziętek

Miejsce II: praca nr 5 - Przedszkole nr 1 
im. Misia Uszatka z Kórnika, praca grupowa 
4 i 5latki, opiekunowie: Magdalena Stołowska 
i Klaudia Dota

Miejsce III: praca nr 11 - Przedszkole Śpie-
wający Włóczykije z Borówca, grupa „Łowcy 
Przygód”, opiekun grupy Ewa Ziętek

w kategorii II (SP klasy I – III):

Miejsce I: praca nr 1 – Praca indywidualna 
- Jakub Dopierała, SP nr 1 Kórnik 

Miejsce II: praca nr 3 – SP Szczodrzykowo 
– praca grupowa ŚWIETLICA SZKOLNA, z 
nadzorującą Małgorzatą Piotr

Miejsce III: praca nr 4 - SP Radzewo – 
Aneta, Mikołaj, Bartosz Bykowicz, opiekun: 
Danuta Przybył

w kategorii III (SP klasy IV – VI i gimnazja):

Miejsce I: praca nr 1 – SP Szczodrzyko-
wo - Marysia i Zosia Piątkowskie, opiekun: 
Małgorzata Piotr

Miejsce II: praca nr 12 – SP Radzewo 
- Kinga Banecka i Natalia Sznura, opiekun: 
Danuta Przybył

Miejsce III: praca nr 5 - SP Szczodrzykowo 
- Martyna Szeląg, Marta Mazanka, Szymon 
Majchrzycki, opiekun: Małgorzata Piotr

    Dodatkowo gratulujemy Szkole Podsta-
wowej ze Szczodrzykowa za największą liczbę 
prac konkursowych - szkoła ta otrzymała z rąk 
kierownika Wojciecha Kiełbasiewicza nagrodę 
Organizatora - PUCHAR!

    Największą liczbę głosów, w przeprowa-
dzonym w dniach 7.08 - 3.09 głosowaniu na 
pracę publiczności, otrzymała praca z Kategorii 
II (klasy I-III) nr 1 Jakuba Dopierały. Kuba ode-
brał NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI - ROWER!

    W głosowaniu na pracę publiczności 
brało udział 1195 osób, spośród głosujących 
wylosowaliśmy 1 głos - należący do Kingi 
Baneckiej. Kinga otrzymała nagrodę Organi-
zatora - Voucher do Restauracji Ventus i torbę 
gadżetów KCRiS „Oaza”!

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy!

Skład komisji konkursowej: 
- Kierownik KCRiS OAZA – Wojciech Kieł-

basiewicz – przewodniczący komisji
- Dyrektor SP nr 1w Kórniku - Ewa Szybiak 

- Lewandowska
- Zastępca Dyrektora SP w Szczodrzykowie 

- Małgorzata Pyła
- Zastępca Dyrektora Biblioteki Kórnickiej - 

Katarzyna Woźniak 
- Kierownik Arboretum - Kinga Nowak - 

Dyjeta
- Rada Miejska Kórnik - Iwona Cupryjak
- Rada Miejska Kórnik - Tomasz Nagler
- Asystentka Zarządu TFP Sp. zo.o. - Anna 

Kram
- Pedagog SP nr 2 w Kórniku - Katarzyna 

Stępniak - Warteresiewicz

Komisja konkursowa potwierdziła wysoki 
poziom wszystkich prac konkursowych i 
zauważyła ogromne zainteresowanie wśród 
wszystkich biorących udział w konkursie. 
Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich 
dzieci jak również ich opiekunów nadzorujących 
wykonanie prac.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
sponsorów Wielkiego Konkursu Plastycznego, 
za wspaniałe nagrody jakie moglismy prze-
kazać zwycięzcom! (Sponsorzy w kolejności 
alfabetycznej)

ACTIVE – Wojciech Gorzelanny
Centrum ogrodnicze JUNIPERUS

Galeria Malta
Hotel Daglezja
Hotel Rodan

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku

JANTEX Kujawski
Kawiarnia WALENTYNKA

Motel Nestor
Park Linowy „MALTA PYRLAND”

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka
Producent Surówek Grześkowiak

Restauracja “Tawerna pod żaglami”
Restauracja Ventus

Salon okien Premium OK.-PLAST
Sklep dziecięcy SMYK

Sklep internetowy LollyHOP
TFP – Producent Tektury Falistej
Wydział Promocji Gminy Kórnik

Sponsorem nagrody organizatora jest KCRiS 
„OAZA”.

Dodatkowo informujemy, że na pozostałe 
osoby, które brały udział w Wielkim Konkursie 
Plastycznym czekają ciekawe nagrody! Osoby, 
które nie odebrały nagród podczas Wielkiego 
Grillowania przed Zamkiem, zapraszamy do 
kasy KCRiS „Oaza”!

6 września przed Zamkiem w Kórniku 
odbyła się impreza plenerowa pod hasłem 
WIELKIE GRILLOWANIE. Tego dnia na gości 
czekało pyszne jedzenie, miła atmosfera oraz 
mnóstwo atrakcji. Dla najmłodszych uczest-
ników dostępne były dmuchańce, warsztaty 
plastyczne, wata cukrowa oraz malowanie 
twarzy. Na scenie zobaczyć można było spek-
takle dziecięce, pokaz taneczny oraz koncert 
kapeli „Junki z Buku”. Rozegrany został turniej 
piłakrzyków stołowych, nad którym czuwały 
Mistrzynie świata w tej dyscyplinie. Z pod 
zamku wystartował, także „Spacer po zdrowie” 
z kijkami nordic walking – trasa prowadziła kór-
nicką promenadą. Na zakończenie na scenie 
pojawiła się gwiazda wieczoru – Gabriel Fle-
szar, który swoim przebojem „Kroplą deszczu” 
zebrał rzeszę fanów. Pomimo niesprzyjających 
warunków pogodowych frekwencja w czasie 
imprezy okazała się być dość wysoka. Miesz-
kańcy Kórnika i okolicznych gmin pokazali, 
że WARTO POMAGAĆ. Dzięki darczyńcom 
w trakcie wydarzenia udało się zebrać 2 
972,67 zł. Środki te przeznaczone zostały 
na rehabilitację, leczenie oraz diagnostykę 
mieszkańca naszej gminy 6-letniego Kacpra. 
Chłopiec urodził się zdrowy, w wieku 1,5 roku 
przestał mówić. Po konsultacjach lekarskich 
zdiagnozowano niedosłuch przewodzeniowy 
obustronny. Badania neurologiczne wykazały 
także głębokie opóźnienie rozwoju oraz mowy 
ekspresyjnej. Każdego dnia Kacper rehabili-
towany jest w domu przez mamę, jednak to 
wszystko za mało. Dzięki zebranym środkom 
Kacper dostał szansę na rozwój i uzyskanie 
samodzielności w przyszłości. Leczenie Kac-
pra można wesprzeć w każdym momencie 
przelewem na subkonto o numerze 45907 
60008 20010 00707 3900 030 z tytułem DLA 
KACPRA BALCERZAKA. 

Szczególne podziękowania kierujemy do: 
Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, 
Marcopolo Development, PMC Doradztwo 
Gospodarcze, Mariana Bosiackiego, Łukasza 
Ochowiaka, Mai Niemier, oraz wolontariuszy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia tego wydarzenia. Do zoba-
czenia za rok!

 Organizatorzy

wielkie Grillowanie za nami
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W dniu 17 września br. dzięki uprzejmo-
ści restauracji „Ventus” (Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu) odbyło się pierwsze spo-
tkanie Klubu Podróżnika z Kórnika. Działal-
ność grupy zainicjowały: Ewa Skarżyńska, 
Magda Wołyńska i Ewa Serwatkiewicz 
zachęcone przez byłą wychowawczynię 
Annę Paprocką. Patronat nad inicjatywą 
objęła Biblioteka Publiczna w Kórniku. 

Inauguracyjną prelekcję pod tytułem: 
„Indie – o tuk tukach, papajach i maha-
radżach”, wygłosiła trenerka jogi, Olga 
Paprocka. Zgromadzeni goście usłyszeli hi-
storię czterdziestodniowej podróży do Indii 

naszej byłej Białej Damy. Zobaczyli piękne 
krajobrazy, usłyszeli gwar uliczny, odgłosy 
z pociągów, lokalne śpiewy. Posmakowali 
indyjskiego rarytasu – rozgrzewającej her-
baty z przyprawami i mlekiem. 

Na zakończenie spotkania Tomasz 
Siuda opowiedział o planowanej wyprawie 
śladami Arkadego Fiedlera do Amazonii 
(szczegóły na: ekspedycje.amazonskie.pl). 
W pięcioosobowym zespole oprócz syna 
znanego podróżnika weźmie udział również 
mieszkaniec Kórnika. Po powrocie obiecał 
podzielić się wrażeniami z ekspedycji. 

Podróżniczych gawęd można będzie 
posłuchać raz w miesiącu (każdy trzeci 
czwartek miesiąca). Już 15 października o 
swojej egzotycznej wyprawie do Tajlandii 
opowie Magda Wołyńska. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zapraszamy jednocześnie 
dziękując za przybycie gościom obecnym 
na pierwszym spotkaniu. 

Klub Podróżnika z Kórnika
www.klubpodroznikazkornika.

blogspot.com

RElAcjA Z PIERwSZEgo SPoTkANIA 

kluBu poDróżnika z kórnika

W  sobotę 29 sierpnia   wybraliśmy się 
razem z Grupą Rowerową Szczytniki-Ko-
ninko na nocny rajd rowerowy po okolicach 
Środy Wielkopolskiej zorganizowany przez 
KTR Średzianie. Nasza grupa liczyła 11 
osób , mieliśmy też wsparcie Funkcjona-
riuszy  Straży Miejskiej z Kórnika , którzy 
również jechali na rowerach. 

Rowerzyści z Grupy Rowerowej wyru-
szyli jak zwykle spod przystani rowerowej 
w Szczytnikach. Czekaliśmy na nich przy 
Centrum Sportu i Rekreacji OAZA w Kór-
niku. Stamtąd  już wspólnie wyruszyliśmy 
w dalszą drogę. Jazda przebiegała płynnie, 
ale jak to zwykle bywa wszystko się może 
zdarzyć i trzeba być przygotowanym na 
wszelkie niespodzianki. Około 10 kilome-
trów przed Środą mieliśmy przygodę w 
postaci awarii ogumienia naszej koleżanki.  
Panowie oczywiście stanęli na wysokości 
zadania i szybko usunęliśmy usterkę, 

Lekko spóźnieni dotarliśmy do Środy i 
odpowiednio pokierowani przez organiza-
torów dopedałowaliśmy podkręcając tempo  
do Mącznik, gdzie czekał na nas Paweł 
Jackowiak (Dziękujemy :-)), by dalej już  
poprowadzić naszą grupę. Zadbał On o to, 
abyśmy nie stracili nic co do tej pory zdążyli 
już zwiedzić pozostali uczestnicy Rajdu. W 
szybkim tempie poprowadził nas wspaniałą 
ścieżką rowerową wzdłuż jeziora, po czym 
płynnie włączyliśmy się w Rajd. . W tym 
miejscu warto zaznaczyć, że Środa Wielo-
polska dysponuje wieloma nowoczesnymi 
ścieżkami rowerowymi, po których mieliśmy 
okazję jeździć. Na koniec dodam że rajdy 
organizowane przez KTR  Średzianie cie-
szą sie wielkim zainteresowaniem. Było 
prawie 200 rowerzystów i jak zwykle orga-
nizacja imprezy była  bardzo dobra, 

Po drodze zwiedziliśmy bardzo ładny  
rynek w Środzie, na którym czekała na 

rowerzystów szneka z glancem, kawa i her-
bata. Kolejny przystanek mieliśmy na średz-
kim stadionie, na którym zorganizowane 
zostały konkursy. Pomysł jazdy nocą uwa-
żam za bardzo udany. Dwustu oświetlonych 
i rozdzwonionych rowerzystów jadących 
nocą przez miasto robi ogromne wrażenie. 
Rajd zakończył się nad jeziorem wspólnym 
ogniskiem i losowaniem nagród.  Imprezę 
uatrakcyjnił pokaz sztucznych ogni. 

Dziękujemy za wspaniały rajd i udaną 
imprezę.

 My w wesołych nastrojach wróciliśmy 
do Kórnika około 1.00 w nocy by na rynku 
w Kórniku pożegnać Grupę Rowerową 
Szczytniki-Koninko i rozjechać się do do-
mów po przejechaniu 53 km na rowerach :-)

Grupa Rowerowa dotarła do Szczytnik 
około godziny 2.00 po przejechaniu 80 km, 

Rajd uważamy za udany. 
Jędrzej Cholewczyński

noCny rajD rowerowy
W dniu 30 sierpnia w miejscowości Trzy-

kolne Młyny odbył się piknik dla członków 
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Kórniku oraz ich rodzin. Liczba osóbuczest-
niczących sięgnęła 70. Podczas pikniku 
odbyły się zawody wędkarskie o puchar 
prezesa koła, w których udział wzięło 25 
członków koła. Zwyciężył Jan Jankowiak. 
Pierwsza dziesiątka otrzymała upominki 
ufundowane przez prezesa koła. Piknik 
rozpoczął się śniadaniem, później odbyły 
się zawody, po zakończeniu i ogłoszeniu 
wyników grillowaliśmy. Pogoda dopisała. 

Prezes Koła
Mirosław Grewling

węDkarski piknik

Dnia 29.08.2015 r. odbyły się dożynki 
wiejskie. Przybyło na nie dużo mieszkań-
ców Dębca, którzy z chęcią uczestniczyli 
w konkursach. Każda konkurencja była 
nagrodzona upominkiem. Nawet najmłodsi 
mogli ze sobą rywalizować w konkursach. 
Na dzieci za udział w dożynkach czekały 
słodkie upominki na osłodę w dalszej 
zabawie. Następnym punktem wiejskiej 
imprezy była huczna zabawa do białego 
rana. Chciałam serdecznie podziękować 
pani Ani Kozubskiej za zrobienie pięknego 
wieńca dożynkowego oraz za przystrojenie 
świetlicy wiejskiej do dożynek, a także ra-
dzie sołeckiej za pomoc w przygotowaniu 
imprezy. Dziękuje także mieszkańcom za 
przybycie i miłą atmosferę.

Sołtys 
Katarzyna Szafraniak

wieśCi z DęBCa

W niedzielę, 6 września odbyła się, 
organizowana przez Stowarzyszenie 
Aktywna Mościenica po raz dziewiąty,  Za-
groda Kórnicka: „Bo nad chleb być może 
co? – Spotkanie wokół tradycji pieczenia 
chleba”. Tegoroczna Zagroda miała miejsce 
w mościenickiej wiacie ogniskowej. Jej 
główną atrakcją było uruchomienie pieca 
chlebowego i wypiek tradycyjnego chleba.

Mimo niesprzyjającej aury naszą Za-
grodę odwiedziło ok. 200 gości. Zagroda 
rozpoczęła się nauką i wspólnym wykona-
niem tańca „Zasiali górale owies”. Później 
odwiedzający mieli okazję poznać historię 
chleba oraz tradycyjne sposoby jego przy-
gotowywania i wypieku w piecu chlebowym. 
Tajniki tego ostatniego zdradzał nam pie-
karz Pan Młynarczyk, który również wypiekł 
chleb w naszym piecu chlebowym.

Najmłodsi i nieco starsi brali udział w 
licznych konkursach i zajęciach. M.in. od-
gadywali do czego służyły przedmioty ze 
starego gospodarstwa domowego, tworzyli 
małe dzieła sztuki z gliny oraz prace pla-
styczne z ziaren zbóż. Dzieci mogły również 
wypiec rzeźby z ciasta chlebowego i skon-
struować laleczki z traw. Dorośli natomiast 

przygotowywali odlotowe kanapki.
Największą popularnością cieszył się 

jednak konkurs na najlepszy chleb upie-
czony przez mieszkańców Mościenicy. 
Ocenialiśmy aż 9 wyśmienitych wypieków. 
Wszystkie chleby smakowały wręcz wybor-
nie! Natomiast największe uznanie zdobył 
chleb orkiszowy na miodzie przygotowany 
przez Iwonę Skrzypczak. Drugie i trzecie 
miejsce zdobyły chleby Rity Antoniewicz: 
dyniowy (II miejsce) i ziemniaczany (III 
miejsce).  Wszystkim ogromnie spodobał 
się koncert, jakim uraczyli nas członkowie 

zespołu Konsonans, którzy grali już na 
Zagrodzie Kórnickiej po raz trzeci.

Odwiedzający mogli też skosztować 
doskonałych placków oraz pasztetów, 
smalców, past i serów przygotowanych 
przez mieszkańców Mościenicy.

Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom 
Mościenicy, którzy poświęcili swój czas i 
zaangażowali się w przygotowanie Zagrody 
bardzo, bardzo serdeczne dziękujemy!

Aktywna Mościenica
Źródło: www.moscienica.pl/

zagroda-kornicka-2015

ChleB w zaGroDzie kórniCkiej
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Po kilku miesiącach przygotowań i pracy 
wielu pracowników Zespołu Szkół w Kórniku, 
uczniów, przyjaciół i absolwentów, w minioną 
sobotę odbyła się uroczystość jubileuszu 
70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku. 

Uroczystości rozpoczęły się już w piątek 
od rozgrywek sportowych dla absolwentów i 
sympatyków liceum i ZS w Kórniku. 

W sobotę od rana w ramach „Drzwi otwar-
tych w Liceum Ogólnokształcącym” uczestnicy 
zjazdu mogli się zarejestrować, zwiedzić szkołę 
i wziąć udział w panelu dyskusyjnym, towarzy-
szącym „Kórnickim Dniom Nauki”. 

Uroczystości jubileuszowe szkoły rozpo-
częły się mszą św. w kościele p.w. Wszystkich 
Świętych w Kórniku koncelebrowaną przez 
proboszcza parafii księdza Grzegorza Zbączy-
niaka i zaproszonych księży, którzy przybyli na 
uroczystości jubileuszowe szkoły. Uroczystą 
mszę św. uświetnił występ chóru  „Sikory”, 
działający niegdyś przy LO w Kórniku.

Dalsza część uroczystości odbyła się na 

terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA”, gdzie gości powitali uczniowie i absol-
wenci szkoły. Młodzież w programie artystycz-
nym zaprezentowała gościom i absolwentom 
historię szkoły i zmiany, jakie dokonywały się 
w funkcjonowaniu szkoły na przestrzeni lat. 

Po części artystycznej wystąpiła dyrektor 
szkoły pani Emilia Stanny, która wyraziła radość 
i wdzięczność tym, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie i uczestniczyli w  70-urodzinach 
szkoły. Dyrektor szkoły skierowała słowa 
podziękowania do tych wszystkich,  którzy 
tworzyli 70-letni dorobek tej szkoły, kreowali 
pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, 
osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. 
Podziękowania kierowała do byłych dyrektorów, 
nauczycieli, wychowawców, księży katechetów, 
którzy swym zaangażowaniem, postawą i talen-
tem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów 
dydaktyczno-wychowawczych. 

Specjalne słowa podziękowania skierowała 
pani dyrektor do władz organu prowadzącego 
szkołę, do starosty Powiatu Poznańskiego Jana 

Grabkowskiego za troskę  i starania o rozwój 
szkoły oraz burmistrza Gminy Kórnik Jerzego 
Lechnerowskiego za wspieranie szkoły i stwa-
rzanie możliwości współpracy.

Wszystkim byłym dyrektorom szkoły i 
osobom, które wsparły organizację jubileuszu 
szkoły pani dyrektor wręczyła kwiaty i listy 
gratulacyjne. 

Po części oficjalnej odbył się piknik absol-
wentów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
na kórnickich Błoniach, gdzie absolwenci wy-
słuchali koncertu w wykonaniu Harcerskiej Or-
kiestry Dętej z Kórnika pod batutą kapelmistrza 
Jacka Kozłowskiego. Później rozpoczęła się 
wspaniała zabawa, trwająca do białego rana. 

Obchody zakończyły się w niedzielę sesją 
popularno-naukową poświeconą historii szkoły 
i patronce w kórnickim zamku oraz koncertem 
jubileuszowym w wykonaniu chórów: Castellum 
Cantas i zespołu dziewczęcego Tutti Santi. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Zdjęcia: Iwona Woźniak - Koprucka

70-leCie kórniCkieGo liCeum
W sobotę, 12 września br. gościliśmy 

w Kórniku uczestników 42. Międzynaro-
dowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, 
którego organizatorem był Automobilklub 
Wielkopolski.

W tegorocznym rajdzie udział wzięło 
ponad 50 załóg z Polski, Anglii, Szwecji i 
Niemiec. Rajd rozpoczął się w czwartek na 
Torze Poznań, gdzie odbył się Memoriał im. 
Henryka Rucińskiego. Na torze ścigały się 
samochody, które można uznać za relikty 
poprzednich epok, gdyż biorące w wyścigu 
pojazdy nie mogły być wyprodukowane 
później, niż w 1984 roku. Zawody odbywały 
się w kilku klasach. O zakwalifikowaniu 
pojazdu do danej klasy decydował rok 
produkcji pojazdu. Były więc pojazdy wypro-
dukowane przed rokiem 1945 oraz pojazdy 

wyprodukowane po roku 1960 i 1970. W 
najstarszej klasie można było podziwiać 
zabytkowe motocykle: Harleya-Davidsona 
JD-24 Sidecar z 1924, BSA S26 

z 1926r., Zenitha 680 Sport z 1927r., a 
wśród samochodów uwagę widzów sku-
piały: Peerles 

z 1925r., Polski Fiat 508 Junak z 1935r., 
Peugeot 302 Cabriolet Martin z 1937r. 

W klasach powojennych można było zo-
baczyć samochody sportowe: Porsche 911, 
Chevroleta Corvette Convertible, Jaguary 
E-Type oraz dostojne limuzyny Citroena 
BL 11 i kilka Mercedesów.

W piątek uczestnicy rajdu pokonywali 
trasę przebiegająca malowniczymi drogami 
Wielkopolski. Przejechali przez Buk, Wąso-
wo, Nowy Tomyśl, Porażyn 

do Sielinka. W sobotę zawodnicy wyru-
szyli ze Szreniawy, przez Bnin, Błażejewko, 
Zaniemyśl, Koszuty do Kórnika.

W Kórniku zawodnicy zaparkowali swo-
je pojazdy przed zamkiem, gdzie amatorzy 
starych pojazdów mogli z bliska przyjrzeć 
się tym „cackom” i oczywiście zrobić so-
bie zdjęcie na tle wybranej marki. Spod 
zamku zabytkowe pojazdy  przejechały na 
rynek w Kórniku, gdzie odbył się Konkurs 
Elegancji. Konkurs polegał na wjeździe 
na usytuowany na środku rynku podest, a 
komisja oceniała zarówno pojazd, jak i strój 
załogi pojazdu.

 Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

rajD zaBytkowyCh samoChoDów
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AW 1989 r. delegacja Bractwa Kurko-

wego z Kórnika, po raz pierwszy z Polski 
wzięła udział w VIII Spotkaniu EGS. Było to 
w dniach 22-24.9.1989 r. w Valkenburg aan 
de Geul w Holandii. Wtedy też rozpoczęły 
się nasze kontakty z Bractwem Kurkowym 
w Peine niedaleko Hannoweru.  W styczniu 
1990 r. byliśmy w Peine na Europejskim 
Balu Królewskim Huberta Pflauma z Pe-
ine, a 3 maja 1990 r. gościliśmy w Kórniku 
liczną delegacją z Peine. Minęło wiec 26.lat 
reprezentowania Kórnika w Europie przez 
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe. 

Do Peine przybyło około 10 tysięcy braci 
kurkowych z 10 państw europejskich. Hono-
rowym gościem był Prezydent Parlamentu 
Europejskiego Martin Schulz (SPD). Nasze 
bractwo jest znane i rozpoznawalne w 
Europie. Polskę reprezentowało 51 bractw 
kurkowych. W dniu otwarcia podczas mszy 
świętej w kościele św. Jakuba odbyło się 
uroczyste pasowanie nowych Rycerzy św. 
Sebastiana. Ceremoniału dokonali Wielki 
Mistrz Rycerstwa arcyksiążę Karl von Habs-
burg-Lothringen z księciem Charlesem 
Louisem de Merode (prezydentem EGS).

W drugim dniu kurkowego święta odbył 
się turniej strzelecki o tytuł Europejskiego 
Króla Strzelców Historycznych na lata 
2015/2018. W finale brał udział Marek 
Nowicki, król kurkowy kórnicko-bnińskie-

go bractwa. Zwyciężył Josef Lohninger z 
Austrii. Księciem (najlepszym strzelcem 
młodzieżowym w klasie 16-25 lat) został 
Niemiec Dirk Mikolajczak z Arnsberg-
-Hürten. 

W trzecim dniu odbyła się trwająca 6 
godzin parada wszystkich uczestników pod 
brackimi sztandarami, w rytmie licznych 
orkiestr oraz spotkanie w miejskim parku. 
Rozdano nagrody w licznych turniejach 

strzeleckich, gdzie główną nagroda był 
samochód.

Obchodzono uroczyście 60.lecie po-
wstania EGS, pod hasłami: „PRO DEO-
-PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE-
-PRO VITE” (Dla Boga, Dla Europejskiej 
jedności chrześcijańskiej, dla życia).

     
  Kazimierz Krawiarz 

Foto R.M.Czachoski

XViii spotkanie strzelCów historyCznyCh (eGs) w peine (niemCy)

Dzień 19 września 2015 r., obfitował w 
Kórniku w ważne wydarzenia: obchodzono 
70. lecie kórnickiego liceum, odbyły się 
trzecie Kórnickie Dni Nauki, na strzelnicy 
KBBK odbył się 27. turniej strzelecki o 
tytuł króla żniwnego. Turniej rozpoczął się 
pasowaniem nowego członka bractwa. 
Ślubowanie na ręce prezesa KBBK złożył 
Grzegorz Toboła (56 l.) z Czerlejnka. Jest 
on absolwentem Technikum Rolniczego 
w Kleszczewie i należy do wzorowych 
rolników.

Przygotowano następujące tarcze: 
żniwną (ufundowaną przez Kazimierza Kra-
wiarza króla żniwnego 2014/2015), firmową 
(ufundowaną przez Ludwika Nowackiego 
właściciela Firmy SPEC z Bnina, jubile-
uszową (ufundowaną z okazji 35. lecia firmy 
JESTIC ze Stęszewa przez Jerzego i Ste-
fanię Cynkowiaków), urodzinową 50. lecia 
(ufundowaną przez Pawła Baranowskiego 
z Gowarzewa). Pod okiem strzelmistrzów 
KBBK: Mariana Błaszaka i Zdzisława Ja-
kubowskiego rywalizowano o wymienione 
tarcze i cenne nagrody. W rywalizacji o 
tytuł króla żniwnego zwyciężył Tomasz An-
drecki, Henryk Hybza został I. Rycerzem, a 
Marek Baranowski II. Rycerzem. Nazwisko 
zwycięzcy, zostanie wygrawerowane na 
kolejnym srebrnym oczku łańcucha króla 
żniwnego KBBK. 

W otwartym turnieju o tarczę firmową 
ufundowaną przez Ludwika Nowackiego 
zwyciężył Zdzisław Kaczmarek ze Swarzę-
dza. Maciej Łabno i Zdzisław Jakubowski 
zajęli drogie i trzecie miejsca. Tarczę urodzi-
nową 50. lecia Pawła Baranowskiego wy-
grał Marek Baranowski. Drugi był Zbigniew 
Tomaszewski a Zdzisław Kaczmarek zajął 
trzecie miejsce. Po ogłoszeniu wyników, 
zwycięzca Marek Baranowski oświadczył, 
że zdobytą tarczę odstępuje fundatorowi, 
prywatnie swojemu kuzynowi. Uzasad-
nił to szczególnym charakterem tarczy, 
związanym z osobą fundatora. Wywołało 
to oczywiste zaskoczenie i wzruszenie 
fundatora, który uznał postawę brata Marka 
Baranowskiego za honorową i wielkodusz-
ną. W walce o tarczę jubileuszową 35.lecia 
firmy JESTIC ze Stęszewa ufundowaną 
przez Jerzego i Stefanię Cynkowiaków, 
właścicieli firmy zwyciężył Zbigniew Toma-
szewski. Zdzisław Kaczmarek był drugi a 
Adam Szyszko trzeci.

W otwartym strzelaniu do kura uczest-
niczyło 47. strzelców. Kura strącił Adam 
Szyszka. Drugie i trzecie miejsca zajęli: 
Zdzisław Kaczmarek i Renata Maciejewska.

     
Kazimierz Krawiarz

tomasz anDreCki 
dwUdZIESToSIódmYm kRólEm ŻNIwNYm 

kóRNIcko-BNIŃSkIEgo 
BRAcTwA kURkowEgo (kBBk).

poDsumowanie wakaCji w świetliCy w roBakowie
W czasie wakacji odbyły się dwa turnusy za-

jęć w świetlicy, w lipcu i sierpniu. W obu uczest-
niczyło łącznie ponad trzydzieścioro dzieci, w 
wieku od 5 do 12 lat. Każdy dzień rozpoczynał 
się dyskusją w kręgu, a każdy uczestnik miał 
szansę wyrazić swoje zdanie. Dzieci ćwiczyły 
swobodne wypowiadanie się i, co równie waż-
ne, słuchanie innych. Po kilku dniach również 
najmłodsze dzieci brały czynny udział w rozmo-
wie. Po takiej rozgrzewce wszyscy chętnie brali 
udział w grach i zabawach świetlicowych. Sporo 
emocji wzbudzało zawsze losowanie kolejnej 
gry. Po chwili przerwy dzieci przystępowały do 
wykonywania prac plastycznych na zadany 
temat. Najwięcej przyjemności sprawiały prace 
wykonywane w grupach. Dużą popularnością 
cieszyła się plastelina, z której powstawały nie 
tylko bardzo ciekawe prace, ale również małe 

przedstawienie, którego przygotowanie zajęło 
kilka dni. Na zakończenie pierwszego turnusu 
dzieci miały okazję zapoznać się z techniką 
decoupage oraz zrobić piękne przyborniki na 
biurko. Własnoręcznie ozdobione przedmioty 
były powodem do ogromnej dumy. W sierpniu 
przebojem okazało się origami. W składanie 
zwierzątek z paperu zaangażowali się wszyscy 
- od maluchów do najstarszych. Dzieci wykona-
ły również wspólnie dużą planszę, pionki oraz 
kostkę do gry w chińczyka. Gra w samodzielnie 
stworzoną grę przyniosła wiele radości.

Dzięki wspaniałej pogodzie dużą część 
czasu dzieci spędzały na dworze, grając w piłkę 
nożną, dwa ognie oraz ćwicząc rzuty do kosza. 
Popularne również były gry w czarną stopę, 
cztery kwadraty czy w wywoływanie imion. 
Wakacje się skończyły, ale zajęcia w świetlicy 

odbywają się nadal. W roku szkolnym dzieci 
mogą odrobić lekcje, korzystając z pomocy wy-
chowawcy, ale również miło spędzić czas grając 
w bilarda, ping-ponga oraz gry planszowe. Do 
dyspozycji dzieci jest również bogaty wybór ma-
teriałów plastycznych. W miarę utrzymywania 
się ładnej pogody dzieci mogą korzystać z boisk 
i nowo powstałego placu zabaw.

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 12:45 do 16:45. Możliwy 
jest odbiór dziecka z autobusu szkolnego z 
przystanku przy gimnazjum. Wszystkie zajęcia 
są bezpłatne a do udziału zapraszamy dzieci 
z Robakowa i okolic. Zapisy i informacje pod 
numerem telefonu 511 943 572.

Sołtys Robakowa-Osiedle 
– Andrzej Surdyk.

Opracowała Agnieszka Koperska

kamionki - wakaCje w remizie
Podczas tegorocznych wakacji ze 

strażakami z Kamionek nie można było 
narzekać na nudę. Jak co roku przez dwa 
tygodnie lata strażacy otworzyli remizę 
dla dzieci i młodzieży, zapewniając moc  
atrakcji.

Każdego dnia uczestnicy mogli podej-
mować inne wyzwania i zdobywać nowe 
umiejętności. Odbyły się m.in. zajęcia 
artystyczne z decoupagu oraz warsztaty 
ceramiczne, podczas których powstały 
prawdziwe arcydzieła. Wszystkie dzieci 
mogły pracować na prawdziwym kole garn-
carskim, co okazało się sztuką dość trudną, 
ale bardzo interesującą.

Piękna pogoda sprzyjała nam podczas 
rajdu  rowerowego do kamionkowego 
lasu, gdzie przy leśniczówce mogliśmy 

odpocząć, pobawić się i zjeść kiełbaski z 
ogniska.

Udało nam się również zorganizować 
wyprawę do Pałacu w Rogalinie, gdzie 
spędziliśmy pół dnia zwiedzając galerie i 
cudowne ogrody.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
jak co roku ORLIK, gdzie graliśmy w piłkę, 
siatkówkę, zapomnianego już palanta oraz 
inne gry i zabawy podwórkowe.

Ponieważ spotkania odbywały się w re-
mizie nie mogło zabraknąć nauki pierwszej 
pomocy na nowoczesnym fantomie oraz 
prawdziwych strażackich zawodów. Dzieci 
budowały roty, zwijały i rozwijały węże i 
poznawały prawdziwe życia strażaków. 
Stworzyły nawet własnoręcznie gry strażac-
kie, które zrobiły na druhach ogromne wra-

żenie. W nagrodę wszyscy pojechaliśmy do 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
gdzie zobaczyliśmy profesjonalny strażacki 
sprzęt, samochody bojowe i … wykazaliśmy 
się solidną porcją wiedzy o pożarnictwie, 
co dobrze świadczy o naszych młodych 
adeptach. Wspólne wakacje zakończyliśmy 
wyprawą do kina, nie wierząc że to już 
koniec naszych wspólnych dni.

Dziękujemy wszystkim osobom zaan-
gażowanym w pomoc i realizację Wakacji 
w remizie 2015 w Kamionkach. Dzięki 
wielu wspaniałym ludziom mogliśmy ten 
czas spędzić pożytecznie i ciekawie. Do 
zobaczenia za rok.  

Magdalena Telesińska
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A Klaudyna z Działyńskich Potocka fascynuje 

i inspiruje do dziś: wielkiego serca i ofiarności 
dla rodaków, oddana Ojczyźnie; uzdolniona 
artystycznie i wrażliwa na sztukę; muza poetów 
romantycznych: Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Wincentego Pola, Antoniego 
Odyńca, opiekująca się chorym na gruźlicę 
Stefanem Garczyńskim. A w dodatku otoczona 
podziwem i wdzięcznością rodaków; niezbyt 
szczęśliwa w małżeństwie z „Panem Bernar-
dem”; umiera młodo będąc w siódmym miesią-
cu ciąży – te wszystkie fakty sprawiają, że stała 
się ona bardzo bliska młodzieży biorącej udział 
w projekcie „Architekci naszej rzeczywistości”.  

Czy była ona „architektem naszej rzeczy-
wistości” zarówno w przeszłości, jak i dziś? 
Na to pytanie starali się odpowiedzieć młodzi 
uczestnicy projektu  podążając jej śladami  w 
Kórniku i okolicy i zwiedzając: Zamek w Kór-
niku, przechowujący dokumenty i pamiątki po 
Klaudynie; oficynę zamkową Klaudynówka – 
miejsce jej urodzenia; Konarzewo, w którym 
Klaudyna spędziła swe dzieciństwo;  ruiny 
zameczku nad jeziorem Góreckim, podarowa-
nego Klaudynie w prezencie  ślubnym przez jej 
brata Tytusa Działyńskiego; kościół w Kórniku, 
gdzie została ochrzczona; pałac w Rogalinie. 

W ramach projektu 15 osobowa grupa mło-
dych ludzi  w wieku 13-26 lat przeprowadziła 
następujące działania:

- Wystawiła scenę faktu „Klaudyna – opie-
kunka i muza poetów” na wystawie o Klaudy-
nie Potockiej „Nie tylko siostra sławnego brata”, 
zorganizowanej przez Bibliotekę Kórnicką PAN 
oraz Fundację Zakłady Kórnickie (autorzy 
wystawy Grzegorz Kubacki i Adam Fludra), 

oficyna zamkowa „Klaudynówka” w Kórniku, 
16 i 17.05.2015
-  Przedstawiła  kostiumowe scenki z epoki z 
czasów Klaudyny Potockiej na Zamku w Kórni-
ku podczas nocnego zwiedzania, połączonego 
z prelekcją i wystawą o Klaudynie Potockiej, 
19.06.2015.
- Wzięła  udział w imprezie Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i Ruchową Klau-
dynka, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku, 
27.06.2015.
- Przygotowała materiały do wydawnictwa 
„Klaudyna”.

 Prezentacja pamiątkowego wydawnictwa 
„Klaudyna” odbędzie się podczas spotkania 
otwartego promującego postać Klaudyny Po-
tockiej, Kórnicki Ośrodek Kultury, 26.09.2015 
(sobota), godz. 11.00. Wstęp wolny, wszyscy 
uczestnicy mile widziani.

Zaprasza LEGION
Projekt Stowarzyszenia Teatralnego 

Legion „Klaudyna znana i nieznana”  dofi-
nansowany w ramach Konkursu Fundacji 
Banku Zachodniego WBK „Architekci naszej 
Rzeczywistości”, ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

W dniach 24-28 sierpnia w Przedszkolu 
nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku  odbyły się 
zajęcia adaptacyjne. Jest to doskonała propo-
zycja zabaw dla dzieci, które wkrótce rozpoczną 
swoją przygodę z przedszkolem i są już gotowe 
do podjęcia nowych wyzwań, poznania nowych 
kolegów i przeżycia wielu przygód. 

Celem organizowanych spotkań jest m.in. 
ułatwienie dziecku bezstresowego wkroczenia 
w świat grupy przedszkolnej i pokazanie, ile 
radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami 
poza domem rodzinnym. Zajęcia adaptacyjne 
przygotowane są w taki sposób, aby mogły brać 
w nich udział dzieci wraz ze swoimi bliskimi. 

Podczas tygodnia adaptacyjnego Pani 
Dyrektor Iwona Justkowiak zapoznała rodziców 
z  organizacją pracy naszej  placówki. Rodzi-
ce mieli także możliwość rozmowy z Panią 
logopedą Małgorzatą Stypczyńską oraz Panią 
psycholog Hanną Żółcińską. 

Podczas zajęć dzieci i ich opiekunowie 
uczestniczyli w różnorodnych zabawach 
integracyjnych. Spotkania przebiegały w bar-
dzo radosnej atmosferze, a zaproponowane 
zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem 
dzieci. Podczas tego tygodnia dzieci poznawały 
siebie, salę i wychowawczynie, a rodzice mogli 
zobaczyć swoje pociechy w nowych sytuacjach. 

Na zakończenie tygodnia adaptacyjnego, 
w piątek, 28 sierpnia odbyła się uroczystość - 
„Pasowania na Przedszkolaka”. To szczególnie 

ważne wydarzenie (maluchy stają się pełno-
prawnymi przedszkolakami) rozpoczęło się  
przedstawieniem w wykonaniu Klubu Rodzica, 
przygotowanego  pod kierunkiem nauczycielek 
p. Kasi, Elizy i Eli pt. „Przedszkole nr 2 Cztery 
Pory Roku dawniej i dziś”. Dzieci wspólnie ze 
swoimi opiekunami mogły obserwować na 
scenie rodziców swoich starszych kolegów. 

Po przedstawieniu były zabawy  i piosenki 
z aktywnym udziałem rodziców. 

W tym dniu na twarzy każdego dziecka 
zagościła radość. Nowoprzyjęte dzieci zostały, 
przez Panią Dyrektor, pasowane na Przed-

szkolaka wielkim zaczarowanym ołówkiem. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
koszulki „grupowe”. 

Tego dnia dołączyły do nas dwie Panie 
Katarzyny, które  zostały pasowane  na nauczy-
ciela.  Po pasowaniu, wszyscy goście zostali 
zaproszeni na wspaniały tort. 

Dzień ten pozostanie w naszej pamięci 
dzięki wspomnieniom i fotografiom. Tak, więc 
drogie dzieci WITAMY W GRONIE PRZED-
SZKOLAKÓW!!!

Cztery Pory Roku

wachlarz nastrojów i muzycznych klimatów rozpostarła przed zgromadzoną 
w kórnickim zamku 20 września publicznością Basia Stępniak-wilk. Związana z 
krakowem artystka zaśpiewała przy akompaniamencie Pawła Soleckiego (fagot, 
melodica, cajon) oraz jaśka kuska (fortepian) swoje autorskie utwory okraszając 
je dowcipnymi komentarzami.

Od początku występu pojawiły się techniczne problemy z nagłośnieniem, których mimo 
starań nie udało się do końca wyeliminować. Pani Basia jednak szybko rozszyfrowała 
w zgrzytach dochodzących z głośników ingerencję zazdrosnej pewnie o talenty artystki 
Białej Damy. Świetne teksty, dobra muzyka oraz kunszt wokalny gościa sprawiły szybko, 
że nieproszone szmery nie przeszkadzały w odbiorze, brzmiąc co najwyżej jak szelest 
starej winylowej płyty. 

Artystka zaprezentowała utwory ze swoich wydanych już autorskich płyt oraz nowe 
piosenki. Zaśpiewała też teksty wyróżnione w zaproponowanym przez organizatorów 
konkursie. Była wiec nostalgia, było romantycznie, było smutno i było wesoło. Było pięknie. 

Koncert stanowił pierwsze wydarzenie projektu współfinansowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego pt.: „Kultura na oku”. Organizatorami koncertu były: Fun-
dacja „APJA”, Biblioteka Publiczna w Kórniku i Biblioteka Kórnicka PAN. 

Czekamy na kolejne koncerty z tego cyklu, jak na kolejne smaczne cukierki z mu-
zycznej bombonierki. 

ŁG

muzyCzna BomBonierka
 na zamku

„Tkam dla Ciebie pajęczynę, 
powiązania błyszczą w ciemności”

K. Kowalewska

Nasza przygoda z tkaniem nie jest aż tak 
poetycka jak ten cytat, ale z pewnością jej efekty 
dają nam radość i przynoszą równowagę po 
zmaganiach całego tygodnia. I choć tkanie 
jest pracą  żmudną - zdecydowanie ćwiczy 
cnotę cierpliwości, to chętnie zmagamy się z tą 
materią (już drugi rok) pod czujnym okiem pani 
Karoliny Janikowskiej. Absolwentka Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu wprowadza nas 
w arkana jednego z najstarszych rzemiosł upra-
wianych przez człowieka i czyni to z wrodzoną 
cierpliwością i wyrozumiałością, co sprawia, że 
pojęłyśmy już co nieco ze sztuki, której początki 
sięgają neolitu…

Ważne jest też to, że krosna, na których 
tkamy, samodzielnie przygotowałyśmy. Żeby 
naciągnąć osnowę wbiłyśmy mnóstwo gwoździ 

i dopiero wtedy można było uczyć się podsta-
wowych sposobów łączenia wątku (kilimowe, 
szparkowe, gobelinowe). Potem przyszedł czas 
na podstawowe figury geometryczne i zapozna-
nie z wieloma splotami tkackimi (splot płótna, 
diagonal, jodełka, rypsowanie, atłas, sumak). 

Pierwsze prace utkałyśmy z tradycyjnych 
materiałów (wełna), ale w tym roku zamierzamy 
eksperymentować. Każda z nas przygotowuje 
swój własny projekt i inny materiał. Efekty tej 
pracy być może pokażemy w przyszłym roku 
na wystawie w KOK, ale jeszcze długa droga 
przed nami…

Na warsztatach spotykamy się w Kórnic-
kim Ośrodku Kultury raz w tygodniu, w piątek. 
Spodziewamy się, że w tym roku kilka osób do 
nas dołączy i tym samym starożytne rzemiosło 
zyska jeszcze więcej wielbicieli!

Alicja Halama - Zygmanowska
Foto. Elizeusz Cieślik

warsztaty tkaCkie w kok Kórnickie Stowarzyszenie 
„Ogończyk”
zaprasza na 

jednodniową wycieczkę
„Poznań wart Poznania”, 

która odbędzie się
10 października 2015 roku

Zapisy w Biurze Promocji Gminy
(Plac Niepodległości 41, Kórnik)

lub mailow: korniczanin@kornik.pl
od 28 września br. 

Ilość miejsc ograniczona.

leGion  o  klauDynie

                           

 

Twórcy i wykonawcy spektaklu i wystawy, od lewej: 
Tomasz Kilarski, Katarzyna Nowaczyk, Mikołaj Basiński,  Anna Woźnicka, 

Axel Besser-Reguła, Anna Łazuka-Witek, Grzegorz Kubacki.
Foto. Maria Michalak

tyDzień aDaptaCyjny i pasowanie na przeDszkolaka 

muzyCzna eDukaCja 
w kształCeniu zinteGrowanym

W piątek 11.09.2015 rozpoczął się w 
naszej szkole nowy sezon edukacji mu-
zycznej z „Muzyczną rodzinką Państwa 
Ciekawskich”. Pani Janina Sobańska – 
koordynatorka organizacji koncertów na-
wiązała współpracę z Agencją Artystyczną 
„Bonsai” z Poznania. Pierwszy występ nosił 
tytuł „Muzyczny kufer podróżnika”. Dzieci 
świetnie bawiły się, a przy okazji poznawały 
muzyczną terminologię, tajniki i sposób 
odbierania dźwięków. Przed nami jeszcze 
dziewięć koncertów, tyle ile miesięcy roku 
szkolnego. Każdy z nich o innym tytule 
i zakresie wiedzy muzycznej. Na pewno 
doniesiemy o nich w kolejnych artykułach. 
Życzymy naszym uczniom w nowym roku 
szkolnym owocnej nauki i dobrej zabawy. 

     
 Danuta Zwierzyńska
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W minioną niedzielę odbył się I-wszy 
Kórnicki Triathlon, którego organizatorem 
była firma KOTAS. 

Zawodnicy startowali na dwóch dystan-
sach: 1/4 IRONMAN (0,95 m pływania, 45 
km jazdy na rowerze, 10,5 km biegu) oraz 
1/10 IRONMAN (0,38 m pływania, 18 km 
jazdy na rowerze, 4,2 km biegu). 

Zawody rozpoczęły się od przepłynięcia 
określonego dystansu w wodach Jeziora 
Kórnickiego. Linia startu została wyznaczo-
na w pobliżu nowo wybudowanego mola, 

przy ulicy Harcerskiej. Następnie zawod-
nicy mieli do pokonania na rowerach pętlę 
dookoła Jeziora Bnińskiego, a na koniec 
musieli przebiec określony dystans pro-
menadą. Meta i strefa zmian umieszczona 
została na rynku w Kórniku.

Oprócz kategorii wiekowej zarówno 
wśród kobiet, jak i mężczyzn, zorganizo-
wany został start sztafet, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Organizatorzy 
wyłonili również zwycięzców w kategorii 
najlepszy debiutant na dystansie 1/10 IM 

oraz Mistrzostwa Kórnika w Trathlonie. Or-
ganizator zadbał również o najmłodszych, 
dla których przygotowano zabawy z anima-
torami i konkursy z nagrodami.  

Z pewnością udział w niedzielnym tria-
thlonie był nie lada wyczynem, gdyż było 
zimno a momentami padał deszcz, ale na 
starcie zgłosiło się ponad 600 zawodników. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

pierwsza eDyCja triathlonu w kórniku

BaDminton 
w RAdZEwIE

12 września w Radzewie odbył się Je-
sienny Turniej Badmintona. Były to ostatnie 
zawody w tym roku wliczane do cyklu „Kór-
nicka Liga Badmintona Dzieci i Młodzieży”. 
Wystartowało 14 zawodników, którzy walczyli 
o ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej. 
Zwycięzcami tej odsłony rozgrywek okazali się 
Weronika Matuszewska i Dawid Matuszewski. 
Po zliczeniu punktów z wszystkich turniejów 
tegoroczną rywalizację dziewcząt wygrała We-
ronika Matuszewska, która powtórzyła sukces 
z poprzedniego roku. Drugie miejsce zajęła 
Kinga Banecka, a trzecie Zuzanna Banecka. 
Wśród chłopców zwycięzcą okazał się Mikołaj 
Nowak. Na kolejnych miejscach uplasowali 
się Mikołaj Wrzesiński i Dawid Matuszewski. 
Puchary dla najlepszych zawodników w ry-
walizacji całorocznej, jak też nagrody i medale 
dla najbardziej systematycznych zawodników 
zostaną wręczone podczas finału IV Radzew-
skich Spotkań z Badmintonem, który odbędzie 
się 22 listopada. Będzie to turniej „Radzewo 
Bad-Open”, czyli czwarty, otwarty, amatorski 
turniej badmintona w grach pojedynczych i 
podwójnych. Zapraszam!

Karol Niemier

łuCzniCze poDróże, małe i Duże
Za łucznikami najważniejsze starty w drugiej części sezonu 2015. 23 sierpnia w 

Poznaniu wzięli udział w Letnich Zawodach Kontrolnych, co miało stanowić próbę gene-
ralną przed udziałem w zawodach krajowych. Tydzień później w dniach 28-30 sierpnia 
wystartowali w Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbyły się w Zgierzu koło Łodzi. 
Zawodnikom doskwierał potworny upał. Najlepiej w tych warunkach zaprezentowała się 
Monika Stempniak, która w gronie blisko 100 startujących uplasowała się na 14 miejscu, 
bijąc kilka rekordów klubu. Wszystkie swoje rekordy życiowe pobiła Dominika Frąckowiak. 
Wyniki poniżej swoich możliwości zanotowała tym razem Agata Radziejewska. Wśród 
chłopców najlepszym z naszego zespołu okazał się Bartosz Radziejewski, który w kla-
syfikacji ogólnej (40 + 20 metrów) zajął 49 miejsce. Niewiele niżej był Michał Najewski, 
który w klasyfikacji strzelań z 20 metrów zajął miejsce 32. Wystartowali także Kacper 
Jakubiak i Kamil Stempniak. 6 września ponownie zawitaliśmy do Poznania, tym razem 
na Mistrzostwa Wielkopolski dzieci i młodzików. Warunki znowu były ekstremalnie trudne. 
Tym razem padał deszcz i wiał zimny wiatr. Nikt się jednak nie poddał. Wśród młodzików 
tytuł mistrzowski wywalczył Bartosz Radziejewski. Z niewielką stratą punktową tuż za nim 
znalazł się Michał Najewski. Brązowy medal przypadł w udziale Kacprowi Jakubiakowi. 
Tym razem za podium uplasował się Kamil Stempniak. W rywalizacji młodziczek również 
całe podium dla Jedynki-Kórnik. Wygrała Monika Stempniak, a kolejne miejsca zajęły 
Agata Radziejewska i Dominika Frąckowiak. Mistrzami Wielkopolski wśród dzieci zostali 
natomiast: Zuzanna Banecka i Jan Urbaniak (łuki typu Apacz) oraz Roksana Toboła (łuki 
typu orlik). Srebrny medal zawisł na szyi Mileny Najewskiej, a brązowy krążek zdobył 
Tomasz Frąckowiak. Strzelania specjalne (do balonów) wygrali Michał i Monika. Sezon 
nieuchronnie zbliża się do końca, ale jeszcze zostało kilka startów, w których łucznicy 
walczyć będą o cenne trofea oraz pobicie swoich rekordów.

Trener 
Karol Niemier

ogŁoSZENIE
BURmISTRZA mIASTA I gmINY kóRNIk

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów wsi 
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi 
Czołowo oraz części wsi Czmoń – część 
B (Radzewo – część północno-zachod-
nia, zachodnia i południowa - fragmenty, 
Czmoniec, Czmoń – część zachodnia), 
gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 
r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z 
późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/273/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r., 
zmienionej uchwałą Nr XXXV/387/2013 z dnia 
29 maja 2013, zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec, 
części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń 
– część B, gmina Kórnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 
października 2015 r. do 27 października 2015 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19 października 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00 
(sala 106, I piętro – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 
listopada 2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione w postaci elek-
tronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędna dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENIE BURmISTRZA mIASTA I gmINY kóRNIk
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań 
– Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi 
krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 października 2015 r. do 27 października 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku                           pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 15 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik o godz. 13:00 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wno-
szone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 listopada 2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

W dniach 04-września 2015 r. do 07 
września 2015 r. reprezentacja Powiatu 
Poznańskiego złożona z sołtysów gmin 
takich jak Buk, Dopiewo, Kórnik, która 
brała udział w Mistrzostwach Świata, 
Europy i Polski w Koszeniu Bagiennych 
Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianoko-
sy, na które w tym roku zgłosiły się 33 
drużyny. Celem Mistrzostw jest ocale-
nie liczącej setki lat tradycji koszenia 
podmokłych łąk oraz spopularyzowanie 
idei czynnej ochrony przyrody terenów 
bagiennych. Mistrzostwa Biebrzań-
skie Sianokosy były doskonałą okazją 
do promocji naszego powiatu, gdyż 
startowały w nich Parki Narodowe z 
Polski i zagranicy, posłowie, starosto-

wie, samorządowcy różnego szczebla, 
przyrodnicy. Naszymi zawodnikami bio-
rącymi udział w zawodach byli Mirosław 
Rozmiarek (Kórnik ),Eugeniusz Czyż 
(Dopiewo), Krzysztof Przydanek (Do-
piewo ), Andrzej Potrawiak (Dopiewo). 
Najlepszy uzyskany czas w zawodach 
na 100 m w koszeniu uzyskał Wiesław 
Szklanko 2m 23,57 s,najlepszy uzyska-
ny czas naszego zawodnika Mirosława 
Rozmiarka 4m 40s.Biebrzańskie Sia-
nokosy mają uświadomić konieczność 
wykaszania terenów, które bez pomocy 
człowieka straciłyby swoje cenne walory 
przyrodnicze.

Zbigniew Tomaszewski

 BieBrzańskie sianokosy
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Co tam słyChać 
w uks tkD kórnik?

Dawno nic nie pisaliśmy na łamach Kór-
niczanina o tym co dzieje się w Uczniowskim 
Klubie Sportowym „TKD-Kórnik”.  A było tego 
naprawdę dużo. Właściwie powinniśmy mieć 
zatrudnioną osobę, która na bieżąco spisywała 
by wszystkie wydarzenia. Nie będziemy cofać 
się w czasie zbyt daleko i zaczniemy od połowy 
czerwca. 

W dniu 13 czerwca 2015 roku Kórnickie 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” gościło 
VII Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar 
Burmistrza Kórnika. Organizatorem Turnieju 
był oczywiście Uczniowski Klub Sportowy 
„TKD-Kórnik” przy wsparciu Gminy Kórnik. 
Do rywalizacji stanęło blisko 140 zawodników 
i zawodniczek z ośmiu klubów Wielkopolski. 
Jak co roku rywalizacja odbywała się w kon-
kurencjach sprawnościowych oraz w walce 
sportowej (młodzicy i juniorzy młodsi oraz 
dorośli). Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik p. Jerzy Lech-
nerowski, który  wziął również udział w dekoracji 
medalistów konkurencji sprawnościowych. Po 
raz pierwszy w historii zawodów, na wniosek 
zaproszonych klubów,  rozegrano konkurencję 
poomsae i walki sportowej dla osób dorosłych, 
głownie rodziców. Nasz Klub reprezentował 
Michał Olewski, który debiutując w kategorii 
walki wywalczył złoty medal. 

W klasyfikacji drużynowej I miejsce oraz 
Puchar Burmistrza Kórnika zdobył MUKS Białe 
Tygrysy PWiK Jarocin, II miejsce gospodarz 
Turnieju czyli UKS TKD KÓRNIK, III miejsce 
TIGER TEAM Września. Nasi zawodnicy oczy-
wiście nie zawiedli, niejednokrotnie zdobywając 
po kilka medali: 

Hanna Kulakin (3 złota), Julia Szpak (3 
złota), Dawid Smajdor (2 złota i brąz), Łukasz 
Nowak (złoto, 2 srebra), Julia Kulakin (złoto 
i srebro),  Michał Olewski (złoto), Mikołaj Po-
sadzy (złoto),  Oliwia Posadzy (3 srebra), Ce-
lestyna Siejak (srebro), Hubert Ciołek (srebro), 
Jakub Kozłowski (2 brązy), Marek Binetti (2 
brązy), Milena Michałowska (brąz).  Tym razem 
się nie poszczęściło, choć dzielnie rywalizowali: 
Emilia Siejak, Dominika Poprawka, Kamil Cza-
plicki, Hubert Jasiński, Jakub Michalski, Marcin 
Treumann i Mariusz Treumann.

Dodatkowo, drużyny w składach:  Julia 
Kulakin, Hanna Kulakin, Mikołaj Posadzy oraz 
Celestyna Siejak, Szpak Julia i Dawid Smador 
wywalczyły odpowiednio III i IV miejsce w kon-
kurencji poomsae drużynowego.

Wsparcia finansowego, rzeczowego i orga-
nizacyjnego na Turniej udzielili: 

• Gmina Kórnik 
• KCRiS „Oaza”
• Fundacja Zakłady Kórnickie
• Fighting Empire
• Pizzeria Piccolo

***
Zaraz po zakończeniu roku szkolnego, 

w dniach 26-28 czerwca czwórka Naszych 
zawodników wybrała się do dalekiego Kętrzyna 
na Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski .

Ekipa UKS TKD KÓRNIK spisała się znako-

micie. Jakub Posadzy trzeci rok z rzędu został 
Mistrzem Polski Juniorów, zdobywając dla Klu-
bu jedenasty taki tytuł. Mateusz Nowak zdobył 
krążek brązowy. Zuzanna Szpak debiutując 
w kategorii młodzieżowiec, oraz startując pierw-
szy raz na Mistrzostwach Polski w barwach 
UKS TKD KÓRNIK, również zdobyła brązowy 
medal. Niestety bez medalu wrócił Marcin Ko-
zieł (kat. junior), który w drugiej walce spotkał się 
z późniejszym (jak się okazało) Mistrzem Polski. 
Mimo to postawa „Kozy” zasługuje na wielką 
pochwałę tym bardziej, że wrócił do treningów 
niespełna dwa miesiące przed zawodami po 
długotrwałej kontuzji. 

Nasi czołowi zawodnicy Mateusz Nowak 
i Jakub Posadzy, obecnie uczniowie LO MS 
w Warszawie, już 2 sierpnia musieli się stawić 
w Zakopanem na szkolny obóz kondycyjny. 
Przez 8 dni w górzystym terenie pracowali 
nad siłą i wytrzymałością. Do domu wrócili 10 
sierpnia, jednak już 16 czekał na Nich kolejny 
obóz, tym razem nad Morzem Bałtyckim w miej-
scowości Łazy k/Mielna. 

Pozostali Klubowicze na zgrupowanie spor-
towe, również w Łazach przyjechali w dniach 
8-18 sierpnia. Frekwencja dopisała, gdyż aż 10 
osób pojechało na zgrupowanie. Dzięki dotacji 
z Gminy Kórnik oraz wsparciu wyjazdu przez 
Fundację Zakłady Kórnickie, koszt wyjazdu 
obniżono o kilkaset złotych. Udało się również 
zgrać w czasie obozy z innych zaprzyjaźnio-
nych klubów, dzięki czemu Nasi zawodnicy 
mogli trenować z zawodnikami z innych klubów 
z Polski i zagranicy (Bydgoszczy, Świnoujścia, 
Bornego Sulinowa, Poznania – Szakal Jeżyce, 
a nawet Anglii). Była, więc też okazja do pod-
szlifowania języka angielskiego. Obóz dobrze 
przepracowali: Gabriela Berwid (debiutantka), 
Celestyna Siejak, Julia Szpak, Zuzanna Szpak, 
Marek Binetti (debiutant), Bartosz Karaśkiewicz, 
Marcin Kozieł, Łukasz Nowak, Mikołaj Posadzy-
(debiutant) oraz Dawid Smajdor. 

Gdy ta dziesiątka wróciła już do domu, Nasi 
licealiści praktycznie zaczynali drugi obóz, tym 
razem techniczno-taktyczny. Spędzili prawie 
dwa tygodnie na bezpośrednich przygotowa-
niach do dużego turnieju Polish Open/ Warsaw 
Cup, który po raz pierwszy w tym roku miał 
rangę G1 Światowej Federacji Taekwondo. 

W dniach 29-30 sierpnia Nasi reprezen-
tanci: Bartosz Karaśkiewicz,  Marcin Kozieł,  
Łukasz Nowak, Mateusz Nowak, Jakub Po-
sadzy] i Dawid Smajdor wzięli udział w zawo-
dach w Warszawie. Juniorzy Mateusz i Jakub 
dostarczyli wszystkim niesamowitych emocji. 
Startujący w kat. -59 kg Mateusz stoczył dwie 
walik. Pierwszą z reprezentantem Grecji wygrał 
do zera! W drugiej przyszło mu zmierzyć się 
z reprezentantem Hiszpanii. Mimo, iż Mateusz 
nieznacznie przegrał walkę, zrealizował plan: 
wywalczył możliwość startu na Mistrzostwach 
Europy Juniorów. 

Kibiców nie oszczędził również Jakub. 
Pierwsze walki wygrał sporą przewagą poko-
nując reprezentanta Rosji oraz Danii. W trzeciej, 
o medal, przyszło mu zmierzyć się z reprezen-
tantem Azerbejdżanu. I tu w ostatniej sekundzie 
szala zwycięstwa przechyliła się na niekorzyść 
Jakuba, który na szczeście również wywalczył 
kwalifikację na Mistrzostwa Europy Juniorów. 

Mniej szczęścia miał Marcin Kozieł, który 
niestety odpadł z turnieju już w pierwszej walce.
Najmłodszy z ekipy,  Dawid Smajdor w pierw-

szym pojedynku uległ zawodnikowi Białorusi. 
Dla Przecinka był to pierwszy start na zawodach 
takiej rangi i pierwszy zdobyty punkt! Dwie 
walki w nowej kategorii wagowej -45 kg stoczył 
Łukasz Nowak. Pierwszą z reprezentantem 
Białorusi wygrał wręcz koncertowo. W drugiej 
przyszło mu zmierzyć się ze zwycięzcą turnieju 
w kategorii wagowej -45kg. Łukasz musiał 
uznać kunszt i przygotowanie przeciwnika. 
Miłą niespodziankę sprawił wszystkim Bartosz 
Karaśkiewicz, który zdobył srebrny medal 
w swojej kategorii. Pierwszą walkę wygrał przed 
czasem, jednak później w finale musiał uznać 
wyższość swojego przeciwnika, reprezentanta 
klubu z Opola. 

„Cel wyznaczony zawodnikom został zre-
alizowany” - tak podsumował występ naszych 
zawodników trener Karol. 

Po zakończeniu Turnieju w Warszawie 
Mateusz Nowak i Jakub Posadzy, mieli okazję 
uczestniczyć w seminarium zorganizowanym 
przez AZS AWF Warszawa z czołówką świato-
wego taekwondo. Zaproszenie przyjęła Kadra 
Narodowa Australii (Hayder Shkara, Safwan 
Khalil  i Thomas Auger) oraz Mołdawii, którą 
obecnie reprezentuje słynny Aaron Cook (2 
osoba w rankingu światowym). Przypatrywać 
się najlepszym, to już jest zaszczyt, a Nasi 
chłopcy mogli również z nimi potrenować. Zdo-
byli bardzo duże doświadczenie, które mamy 
nadzieję zaowocuje w przyszłości. 

Miło Nam zakomunikować, że w Kórniku 
przybył kolejny posiadacz, a właściwie posia-
daczka czarnego pasa w taekwondo. Zuzanna 
Szpak, krótko po przejściu do Naszego Klubu 
zaczęła intensywnie przygotowywać się do 
egzaminu na swój pierwszy stopień mistrzow-
ski i udało się. Egzamin został zorganizowany 
przez zaprzyjaźniony klub MUKS Białe Tygrysy 
PWiK Jarocin. Zuzia jest pierwszą kobietą 
w Kórniku (przynajmniej nic nie wiemy o innej), 
która taki pas w taekwondo zdobyła. Po Piotrku 
Mikołajczaku, Mateuszu Nowaku i Jakubie 
Posadzy do grona mistrzowskiego w Klubie 
dołączyła Zuza. Życzymy jej wielu sukcesów, 
a pozostałych zawodników namawiamy do 
pójścia w ślady koleżanki. 

W ostatnich dniach dotarła do Nas ofi-
cjalna informacja, że Jakub Posadzy znalazł 
się w podstawowym składzie Reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Europy, które odbędą się 
w dniach 22-25 października na Łotwie, nato-
miast Mateusz Nowak ma szanse wystartować 
w składzie rozszerzonym, tzn. z własnych 
źródeł finansowania.

wszystkich zainteresowanych dzia-
łalnością klubu zapraszamy do odwie-
dzenia Nas na treningach w kcRiS oaza 
w poniedziałki (17-21.30), środy (17-20.30) 
i piątki (17.00-20.00), lub kontakt telefo-
niczny pod numerem 663 786 462. Strona 
internetowa klubu: www.tkdkornik.pl; 
profil na FB: facebook.com/tkdkornik

Od tego sezonu nowość: grupa Masters 
dla dorosłych – treningi w poniedziałki (20.30-
21.30) i piątki (19.00-20.00)

Szkolenie w UKS TKD KÓRNIK jest wspie-
rane finansowo przez Gminę Kórnik oraz Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu.

EK, PP

Klub piłkarski z Kórnika to nie tylko gru-
py seniorskie występujące w IV czy II lidze. 
To przede wszystkim grupy młodzieżowe! 
W Kotwicy powstało już sześć kategorii 
wiekowych, są to:

1) junior starszy (rocznik 1997/2000 )
2) trampkarze (rocznik 2001/2002)
3) młodziki (rocznik 2003/2004)
4) orliki (rocznik 2005/2008)
5) żaki (rocznik 2007/2008)
6) młodziczki

Orliki swoje zmagania rozpoczęli w 
weekend 05-06 września. Ich obie grupy 
wiekowe przegrały dość wysoko z sąsiedz-
kim zespołem ze Środy Wlkp ale tydzień 
później zremisowały z Kłosem Zaniemyśl 
5:5.

Żaki czyli ich jeszcze młodsi koledzy 
swoje zmagania zaczęli 12 września w 
Śremie. W tej kategorii wiekowej rozgrywki 
prowadzone są na zasadzie mini turniejów 
rozgrywanych u każdej drużyny biorącej 
udział w zawodach. Malusińscy przegrali 
swoje mecze ale tam liczy się przede 
wszystkim dobra zabawa.

Orliki E1 gr.8
Polonia Środa Wlkp. – Kotwica Kórnik – 7:1

Orlik E2 gr.3
Polonia Środa Wlkp. – Kotwica Kórnik – 
10:1

Bardzo dobry start zaprezentowały 
grupy starsze. Spore wygrane młodzików i 
trampkarzy w pierwszej kolejce napawały 
optymizmem przed dalszymi rozgrywka-

mi! Jednak tydzień później Młodziki na 
własnym boisku ulegli Polonii Środa 0:7 a 
Juniorzy w Poznaniu 1:3

Młodziki D1 gr.3
Kłos Zaniemyśl- Kotwica Kórnik – 0:3 Bram-
ki: Pogonowski, Joachimiak i Rychlewski
Kotwica Kórnik- Polonia Środa Wlko – 0:7 

Trampkarze C1 gr.4
Kotwica Kórnik- Kłos Zaniemyśl 3:0 Bramki: 
Zgarda x3

Juniorzy A1 gr.3
UKS Śrem – Kotwica Kórnik – 0:8 Bramki: 
Marciniak x4, Wąsowicz x3 i Tomczak
Poznaniak Aurea Poznań- Kotwica Kórnik 
3:1 

Drużyny seniorskie dnia 05-06/09 rozgry-
wały swoje mecze u siebie na stadionie na 
Błoniach. Jednak ten weekend okazał się dla 
nich bardzo pechowy. Dość wysokie porażki 
mogą budzić duży niepokój. Seniorki przegra-
ły z drużyną ze Stargardu Szczecińskiego 1:4 

a Seniorzy przegrali 1:5 ze Zjednoczonymi 
Trzemeszno. 

Tydzień później jednak Panowie zreha-
bilitowali się pokonując 4:1 Wełnę Skoki. 
Przedostatni weekend września znów nie 
sprzyjał drużynom seniorskim. Seniorzy prze-
grali u siebie 1:3 z Iskrą Szydłowo a Panie 
na wyjeździe przegrały 0:1 z KKP Chełmża. 

Strzelamy dwie bramki, sędzia podwójnie 
nie zalicza trafienia. Rywalki wykorzystały 
okazję i to one zdobyły 3pkt w tym spotkaniu. 
Mimo porażki jesteśmy pozytywnie nastawio-
ne po tym meczu bo jesteśmy zadowolone z 
naszej gry.- powiedziała po spotkaniu jedna 
z Kotwiczanek.

W niedzielę 27.09.15 Seniorki Kotwicy 
Kórnik zagrają u siebie z GOSRiT Luzino o 
godz. 15:00. Seniorzy zaś także 27.09 za-
grają na wyjeździe  z GLKS Wysoka o 14:00. 

Aleksandra Chojnacka

młoDzież kotwiCy też Gra

W dniu 24 października odbędzie się w 
Kórniku bieg na dystansie 5 i 10 kilometrów, 
który stanowi imprezę wpisaną w Wielko-
polską Ligę Biegową, która odbywa się w 
różnych miastach naszego regionu. Każdy 
kto pokona wybrany przez siebie dystans 
otrzyma medal, a najlepsza trójka 
wśród kobiet i mężczyzn zarówno 
na 5, jak i na 10 kilometrów otrzyma 
atrakcyjne nagrody.

Bieg ten jest ofertą dla wszyst-
kich, którzy chcą mieć swój udział 
w rywalizacji w ramach zawodów 
sportowych. Bo w modzie są ostatnio 
półmaratony i maratony, czyli biegi na 
długich dystansach, z którymi wielu 
śmiertelników sobie najzwyczajniej 
nie radzi, a my proponujemy Państwu 
bieg na dystansach, które każdy z 
nas może przebiec i poczuć satys-
fakcję z pokonania swoich słabości, 
a przy okazji zobaczyć na szyi medal, 
który może tylko wzmocnić te pozy-
tywne uczucia. 

Trasa została tak przygotowana, 
by być atrakcyjną dla biegaczy, ale 
także w taki sposób, by jak najmniej 
utrudnić życie mieszkańcom miasta. 
Impreza odbywać się będzie w godzi-

nach od 10.00 do 14.00, a bieg prowadzony 
będzie ulicami, które nie ograniczą prze-
pustowości w mieście, ani nie zablokują 
kursowania autobusów komunikacji pu-
blicznej. Zatem bieg ten będzie przyjemny, 
pożyteczny i nieszkodliwy jednocześnie. 

Mapkę trasy biegu znajdziecie Państwo pod 
tekstem, a rywalizacja będzie przebiegała 
następującymi ulicami: Dworcową, Wojska 
Polskiego, Pocztową, Placem Niepodległo-
ści, Średzką, Parkową,  Z. Celichowskiego, 
Aleją Flensa, na powrót Parkową i Średzką, 

Wiatraczną,  A. Wróblewskiego, Wł. 
Zamoyskiego i na zakończenie wra-
camy ponownie na ulicę Dworcową. 
Biegnący na 5 kilometrów przemierzą 
tę pętlę raz, a ci, którzy pobiegną na 
10 kilometrów opisaną trasę pokona-
ją dwukrotnie. 

Zapisywać się na zmagania w 
ramach Wielkopolskiej Ligi Biegowej 
można elektronicznie na stronach in-
ternetowych: www.wielkopolskaliga-
biegowa.pl i www.biegbialejdamy.pl. 

Zapraszamy Państwa do udziału 
w tym biegu. Spotkajmy się 24 paź-
dziernika i pokażmy, że sport może 
być wspólną pasją całych rodzin, 
bo nawet jeśli nie pobiegniemy, to 
zawsze możemy kibicować tym, 
którzy staną na linii startu. Zatem, do 
zobaczenia 24 października!

 Fundacja Waleczne Serca

sport to zDrowie - oDroBina ruChu niGDy nie zaszkoDzi
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kolarstwo
17 kRYTERIUm UlIcZNE 

o PUchAR BURmISTRZA kóRNIkA, 
9 mEmoRIAŁU ZNANEgo TRENERA
 FRANcISZkA PRZEcINkowSkIEgo 
I wYNIkU 44 wIElkIEgo FESTYNU 

RowERowEgo dlA dZIEcI

Po za wspaniałą pogodą, dopisała nie-
zwykła frekwencja. Ogółem w Kórniku wy-
startowało blisko 400 uczestników w tym 
prawie  200 dzieci do lat 10. Wśród gości nie 
zabrakło mającego kórnickie korzenie Zenona 
Jaskuły, wychowanego w UKS Jedynka Kórnik 
Mateusza Taciaka i Mistrza Europy z ub. roku 
Patryka Rajkowskiego. Rowerowe ściganie 
rozpoczęły dzieci w kategorii do lat 4, w której 
najmłodszy uczestnik Konstanty Ogierman 
(ur. 13.06.2014!).

Najciekawiej zapowiadał się wyścig me-
moriałowy, czyli wyścig Elity kobiet, w którym 
wystartowały prawie wszystkie najlepsze 
zawodniczki ścigające się w polskich klubach. 
Wyścig kobiet stał na bardzo wysokim pozio-
mie, a zacięta rywalizacja o zwycięstwo była aż 
do samej kreski. Memoriałowy wyścig wygrała 
przedstawicielka gospodarzy, Nikol Płosaj, do-
datkowo zmotywowana obecnością głównych 
sponsorów, państwa Marii i Wojciecha Mróz. 
Nikol w bezpośredniej walce pokonała Karo-
linę Karasiewicz Atom Dzierżoniów i ósmą 
zawodniczkę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
Paulinę Brzeźną. W Kórniku wystartowała 
również świeżo upieczona mistrzyni świata 
juniorek Justyna Kaczkowska, przywitana 
przez Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
pięknym bukietem kwiatów. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężali. Warto dodać 
pełen profesjonalizm w organizacji imprezy, 
nad którą od początku do końca czuwał inicja-
tor kórnickiego kolarstwa, trener Robert Taciak

dzieci do lat 4
Anna Kamieniczna – Śrem
Marceli Wawrzyniak – Mieczewo

dzieci 5-6- lat
Joanna Marczak - Kotlin
Borys Bocian – Sady

dzieci 7-8 lat
Agata Wrzeszcz - Bnin
Stanisław Zimny – Kórnik

9-10 lat
Aleksandra Wizner – Zakrzew
Oliwier Zakrzewski – Błażejewko

ŻAk
Tamara Szalińska – Ratusz Maszewo
Piotr Matuszak – Tarnovia Tarnowo Podg.

ŚwIETNY wYSTęP kolARZY w góR-
SkIch mISTRZoSTwAch PolSkI

W ostatni weekend w Jeleniej Górze i 
Przesiece odbyły się Górskie szosowe Mi-
strzostwa Polski, z których zawodnicy UKS 
Mróz Jedynka Kórnik przywieźli kolejny medal 

w tym sezonie. Autorką srebrnego krążka do 
lat 23 jest kolejna już czwarta zawodniczka, 
która zdobywa w tym sezonie medal indywi-
dualny - Natalia Nowotarska. Jest to ogromny 
sukces tej dziewiętnastoletniej kolarki, choć 
pozostaje pewien niedosyt, gdyż była bardzo 
blisko zwycięstwa. Na górze ostatniego pod-
jazdu pod Przesiekę samotnie prowadziła 
o 28 sekund, a goniąca ją Monika Żur (4F) 
doścignęła ją pod koniec zjazdu. Rozpędzona 
i naładowana adrenaliną Żur pokonała Natalię 
na ostatnim 3 km podjeździe do mety. Mimo to 
jak na zeszłoroczną juniorkę to spory sukces 
i już 13 medal dla grupy Mróz w tym sezonie. 
Czwarta wśród dziewczyn do lat 23 była Alicja 
Ratajczak, której do medalu zabrakło zaledwie 
kilka sekund. Kolejne miejsca naszych za-
wodniczek do lat 23 to: Nikol Płosaj 6, Natalia 
Radzicka 9 i Natalia Morytko 10. Nikol była 
zaliczana do faworytek, niestety o godz  3 w 
nocy poprzedzającej start, wróciła z Belgii po 
bardzo ciężkiej etapówce zaliczanej do UCI, 
gdzie startowały najlepsze grupy zawodowe 
i jedne z najlepszych dziewczyn na świecie. 
Niestety 4 etap w Belgii zakończył się póź-
nym popołudniem w piątek, a Nikol mocno 
go odczuła i niestety nie zdążyła się w pełni 
zregenerować by walczyć o medal w Przesie-
ce. Cały wyścig belgijski wygrała wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Świata, wicemistrzyni 
Olimpijska szwedka Emma Johansson. Nikol 
w klasyfikacji generalnej zajęła 34 miejsce, 
co jak na start zeszłorocznej juniorki jest 

bardzo przyzwoitym wynikiem. Na górskich 
Mistrzostwach Polski świetnie wypadła nasza 
młodzież (juniorzy młodsi). wśród chłopców 
najlepiej wypadł Wojciech Bystrzycki, który 
do końca walczył o medal, ale ostatecznie 
minął linię mety jako piąty. Piąta w juniorkach 
młodszych była również Joanna Golec, a 
młodziutka Natalia Szymczak (15 lat) była 10.

kolEjNY TYTUŁ dlA kóRNIkA
PodcZAS ToRowYch mISTRZo-

STwAch PolSkI ElITY

W Pruszkowie na BGŻ Arenie odbyły się 
Mistrzostwa Polski Elity w kolarstwie torowym. 
Pierwszego dnia ogromny sukces osiągnął 
zespół UKS Jedynka w wyścigu drużynowym 
na dochodzenie na 4000m. W konkurencji ko-
biet grupa Mróz Jedynka Kórnik po raz szósty 
z rzędu zdobyła tytuł mistrzowski. Kórniczanki 
w składzie Nikol Płosaj, Weronika Humelt, 
Natalia Radzicka, Natalia Morytko i startująca 
w wyścigu finałowym Alicja Ratajczak pokona-
ły w finale BCM Nowatex Ziemia Darłowska, 
bijąc przy okazji Młodzieżowy Rekord Polski. 
Gratulacje naszym zawodniczkom składał 
osobiście sam Minister Sportu Adam Korol. 
Brązowy medal zdobyła drużyna ATOM 
MAT Dzierżoniów, po zwycięstwie w finale B 
z drugim zespołem Mróz jadącym w składzie 
Sabina Napieralska, Viktoria Żegleń, Natalia 
Nowotarska, Joanna Golec i Karolina Przy-
bylak. Dwie ostatnie zawodniczki to jeszcze 
juniorki młodsze (16 lat). 

Paweł Marciniak
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z piłką nożną
UkS SokóŁ RoBAkowo 

I gImNAZjUm Im. PowSTAŃców wlkp.  
w RoBAkowIE

dNIA 3 PAŹdZIERNIkA (SoBoTA) 
(boiska przy gimnazjum

start godz. 9:00)
oRgANIZUją kolEjNY RAZ TURNIEj 

o PUchAR BURmISTRZA mIASTA i 
gmINY kóRNIk

jERZEgo lEchNERowSkIEgo 
w PIŁcE NoŻNEj

ImPREZA odBędZIE SIę w dwóch 
kATEgoRIAch wIEkowYch 

- chŁoPcY RocZNIk 2000 I mŁodSI
- chŁoPcY RocZNIk 2002 I mŁodSI  

gRAmY 5 ZAwodNIków w PolU + 
BRAmkARZ + mAX 2 REZERwowYch
SYSTEm RoZgRYwEk UZAlEŻNIoNY 

BędZIE od IloŚcI 
ZgŁoSZoNYch dRUŻYN

ZgŁoSZENIA do dNIA 30 wRZEŚNIA 
NA NUmER TEl 61-8171-172 

    lUB 604-126-690 A. SURdYk

wSZYSTkIE dRUŻYNY w TURNIEjU 
oTRZYmUją dYPlomY, NAjlEPSI PU-
chARY oRAZ NAgRodY, A wSZYScY 
UcZESTNIcY ZoSTANą UgoSZcZENI 
cIEPŁYm PocZęSTUNkIEm

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO

wioślarski uks
Sezon wioślarski dobiega powoli końca. 

Przed najmłodszymi wioślarzami już tylko 
wyścigi czwórek na Warcie. W czasie wakacji, 
kiedy większość wypoczywała, zawodniczki 
z Kórnika przygotowywały się do udziału w  
Mistrzostwach Polski Młodzików oraz Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

Mistrzostwa Młodzików o Puchar Prezesa 
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 
(Mistrzostwa Polski) w tym roku odbywały 
się na poznańskiej Malcie. Ten piękny i jeden 
z najlepszych torów regatowych w Europie 
często gości sportowców, również młodzików. 
W tym roku nasz Klub reprezentowała dwójka 
podwójna w składzie Zuzanna Zakrzewska 
i Kinga Kaczmarek, które popłynęły w dobrym 
stylu i wywalczyły V miejsce. 

Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików, które odbywały się na początku 
września, panowały wyjątkowo trudne warunki. 
Wiatr i fala sprawiły młodzieży dużo trudności 
i niespodzianek. Wywróciły się aż cztery łódki, 
w tym jedna nasza. Pozostałe osady walcząc 
z przeciwnościami pogody, popłynęły poniżej 
swoich możliwości. Obie czwórki minęły linię 
mety dopiero na czwartej a dwójki podwójne 
na czwartej i piątej pozycji.

W regatach w okresie letnim startowali 
również starsi zawodnicy wywodzący się 

z kórnickiego Klubu. Złoty medal na czwórce 
podwójnej podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży wywalczyła Ania Laskowska. Srebro 
podczas Mistrzostw Polski Juniorów zdobyła 
Klaudia Sucharska z klubową koleżanką na 
dwójce podwójnej wagi lekkiej. Podobnie srebr-
ne medale wypływał Marcin Sobieraj podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w dwójce 
podwójnej mężczyzn i czwórce podwójnej. 
W lipcu Marcin startował także w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Świata w Płowdiw, gdzie 

po trudnej walce, z niewielką stratą wpłynął 
na metę na czwartej pozycji. Już we wrześniu 
razem z Karoliną startowali w Hanowerze na 
Akademickich Mistrzostw Europy, gdzie oboje 
wywalczyli srebrne medale na czwórkach 
podwójnych.

Wszystkim startującym życzę powo-
dzenia w kolejnych startach i gratuluję 
dotychczasowych.

MI

Grupa Mróz z Ministrem Sportu Adamem Korolem

Dekoracja kobiet do lat 23

13 września 2015 roku już po raz szósty 
do Radzewa zawitali zawodnicy grający w 
tenisa stołowego, strzelający z wiatrówki oraz 
rzucający lotką – po to, żeby uczcić pamięć 
wielkiego człowieka, który działał w tym ma-
łym środowisku. To właśnie on stworzył cykl 
turniejów 
w wyżej 
wymienio-
nych dys-
cyplinach 
s p o r t u . 
D z i ę k i 
wsparciu 
f i nanso -
wemu z 
P o w i a t u 
Poznań -
s k i e g o 
oraz Gmi-
ny Kórnik 
uczestnicy 
mieli moż-
liwość walki o cenne trofea: puchary, statu-
etki, medale oraz wiele nagród rzeczowych. 
Zwłaszcza na twarzach dzieci rysował się 
dzięki temu szeroki uśmiech. Rywalizacja 
na wszystkich trzech frontach toczyła się 
w duchu fair-play i bez zakłóceń, no może 
oprócz zaskakującego momentu, kiedy pani 
Alicja Serwatkiewicz zaczęła biegać po sali 
i częstować wszystkich uczestników turnieju 
cukierkami. Przy stołach do tenisa pojawiło 
się 37 graczy. W kategorii dzieci zwyciężyli 

Mikołaj Ostroróg (Radzewo) i Mirella Rozmia-
rek (Radzewo). Wśród starszych tryumf od-
nieśli: Piotr Raptis (Komorniki), Daniel Welke 
(Trzemeszno) oraz Krzysztof Katafiasz (Trze-
meszno), który okazał się także najlepszy w 
Turnieju Mistrzów. W rzucie lotką wystartowa-

ły 54 oso-
by, z któ-
rych naj-
lepszymi 
w swoich 
k a t e g o -
riach oka-
zal i  s ię : 
To m a s z 
F r ą c -
k o w i a k 
(Trzykol-
ne Młyny), 
J o a n n a 
R y b a k 
( K l e s z -
c z e w o ) , 

Dorota Błaszyk (Czmoń) oraz Andrzej 
Szymankiewicz (Kromolice) – zdobywca 
największego pucharu za najlepszy wynik 
spośród wszystkich startujących (32 punkty 
na 36 możliwych). 46 osób podjęło zmagania 
w strzelaniu z wiatrówki. Najlepszymi strzel-
cami zostali: Michał Najewski (Radzewo), 
Wiktoria Oślak (Konarskie), Halina Hajdrych 
(Śrem) oraz najlepszy z najlepszych Robert 
Rozmiarek (Radzewo), który uzyskał maksy-
malną liczbę punktów.

KN

Vi memoriał marka serwatkiewiCza
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Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998

Policja 997
Pogotowie gazowe 992 

gminne centrum Reagowania
 tel. 61 817 00 74

tel. alarmowy: 602 620 736, 
e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik, tel. 61 8 

413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051

61 8620111 
anonimowa, całodobowa in for ma cja 
dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów

618478997 
automat zgłoszeniowy 

Wydziału ds. nar ko ty ków 
KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15, 

tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Rada miejska w kórniku 
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik

tel./fax 61 8170277, 
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75

* Bezpłatnie oddam lodówkę. Tel. 519 606 848
* Sprzedam garaż - Kórnik, ul. Celichowskiego. Tel. 606 23 94 08
*Sprzedam fiata cinquecento, rok 1996, karoseria ocynk. Tel. 504 747 478
*Borówiec segment gotowy do zamieszkania 115 m², 70000 zł + 132 raty po 1500 zł. Tel. 602 214 931
*Przyjmę do pracy elektromechanika samochodowego. Tel. 693 910 165
*Sprzedam atrakcyjną działkę przy lesie 2,5 ha z bitą drogą dojazdową należącą do obw. Radzewo, bliżej Czmonia. Tel. 625 982 670 lub 782 295 096 po godz.18.00
*Sprzedam lokal użytkowy 34 m² w Kórniku, ul. Staszica15. Tel. 885 539 962
*Sprzedaż ziemniaków z domu 15 kg za 10 zł, Bnin, ul. Błażejewska 43. Tel. 502 279 808
*Kupię szafki kuchenne, łóżko jednoosobowe i fotelik. Tel. 783 689 472
*Korepetycje z chemii - poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
*Sprzedam nowe buty zimowe chłopięce nr 38 - cena 60 zł. Tel. 512 671 145
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Wynajmę dom w Błażejewku. Trzy pokoje, kuchnia i łazienka. Ogrzewanie gazowe. Tel. 509 507 447 lub 511 896 093
*Sprzedam dom w zabudowie szeregowej (Poznań, osiedle Świerczewo). Tel. 609 665 352
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092 
*Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekty przemysłowe i budowlane, Gądki, Żerniki, Koninko, Robakowo. Tel. 61 659 03 60, 61 659 03 72, 665 102 572.
*Sprzedam drukarkę do drukowania etykiet nowa DYMO LabelPoint 350 oraz dwie szafki nocne do sypialni tanio. Tel. 506 490 723
*Zatrudnią pracowników produkcyjnych. Miejsce pracy Kijewo koło Środy Wielkopolskiej. Tel. 61 286 69 58
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam butlę gazową 11 kg prawie nowa oraz wąż z reduktorem nowy. Tel. 506 490 723
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówka, dojeżdżam. Tel. 503 622 212
*Sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodową w Śremie. Teren zagospodarowany, altana murowana. Tel. 608 162 058
*Nowe, bezczynszowe, dwupoziomowe, 3-pokojowe mieszkanie, w pełni wyposażone, Kórnik/Bnin. 1575zł/mies. + kaucja 3 tys. Tel. 608 379 620 w godz. 14-20
*Do wynajęcia budynek 360 m² w centrum Kórnika pod działalność biurowo-usługową. Istnieje możliwość podziału. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia apartament 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku pod działalność biurowo-usługową. Klimatyzacja. Tel. 691 793 249
*Sprzedam garaż przy ul. Stodolnej w Kórniku. Tel. 502 777 493. Dzwonić po godzinie 18-tej.
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnią praktyką – muruje, płytkuje, maluje, płoty, klinkier, pozbruk, dreny ściekowe. Tel. 782 513 000
*Sprzedam dywan 2,5 x 4 m mało używany okazja tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękny ekspres do kawy firmy Tchibo. Nowy. Za polowe ceny. Tel.724 247 256
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop 195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007. Tel. 506 490 723
*Sprzedam monitor do komputera LCD NEC 17 cali tylko 100 zł. 100% sprawny. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki + kurtka) rozm. XL (184cm), buty robocze rozm. 43 zimowe, oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42, na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wodomierz 1 szt. do  zimnej wody używany tanio (40 zł szt.), tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparaty fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon-rejestrator cyfrowy, komórkę Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) oraz torby walizki do garniturów. Tel. 506 490 723

 

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 publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 23), lub przekazywać telefonicznie.
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Nikol Płosaj najlepsza w elicie 
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Następny numer kórniczanina ukaże się 9 października 2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 2 października 2015 r.

WARSZTATY 
KONSERWATORSKIE

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz środków własnych Fundacji Zakłady Kórnickie i PAN Biblioteki Kórnickiej

dodatkowe informacje:

informacje organizacyjne: Grażyna Pietrzak, tel. 603 508 544 i Magdalena Bieniaś - Szkopek, tel. 531 984 280

więcej informacji na  www.fzk.pl i na   Biblioteka Kórnicka

FUNDACJA ZAKŁADY 
KÓRNICKIE

KIEDY? I CO TAKIEGO?

6 - 7. XI
GODZ. 12.00

Epistolografia - czyli niezwykła sztuka pisania listów

 i tajemnice dawnej korespondencji. 

 
- GDZIE? -
wszystkie wydarzenia 

odbywają się w Klaudynówce,

pod Zamkiem w Kórniku

Aby uczestniczyć w zajęciach

wystarczy się zapisać:

tel. 603 508 544

lub fundacja@fzk.pl

WSTĘP WOLNY
11 - 12. XII

GODZ. 12.00
  Passe - Partout, czyli rama w ramie - o tym jak 

oprawiać dzieła sztuki i rodzinne pamiątki.

11 - 12. IX
9 - 1O. X

GODZ. 12.00

Powrót do kolebki papiernictwa - czyli niecodzienny świat 

papierów dalekowschodnich. Na deser ORIGAMI!
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zaprasza na

Plac Niepodległosci, Kórnik 
(przy Urzedzie Miejskim)

     wrzeSnia 
26
godz. 

11.00 - 16.00


