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RAjd RodZiNNY

26 czerwca odbył się  XXIV Rodzinny 
Rajd Miasteczka Samochodowego Szpot. 
Rajd rozpoczął się na kórnickim rynku, a jego 
uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć punkty 
kontrolne zlokalizowane na terenie gminy. 
Zakończenie rajdu odbyło się w Swarzędzu. 
W imprezie uczestniczyli wiceburmistrz Antoni 
Kalisz i kierownik Wydziału Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu Magdalena Matelska- Bo-
gajczyk.

WiElkiE gRilloWANiE

Także 26 czerwca na kórnickich błoniach 
odbyło się „Wielkie Grilowanie”.  Impreza po-
łączona była z obchodami 90-lecia działalności 
Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego 
„Kotwica” oraz zbiórką publiczną. Prezes 
KSS „Kotwica” pan Andrzej Giczela powitał 
przybyłych oraz przedstawił historię klubu. 
Wiceburmistrz Antoni Kalisz pogratulował 
jubileuszu, wyraził słowa uznania działaczom, 
trenerom i zawodnikom za wkład włożony 
w rozwój Klubu oraz życzył dalszych sukcesów 
sportowych. Pomimo zmiennej pogody wyda-
rzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
W trakcie trwania imprezy zebrano ponad 8 
tys. złotych, które przeznaczone zostaną na 
rehabilitację mieszkanki Gminy Kórnik.

PloT oBRAdoWAŁ

W dniu 27 czerwca w Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu miało miejsce Walne 
Zgromadzenie Poznańskiej Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej, na którym udzielono 
absolutorium zarządowi za 2015 rok. Ponadto 
odbyły się wybory do Rady PLOT i Komisji Re-
wizyjnej. W spotkaniu uczestniczył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, który po raz kolejny 
będzie członkiem Komisji Rewizyjnej PLOT. 
Prezesem Rady PLOT pozostanie Barbara 
Surma, mieszkanka naszej gminy, podobnie 
jak inny członek Rady Andrzej Żołądkowski.

ZgRomAdZENiE SATER

28 czerwca odbyło się zgromadzenie 
zwyczajne Spółki SATER, na którym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski zatwierdził sprawozdanie 
finansowe spółki za rok 2015 oraz udzielił 
zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium. 
Spółka zakończyła rok obrachunkowy z zy-
skiem.

ZgRomAdZENiE „SchRoNiSkA” 

Również 28 czerwca odbyło się VII Zgro-
madzenie Związku Międzygminnego „Schro-
nisko dla Zwierząt” w Skałowie, na którym 
zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Związku za 2015 rok oraz udzielono zarządowi 

absolutorium. Na spotkaniu Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Antonii Kalisz.

ZgRomAdZENiE Wodkom

Także 28 czerwca odbyło się Zwyczajne 
Zgromadzenie Spółki WODKOM. Burmistrz Je-
rzy Lechnerowski przyjął sprawozdanie z dzia-
łalności spółki oraz udzielił zarządowi i radzie 
nadzorczej absolutorium za rok 2015. Spółka 
zakończyła rok obrachunkowy ze stratą, która 
zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.

ZgRomAdZENiE Zgo jARociN

30 czerwca odbyło się Zgromadzenie 
Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami 
Jarocin, podczas którego organom ZGO 
udzielono absolutorium. Zadecydowano także, 
że wypracowany zysk przekazany zostanie 
na kapitał zapasowy spółki. Na Zgromadzeniu 
naszą gminę reprezentował wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. 

FESTiWAl mUZYkA Z kóRNikA 
ZAiNAUgURoWANY

Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika” zain-
augurowano 3 lipca w Arboretum Kórnickim. 
Pierwszym koncertem cyklu była adaptacja 
„Dziadka do Orzechów” Piotra Czajkowskiego.

Dyrektor Festiwalu Tomasz Raczkiewicz 
zaprosił gości koncertu inauguracyjnego na sie-
dem kolejnych spotkań w kórnickim parku oraz 
ostatnie, dziewiąte w KCRiS „Oaza” podczas 
którego zaprezentowany zostanie multime-
dialny spektakl „Fortuna Plays Szymborska”.

Na wydarzenia festiwalowe zapraszamy 
w każdą niedzielę, o godz. 18.00, aż do 28 
sierpnia.

RoZmoWY Z „SokoŁoWEm”

Na temat możliwości podłączenia syste-
mu kanalizacji sanitarnej do przyzakładowej 
oczyszczalni ścieków firmy „Sokołów” S.A. 
w Robakowie rozmawiali 7 lipca z dyrektorem 
oddziału Markiem Młynarczykiem przedstawi-
ciele samorządu Kórnika: burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, wiceburmistrz Przemysław Pacholski 
oraz kierownik Wydziału Inwestycji Bronisław 
Dominiak. Ustalono, że przedstawiciele gminy 
wystąpią z oficjalnym pismem w tej sprawie do 
zarządu spółki Sokołów SA.

RoZmoWY NA TEmAT komUNikAcji

Tego samego dnia delegacja z Kórnika 
w składzie: wiceburmistrz Przemysław Pa-
cholski, prezes KOMBUS Beata Urbaniak, 
specjalista ds. komunikacji Piotr Kamiński spo-
tkali się z wiceprezydentem Poznania Maciejem 
Wudarskim oraz prezesem Zarządu Transportu 
Miejskiego Piotrem Snuszką. Poruszono temat 

biletów ulgowych dla seniorów w wieku 65-69 
lat. ZTM ma przygotować informacje statystycz-
ne dotyczące ilości takich biletów wykupywa-
nych przez mieszkańców naszej gminy. Dalsze 
rozmowy na ten temat nastąpią po analizie tych 
danych. Wprowadzenie ulgi związane będzie 
z wpłatą określonej sumy na rzecz ZTM. 

BUdoWA PARkiNgU P&R

6 lipca burmistrzowie spotkali się z przed-
stawicielami Powiatu Poznańskiego odpowie-
dzialnymi za transport i drogi: Zbigniewem 
Rusakiem i Markiem Bereżeckim. Rozmawiano 
na temat planów budowy nowej stacji kolejowej 
i parkingu „parkuj i jedź” (Park&Ride) w Konin-
ku, zakupu nowych autobusów dla kórnickiej 
komunikacji oraz koncepcji budowy tras pieszo-
-rowerowych z Dziećmierowa oraz Runowa 
i Szczodrzykowa do dworca PKP „Kórnik” wraz 
z infrastrukturą parkingową dla rowerów.

NoWA dRogA WYBUdoWANA

W dniu 6 lipca oficjalnie zakończono inwe-
stycję polegającą na budowie drogi gminnej 
Żerniki-Robakowo. Wykonawcą zadania była 
firma SKANSKA, którą wybrano w przetargu 
ogłoszonym 12 czerwca 2015 roku. Termin 
realizacji zadania wyznaczono na 30 czerwca 
br. Wybudowano rondo łączące nową drogę 
z drogą wojewódzką 433 (obecnie drogą  
powiatową), most na rzece Kopli oraz samą 
drogę zbiorczą jedno-jezdniową o długości 2 
km i szerokości jezdni 7,3 m. Cała inwestycja 
kosztowała 7.891.187,75 zł. 

SPoTkANiE Z WicESTARoSTą

 Burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i Prze-
mysław Pacholski spotkali się w Starostwie 
w dniu 8.07.b.r. z Wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim w sprawie remontu nawierzchni 
drogi w Pierzchnie oraz trybu przejmowania 
dróg powiatowych przez gminę. Powiat Po-
znański dokona w bieżącym roku remontu 
drogi w Pierzchnie, a przejmując drogę w Kro-
molicach gmina wystąpi do Starostwa o środki 
finansowe na remont tej trasy. 

jUBilEUSZ goSPodYń

W dniu 9 lipca burmistrz Jerzy Lechne-
rowski oraz Magdalena Matelska-Bogajczyk 
uczestniczyli w 150-leciu Kół Gospodyń Wiej-
skich w Wielkopolsce. Jubileusz zorganizowano 
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku 
koło Opalenicy. W imprezie uczestniczyło po-
nad pół tysiąca gospodyń, poczty sztandarowe, 
chóry, delegacje polityków i samorządowców. 
Swoje stoisko promujące naszą gminę zapre-
zentowały członkinie KGW z Bnina pod wodzą 
Sabiny Hinc. Więcej o imprezie w kolejnym 
numerze „Kórniczanina”. 

Opr. ŁG i ZF
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ZARZądZENiE Nr 350/16  WojEWodY WiElkoPolSkiEgo
z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 

do Rady miejskiej w kórniku w okręgu wyborczym Nr 14

Na podstawie art. 385 oraz 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.– Kodeks Wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Nr 21/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. Komisarza 
Wyborczego w Poznaniu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kórniku dla wyboru jednego 
radnego w okręgu wyborczym Nr 14, obejmującym sołectwa: Dachowa, Robakowo Wieś.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 25 września 2016 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz 

wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie 

obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do zarządzenia Nr 350/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2016 r.
kAlENdARZ WYBoRcZY WYBoRóW UZUPEŁNiAjącYch 

do RAdY miEjSkiEj W kóRNikU W okRĘgU WYBoRcZYm NR 14
 ZARZądZiNYch NA dZiEń 25 WRZEŚNiA 2016 R.

do 7 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia zarządzenia 
Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Kórniku w okręgu wyborczym Nr 14;

do 17 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, 
informacji o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu wy-
borczym, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Kórniku ;

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz 
o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego;

do 27 lipca 2016 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Poznaniu kandydatów do składu 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku przez pełnomocników komitetów wyborczych;

do 1 sierpnia 2016 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Kórniku;

do 16 sierpnia 2016 r.  do godz. 24.00 - zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku 
list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 14

do 26 sierpnia 2016 r. - zgłaszanie Burmistrzowi kandydatów na członków obwodowej komisji 
wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych;

- podanie do wiadomości publicznej, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy 
obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej;

do 4 września 2016 r.- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Kórniku obwodowej 
komisji wyborczej

- sporządzenie spisu wyborców
- przekazanie wyborcom informacji o danych wyborach
- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego do 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

do 5 września 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Kórniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery 
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewen-
tualnymi oznaczeniami kandydatów

do 16 września 2016 r. - składanie wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

 do 23 września 2016 r. o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej 

24 września 2016 r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu 
wyborców

25 września 2016 r.w godz. 7.00-21.00 Głosowanie
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/-/ Zbigniew Hoffmann

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.– Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 
zm.), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo na dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi 
inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w § 1, są 
dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

PRZEDSTAWIAMY 
NOWEGO

 WICEBURMISTRZA
Z dniem 1 lipca burmistrz jerzy lech-

nerowski powołał na stanowisko drugie-
go wiceburmistrza dotychczasowego 
Przewodniczącego Rady miasta i gminy 
kórnik Przemysława Pacholskiego.

kim jest nowy Wiceburmistrz miasta 
i gminy kórnik?

Przemysław Pacholski, urodzony 29 
czerwca 1978 roku w Poznaniu, mieszka 
w Dachowie. Jest absolwentem Zespołu 
Szkół Elektrycznych, Policealnego Stu-
dium w Poznaniu (technik ekonomista), 
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania 
w Poznaniu (inż. zarządzania i marketingu 
– zarządzanie przedsiębiorstwem), Poli-
techniki Poznańskiej (mgr inż. Automatyki 
i zarządzania – komputerowe wspomaga-
nie procesów zarządzania) oraz studiów 
podyplomowych na Politechnice Poznań-
skiej (ciepłownictwo i ogrzewnictwo z au-
dytingiem energetycznym). Od 2000 roku 
pracował w firmie Veolia Energia Poznań 
S.A oraz przez 4 lata  prowadził własną 
działalność gospodarczą. W latach 2007-
15 był sołtysem wsi Dachowa. Funkcję 
radnego pełnił od stycznia 2010 r.

W kadencji 2010-14 pełnił obowiązki 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Fi-
nansów, oraz zastępcy przewodniczącego 
Komisji Rozwoju i Infrastruktury. W 2014 
roku wybrano go Przewodniczącym Rady 
Miasta i Gminy Kórnik. Interesuje się infor-
matyka i nowymi technologiami. 

Będzie nadzorował prace wydziałów 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik zajmujących 
się eksploatacją infrastruktury technicznej 
oraz inwestycjami. Zajmie się także or-
ganizacją transportu oraz stanie na czele 
działającej jako organ doradczy burmistrza 
Komisji Bezpieczeństwa.

Opr. ŁG

 Czerwcowa sesja Rady Miasta i Gminy 
Kórnik rozpoczęła się od podniosłego mo-
mentu. Radni podziękowali osobom, które 
ratowały życie topiącego się w wodach 
Jeziora Kórnickiego człowieka oraz prze-
prowadziły akcję reanimacyjną. Przykład 
obywatelskiego zaangażowania i poświę-
cenia dali Patryk Krzeszewski (strażnik 
SM w Kórniku), Mikołaj Lejman, Krzysztof 
Piotrowski i Włodzimierz Piotrowski.

Po części sprawozdawczej radni rozpa-
trzyli i przyjęli uchwały dotyczące:

-zmiany uchwały budżetowej miasta 
i gminy kórnik na 2016 rok. Budżet  po-
nowniewzrósł po stronie dochodów, tym 
razem o ponad 782 tys. zł,  w tym o niemal 
477 tys. zł z tytułu podatku od nierucho-
mości osób prawnych. Dodatkowe środki 
wydamy między innymi na utrzymanie dróg 
gminnych (dodano 200 tys. zł),budowę ul. 
Szerokiej w Robakowie-wsi (160 tys. zł), 
przygotowania do rozbudowy Przedszkola 
w Szczodrzykowie (35 tys. zł), moderniza-
cję kuchni i zakup niezbędnego wyposaże-
nia oraz zatrudnienie pomocy kuchennej 
od roku szkolnego 2016/2017 (70 tys. zł), 
utrzymanie zieleni (25 tys. zł),

- przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych na terenie miasta i gminy kór-
nik w sprawie Budżetu obywatelskiego 
miasta i gminy kórnik na rok 2017. Po 
dyskusji radni przyjęli uchwałę o konsul-
tacjach społecznych Budżet Obywatelski 
Miasta i Gminy Kórnik na rok 2017. Reguły 
konsultacji nie uległy zmianie w porówna-
niu z zeszłoroczną edycją, a szczegółowy 
harmonogram konsultacji znajdą Państwo 
w tym numerze „Kórniczanina”.

- przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządza-
nia drogami powiatowymi. W tym przy-
padku gmina zajmie się budową odcinka 
chodnika w ciągu byłej drogi wojewódzkiej 
nr 433 Swarzędz – Gądki na odcinku od 
pętli autobusowej przy węźle Koninko do 
miejscowości Żerniki,

- uchwalenia „Założeń do planu za-
opatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe dla miasta i gminy 
kórnik”

Zajęto sie także uchwałami zwiazanymi 
z planowaniem przestrzennym, w sprawch:

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, 
Słonecznej i Dworcowej, obręb Dziećmie-
rowo, 

- przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kórnik, ze zmia-
ną obejmującą obszar obrębów: Czołowo, 
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń 
i Błażejewko.

- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla połączenia ulicy Grzybobra-
nie z ulicą Główną w Borówcu, 

- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych pomiędzy 

drogą ekspresową S11 a osiedlem Wzgórze 
Owocowe, obręb Skrzynki, 

- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki o numerze ewiden-
cyjnym 38/2, obręb Szczytniki, 

- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek o numerach ewi-
dencyjnych 53/49 i 53/55, obręb Żerniki.

Radni zadecydowali także o prze-
kazaniu do rozpatrzenia Wojewodzie 
Wielkopolskiemu skargi dotyczącej braku 
odpowiedzi na pismo mieszkanki w sprawie 
wieloletniego zalewania nieruchomości przy 
ul. Zwierzynieckiej.

Radna Dorota Buchalska zgłosiła in-
terpelację w sprawie budowy sygnalizacji 
świetlnej na ulicach Poznańskiej i Głównej 
w Borówcu. Sygnalizacja o którą wnio-
skują mieszkańcy miałaby pełnić funkcję 
spowalniającą ruch na głównych arteriach 
Borówca i zdaniem radnej winna być sko-
ordynowana ze światłami na przejściach 
dla pieszych.

Radny Andrzej Surdyk pytał o postępy 
w sprawie wydania warunków budowy 
kanalizacji sanitarnej w Robakowie, Gąd-
kach i Żernikach. Poinformowano go, że 
warunki są już wydane, jednak potrzebna 
jest decyzja do jakiej oczyszczalni planuje 
się odprowadzać ścieki. 

Wyjaśniono, że wnioskowano o po-
większenie tzw. aglomeracji kórnickiej 
o Skrzynki, Błażejewo i Biernatki. Jeśli do 
tego dojdzie kanalizowaniem tych miejsco-
wości zajmie się Aquanet.

Radna Julia Bartkowiak pytała o organi-
zację triatlonu, który ma odbyć się 18 wrze-
śnia. Przypomniała o zarzutach w sprawie 
zeszłorocznej organizacji oraz  ustaleniach 
rady w tej sprawie i potrzebie wykonania 
przez organizatora koniecznych uzgodnień.  

Radna Krystyna Janicka prosiła o za-
jęcie się sprawą przejścia dla pieszych 
i świateł przy sklepie na ul. Śremskiej. Po-
informowano ją, że wykonaniem przejścia 
dla pieszych ma zajęć się zgodnie z umową 
firma prowadząca działalność handlową 
w tym miejscu. Światła są projektowane. 

Radna Beata Bruczyńska pytała o ter-
min wykonania badań przydatności do ką-
pieli naszych jezior oraz termin  włączenia 
oświetlenia placu zabaw w Skrzynkach. 
Zaproponowała także nawiazanie kontaktu 
z dzierżawcą jezior w sprawie ograniczenia 
ich zarastania. 

Radna Magdalena Pawlaczyk prosiła 
o informacje na temat przygotowań do 
modernizacji monitoringu. Jak ją poinfor-
mowano zakupiono 4 nowoczesne kamery 
oraz trwają prace związane z przygotowa-
niem pomieszczenia centrum monitoringu 
w starej gazowni. 

Radny Adam Lewandowski zawniosko-
wał by przewidzieć monitoring okolic szkół 
w godzinach popołudniowych i nocnych. 

Radny Jarosław Mieloch pytał o rozwią-
zania w sprawie naprawy ścieżki pieszo-

-rowerowej w Biernatkach. Prosił także 
o wyczyszczenie zarośniętego pobocza ul. 
Jarzębinowej w tej wsi. 

Zgłosił także, że mieszkańcy osiedla 
przy ul. Głównej i Rekreacyjnej wnioskują 
o przystanek autobusowy na „żądanie”. 

Radny Roman Genstwa wyraził nieza-
dowolenie w sprawie działań dotyczących 
przebudowy świetlicy wiejskiej w Szczo-
drzykowie. Gmina nadal nie otrzymała 
pozwolenia od organów powiatowych, które 
wymagają m. in. badań archeologicznych.  
Wyraził także zdanie, że konieczne jest 
doprojektowanie połączenia kanalizacji Da-
chowy i starego Szczodrzykowa, natomiast 
nowa część wsi powinna byc podłączona 
do sieci rozbudowywanej od strony Dzieć-
mierowa. 

Na zakończenie przewodniczący Prze-
mysław Pacholski poinformował, że była 
to ostatnia sesja jaką poprowadził w roli 
przewodniczącego. Jego funkcję, do 
czasu wyboru nowego przewodniczącego 
przejmie wiceprzewodniczący Roman Gen-
stwa.  Podziękował za współpracę radnym 
i urzędnikom. Na jego ręce także złożono 
podziękowania i gratulacje z okazji objęcia 
funkcji wiceburmistrza.

Podczas specjalnej sesji zorganizowa-
nej 13 lipca na stanowisko przewodniczą-
cego Rady Miasta i Gminy Kórnik wybrano 
radnego Adama Lewandowskiego. 

Opr. ŁG

UWAgA  !
msza pomysł na

 coś nowego w kórniku!.
chcesz złożyć  projekt do Budżetu 

obywatelskiego 2017?
Przyjdź do nas w dniu 21 lipca 2016 r. 

do restauracji Venus w oazie, 
o godzinie 18:00.

Serdecznie  zapraszamy - 
Radni miasta kórnika 

UWAgA !
masz pomysł na coś nowego w Bninie! 
chcesz złożyć projektdo Budżetu oby-

watelskiego 2017!
Przyjdź do nas w dniu 25 lipca 2016 r.

do sali Rady miasta i gminy 
w ratuszu w Bninie o godzinie 18:00

Serdecznie zapraszamy
 - Radni Bnina

Dwie sesje - Dwóch przewoDniczących

W dNiU 07 WRZEŚNiA 2016 RokU 
ZAPRASZAm NA SPoTkANiE 
Z miESZkAńcAmi kóRNikA 

godZiNA 18.00 
dom PARAFiAlNY.

RAdNA RAdY miASTA i gmiNY 
kóRNik

dANUTA PAlUSZkiEWicZ
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Zapraszam na wywiad z iwoną cupryjak, 
sołtysem wsi Runowo.

Rozpocznę naszą rozmowę dość banal-
nie, jaka jest Pani wieś?

Zacznę może trochę nostalgicznie. Moja 
wieś to mój rodzinny dom. Tu się urodziłam. 
Bezpieczny – z ogrodem pełnym woni i smaków 
oraz podwórzem, zawsze głośnym i wesołym 
– gdakaniem kur, kwakaniem kaczek, szcze-
kaniem psa. Telewizorem u Pani Witkowskiej - 
jedynym we wsi - i słynnym filmem „Zorro”, który 
mogliśmy obejrzeć pod warunkiem wywiązania 
się ze swoich dziecięcych obowiązków. Moja 
wieś to ludzie, z którymi dane mi było przeby-
wać, kiedy mieszkałam w Runowie w okresie 
dzieciństwa i okazjonalnie w późniejszym 
okresie mojego życia. Miłe sercu wspomnienia 
i empatia do tego środowiska wpisały się w 
moją pamięć na zawsze i pozwoliły mi stworzyć 
sobie bardzo pozytywny obraz tej miejscowości, 
za którą często tęskniłam, zanim ponownie 
zamieszkałam w Runowie.

Zamieszkała Pani ponownie w Runowie 
i w niedługim czasie została sołtysem wsi. 
Pełnienie tej funkcji , kolejną już kadencje z 
rzędu, na pewno spowodowało, że zauważa 
Pani zmiany zachodzące w miejscowości na 
przestrzeni tych kilku lat. Ale zanim przej-
dziemy do tego tematu, chciałabym zapytać 
jaka jest wieś dzisiaj – oczami sołtysa?

Moja wieś jest przede wszystkim mała. 
Liczy niespełna 266 mieszkańców, w tym 57 
dzieci. W większości są to mieszkańcy rdzenni. 
Wieś pełni funkcję rolniczo-przemysłowo-
-usługową. Większość mieszkańców w wieku 
produkcyjnym pracuje w innych miejscowo-
ściach, głównie w Poznaniu. Jednak podkreślić 
należy, że zatrudnienie mieszkańcom daje 
również 7 zakładów produkcyjno-usługowych 
zlokalizowanych na terenie wsi. Monotonny  
krajobraz rolniczy Runowa uatrakcyjnia są-
siedztwo cennej przyrodniczo doliny Średzkiej 
Strugi. W wyniku zabiegów melioracyjnych i 
prac piętrzących wody rzeki oraz udziale łąk, 
miejsce to stało się znaczącym ornitologicznie w 
Wielkopolsce. Nasza wieś wygląda przeciętnie, 
niektóre domy są zaniedbane, ale z każdym 
rokiem poprawia się ich estetyka. Powstają 
też nowe domy, w których zamieszkują młodzi 
ludzie. Jest więc szansa na odmłodzenie wsi.

A jak przedstawia się kwestia rozwoju 
infrastruktury? 

Pod względem zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę, gaz i energię elektryczną sytuacja 
jest dobra. Z butli gazowych korzystają tylko 
mieszkańcy części „folwarcznej”. Niestety w 
ślad za wodociągowaniem wsi Runowo nie 
poszło jej kanalizowanie lub zastosowanie 
rozwiązań alternatywnych związanych z 
unieszkodliwieniem ścieków powstających w 
zagrodach. Jak wynika ze Strategii Rozwoju 
Gminy, w najbliższych latach nie ma szans 
na podłączenie do kanalizacji gminnej. Nasza 

wieś jest dobrze oświetlona i co najważniejsze 
dobrze skomunikowana. Droga powiatowa oraz 
gminna jest utrzymana w dobrym stanie, co po-
zwala mieszkańcom na sprawne i bezpieczne 
połączenie z ośrodkami zewnętrznymi. Rolę 
uzupełniającą w stosunku do sieci drogowej 
pełni linia PKP oraz komunikacja miejska.

czy Runowo się zmienia? 
Oczywiście, że tak! Zmierzając do sedna 

sprawy... W Runowie nie ma kościoła, ośrodka 
zdrowia, szkoły, przedszkola, poczty, baru, 
fryzjera. Nie ma lasów, jezior, znaczących 
zabytków i bogatej tradycji, ale mamy sklep, 
świetlicę z boiskiem sportowym, Matkę Boską 
stojącą na rozdrożu pełniącą pieczę nad nami 
i mamy siebie. Ważne jest, żeby mieszkańcy 
rozumieli, że to od nas zależą wszelkie zmiany 
w naszej wsi.  Od naszego zaangażowania i 
aktywności oraz wiary, że może być lepiej. Nie 
wystarczy mieć pomysłu, trzeba wziąć za jego 
realizację odpowiedzialność.  Tworząc Plan 
Odnowy Miejscowości Runowo w 2009 roku 
udowodniliśmy, że potrafimy wspólnie działać.

jakie działania zostały już podjęte?
Zdiagnozowaliśmy ówczesną sytuację, 

dokonaliśmy oceny słabych i mocnych stron, 
a następnie wyznaczyliśmy dwa cele strate-
giczne. Na osiem zadań zawartych w celach 
głównych dwa zostały zakończone: adaptacja 
budynku poszkolnego na świetlicę wiejską oraz 
budowa budynku zaplecza boiska sportowego. 
Trzy następne zadania:. modernizacja sieci 
wodociągowej, położenie nakładki asfaltowej 
na drodze gminnej oraz budowa chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej są w trakcie realizacji. 
Nowa świetlica, pomieszczenie socjalne oraz 
zadbane boisko do piłki nożnej oraz mini ko-
szykówki pozwoliło nam na realizację jednego 
z najważniejszych celów odnowy wsi, a mia-
nowicie aktywizowanie społeczności lokalnej 
do podejmowania działań na rzecz wsi oraz 
integrację mieszkańców poprzez organizacje 
różnych imprez. W świetlicy odbywają się 
różne atrakcyjne zajęcia dla dzieci, młodzieży i 
starszych mieszkańców wsi np. akcje lato i ferie, 
Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania bożonaro-
dzeniowe, festyny i zabawy, święcenie potraw, 
warsztaty plastyczne, sportowe, taneczne, 
ekologiczne, fotograficzne, konkursy rodzinne 
oraz festyny i zabawy itp.

jak łatwo zauważyć świetlica wiejska 
pełni bardzo ważną role...

Świetlica to centrum decyzyjne. W trakcie 
zebrań wiejskich wyznaczamy sobie nowe za-
dania dokonując podziału środków z funduszu 
sołeckiego na każdy nowy rok budżetowy. Tutaj 
podjęliśmy decyzję o założeniu Stowarzyszenia 
„Lepsze Runowo”, które stało się narzędziem 
wspomagającym  we wprowadzaniu zmian. W 
stowarzyszeniu powstawały pierwsze projekty, 
dzięki którym pozyskaliśmy pieniądze od fun-
dacji i z programów grantowych na działalność 
oświatowo-kulturalną świetlicy. Jestem zadowo-
lona z tego co już zostało zrobione. 

Oczywiście najtrudniejszy jest proces 
aktywizacji społecznej, ale tego nie zmienimy 
jednym lub nawet dziesięcioma projektami. 
Ciągle uczymy się. Na wsi ludzie się znają i jak 
trzeba współpracują. Najczęściej jest to dzia-
łalność na rzecz innych – pomoc indywidualna 
o charakterze rodzinno-koleżeńskim. Trudniej 
podejmowana jest aktywność dla dobra publicz-
nego, ale ta sytuacja dotyczy nie tylko Runowa, 
ale całej Polski. Tłumaczymy się bardzo często 
brakiem czasu, wiekiem lub wyrażamy swoją 
nieufność w skuteczność wspólnych inicjatyw. 
Czy mamy się taką sytuacją martwić? Nie! 
Absolutnie nie! Nie zawsze jest łatwo, ale jak 
się ma taką Rade Sołecka, jak ja i grupę za-
wsze aktywnych i pomocnych mieszkańców 
to głęboko wierzę, że nie będziemy się nudzić, 
a grono społeczników będzie rozrastać się z 
każdym rokiem.

Zmierzając powoli do końca naszej roz-
mowy chciałam zapytać o najbliższe plany...

W sierpniu czeka nas kolejny sprawdzian 
z aktywności społecznej. W ostatnią niedziele 
sierpnia w naszej wsi odbędą się dożynki pa-
rafialne, w które zaangażowali się: proboszcz 
oraz Rady Sołeckie i Sołtysi wsi należący do 
parafii. Odpowiedzialność za organizację tego 
przedsięwzięcia spoczywają na mieszkańcach 
Runowa. Bardzo liczymy na zaangażowanie 
wszystkich runowian. Zebranie w tej sprawie 
odbędzie się 18 lipca o godz. 19:00 w świetlicy 
wiejskiej w Runowie. Zapraszamy!

 
Bardzo dziękuję za udzielenie wyczerpu-

jących odpowiedzi na moje pytania.

Zofia Fludra

wieści 
Z RUNOWA

Sołtys Wsi Runowo
 oraz Radna 

Rady miasta i gminy kórnik 
iwona cupryjak
tel. 5015 229 693

Powiatowe centrum Pomocy Rodzi-
ny w Poznaniu realizuje program pn. 
„Aktywny samorząd” w ramach dwóch 
modułów wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych.

moduł i – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski 
można składać w terminie od 1 kwietnia do 
30 sierpnia br. Osoby niepełnosprawne mogą 
ubiegać się o:

1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu (mak-
symalna kwota dofinansowania – 5.000 zł). 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany 
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 15 % 
ceny brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie 
mogą ubiegać mogą się osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu w znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności (05-R); 
w przypadku osób niepełnosprawnych 
z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest 
przyczyną wydania orzeczenia dot. niepeł-
nosprawności, ale jest konsekwencją ujętych 
w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze 
neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N 
lub całościowych zaburzeń rozwojowych 
- symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać 
pozytywnie zweryfikowane pod względem 
formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca 
dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza 
specjalisty potwierdzające, iż następstwem 
schorzeń, stanowiących podstawę orzecze-
nia jest dysfunkcja narządu ruchu;

2) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kate-
gorii B - maksymalna kwota dofinansowania 
2.100 zł, w tym: dla kosztów kursu i egza-
minów – 1.500 zł, dla pozostałych kosztów 
uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu 
poza miejscowością zamieszkania wniosko-
dawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, 
wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania 
kursu) – 600 zł. Udział własny wnioskodawcy 
jest wymagany w tym zadaniu w wysokości 
co najmniej 25% ceny brutto zakupu usługi. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby 
z dysfunkcją narządu ruchu w znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
z zastrzeżeniem jak wyżej.

3) pomoc w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz oprogramo-
wania, maksymalna kwota dofinansowania: 
dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego 
na urządzenia brajlowskie 12.000 zł; dla 
pozostałych osób z dysfunkcją narządu 
wzroku – 8.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu 
kończyn górnych – 5.000 zł. Udział własny 
wnioskodawcy jest wymagany w tym zadaniu 
w wysokości co najmniej 10% ceny brutto za-
kupu/usługi. O dofinansowanie mogą ubiegać 
się osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 
lub/i dysfunkcją wzroku stanowiącą powód 
wydania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, a także w przypadku:

a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest 
przyczyną wydania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, ale wniosko-
dawca przedłoży zaświadczenie lekarskie 
wystawione przez lekarza okulistę potwier-
dzające, że osoba niepełnosprawna, której 

dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w ko-
rekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 
i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni; 

b) osób niepełnosprawnych w wieku do 
16 roku życia - gdy wnioskodawca przedłoży 
zaświadczenie lekarskie wystawione przez 
lekarza okulistę potwierdzające, że osoba 
niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma 
ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym 
równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola 
widzenia do 30 stopni;

W przypadku dysfunkcji obu kończyn 
górnych – należy rozumieć stan potwierdzony 
zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak 
lub amputację obu kończyn górnych – co 
najmniej w obrębie przedramienia, a także 
dysfunkcję charakteryzującą się znacznie 
obniżoną sprawnością ruchową w zakresie 
obu kończyn górnych w stopniu wykluczają-
cym lub znacznie utrudniającym korzystanie 
ze standardowego sprzętu elektronicznego, 
wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii 
(m.in. porażenia mózgowe, choroby neuro-
mięśniowe);

4) dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania, mak-
symalna kwota dofinansowania: dla osoby 
głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych 
adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością 
zwiększenia kwoty dofinansowania w in-
dywidualnych przypadkach, maksymalnie 
o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom 
dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwięk-
szenia liczby godzin szkolenia, 

5) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota 
dofinansowania: 2,000 zł.

6) pomoc w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne, tj. protezy co najmniej na 
III poziomie jakości, maksymalna kwota do-
finansowania: dla protezy na III poziomie ja-
kości, przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 
zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wy-
łuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na 
poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości 
uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 
zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 
25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania w wyjątkowych przypadkach 
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia 
jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności 
do pracy wnioskodawcy), zostanie zareko-
mendowana przez eksperta PFRON. Udział 
własny wnioskodawcy jest wymagany w tym 
zadaniu w wysokości co najmniej 10% ceny 
brutto zakupu/usługi.

7) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania tech-
niczne, (co najmniej na III poziomie jakości), 
maksymalna kwota dofinansowania: do 30 
% w zadaniu 6. Udział własny wnioskodawcy 
jest wymagany w tym zadaniu w wysokości 
co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

8) pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej (należy przez to rozumieć 

dziecko będące pod opieką wnioskodawcy 
i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo 
pod inną tego typu opieką - dziennego opie-
kuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, 
punktu przedszkolnego, zespołu wychowania 
przedszkolnego), maksymalna kwota dofi-
nansowania: do 200 zł miesięcznie, nie więcej 
niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów 
opieki nad jedną (każdą) osobą zależną. 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany 
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 15 
% ceny brutto zakupu usługi. 

moduł ii - pomoc w uzyskaniu wy-
kształcenia na poziomie wyższym. Wnioski 
można składać w terminie od 1 września do 
10 października br. Kwota dofinansowania 
poniesionych kosztów nauki, dotyczących 
semestru objętego dofinansowaniem, wynosi 
w przypadku: 

1) dodatku na pokrycie kosztów kształce-
nia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 

1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za prze-

prowadzenie przewodu doktorskiego – 
do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowar-

tość kosztów czesnego w ramach jednej, 
aktualnie realizowanej formy kształcenia na 
poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 
niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy 
czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł 
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wy-
sokość  przeciętnego miesięcznego dochodu 
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł 
(netto) na osobę. Udział własny wnioskodawcy 
jest wymagany w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego – w przypadku 
przyznania dofinansowania dla zatrudnionych 
beneficjentów programu, którzy korzystają 
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia 
na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 65% wartości czesnego – w przypadku 
przyznania dofinansowania dla zatrudnionych 
beneficjentów programu, którzy jednocześnie 
korzystają z pomocy w ramach więcej niż jed-
na forma kształcenia na poziomie wyższym; 

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia 
ww. udziału własnego w module II zwolniony 
jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpo-
czął w 2016 roku, a także w takim przypadku, 
gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego 
dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 
583 zł (netto) na osobę.

Więcej informacji można uzyskać w naszej 
gminie w biurze Gminnego Rzecznika Osób 
Niepełnosprawnych (we wtorki i w piątki od 
11.45 do 15.45 w Ośrodku Zdrowia przy ul. 
Poznańskiej 34 a w Kórniku, w pok. 304, 
lub pod nr tel. 515 229 671). Wnioski można 
pobrać z biura rzecznika lub ze strony inter-
netowej PCPR www.pcpr.powiat.poznan.pl 
w zakładce Dział ds. osób niepełnosprawnych 
 Aktywny samorząd. Wnioski z kompletem 
dokumentów należy składać w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8.

Opracowała: Anita Wachowiak
źródło: www.pfron.org.pl

DoFinAnsowAniA DLA osóBniepeŁnosprAwnych
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W kwietniu br. odbył 
się Ogólnopolski Kon-
kurs Przedmiotowy EDI 
pt. „Początki Państwa 
Po lsk iego” .  Do kon-
kursu przystąpiło 1724 
uczniów z całe j  Pol-
ski, w tym 5 ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. 
Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku. Byli to: Nina 
Sołowiej z kl. VIb, Anna 
Osajda z kl. VIb, Do-
brochna Rychlewska z 
kl. VIb, Natalia Piątek 
z kl. VIb oraz Ksawery 
Kruk z kl. VIc. Konkurs 
polegał na rozwiązaniu 
30 pytań testowych z 
zakresu historii Polski w 
X i XI wieku. Uczniowie 
ze SP nr 1 po raz kolej-
ny wypadli wyśmienicie, 
osiągając wysokie miejsca w kategorii szkół podstawowych. I tak: Nina zajęła IV 
miejsce i wraz z Anią, która uzyskała V miejsce, zostały laureatkami. Dobrochna 
uplasowała się również bardzo wysoko, bo na VI miejscu, zdobywając wyróżnienie. 
Natalia zajęła XV miejsce, a Ksawery - XXV. Uczniom serdecznie gratulujemy osią-
gniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w szkole gimnazjalnej! Uczniów 
do konkursu przygotowała nauczycielka historii, p. Magdalena Stratyńska.

Magdalena Stratyńska 

„TWojA kREW, mojE żYciE”

Ruszyła akcja edukacyjna „Twoja 
krew, moje życie” organizowana w 
ramach programu polityki zdrowotnej 
pn. „Zapewnienie samowystarczalności 
Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej 
składniki na lata 2015-2020”.

„Działając we współpracy z Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu udało mi się zyskać 
przychylność dyrektorów szkół podstawo-
wych i gimnazjów w Gminie Kórnik i za-
prosić do współuczestnictwa w akcji. Jej 
celem jest dotarcie do rodziców poprzez 
dzieci i młodzież oraz wykształcenie po-
zytywnych postaw prospołecznych wśród 
uczniów. Czas wakacji jest wyjątkowo 
trudny dla publicznej służby krwi stąd 
konieczność zwrócenia się z apelem do 
dorosłych przed rozpoczęciem sezonu 
urlopowego. W ramach programu w dniu 
zakończenia roku szkolnego zostaną 
rozdystrybuowane materiały promocyjne 
takie jak ulotki edukacyjne oraz listy z 
apelem do rodziców.” - mówi Anna Maria 
Andrzejewska

 Szczegółowe informacje nt. projektu 
dostępne są na stronie internetowej http://
twojakrew.pl/  w zakładce o kampanii 
- Program Polityki Zdrowotnej  „Zapew-
nienie Samowystarczalności”.

KONKURS „początki pAństwA poLskiego”

         Szanowna Redakcjo!
            Przesyłam zdjęcia, które zrobiłam 

w różnych miejscach naszego miasta. Pokazują 
zaniedbania w utrzymaniu porządku. Takie wi-
doki są niestety częste zarówno przy posesjach 
prywatnych jak i na terenach administrowanych 
przez miasto i to niedalego centrum. Myślę, że 
zamieszczając któreś z nich w „Kórniczaninie” 
można zadać pytanie włodarzom miasta: “Czy 
tak musi być?” i zaapelować “Zadbajmy nie 
tylko o nasz rynek”. Wygląd naszego miasta 
(może poza rynkiem i promenadą) budzi wiele 
zastrzeżeń. Myślę, że miasto nie wykorzystuje 
narzędzi którymi dysponuje, aby poprawić 
czystość Kórnika. Pozdrawiam całą redakcję 
Kórniczanina.

 Z poważaniem K. B. 
(nazwisko do wiadomości Redakcji)

„poLowAnie nA uBrAnie”
Jeśli ktoś uważa, że dziewczyny z mniejszych miejscowości nie 

podążają za modą - jest w błędzie. Nie tylko podążają za modą, ale też 
biorą udział w ciekawych inicjatywach. „Polowanie na ubranie” ruszyło 
w gminie Kórnik za sprawą „Rozwijalni Kobiet” i sołtysa Prusinowa. 
Pierwsza edycja odbyła się w Prusinowie. Można było upolować niezłe 
perełki modowe i poplotkować. Akcja skierowana była do wszystkich 
mieszkanek gminy Kórnik, które lubią podążać za modą, a także do tych 
które chciały zrobić wiosenne porządki w swoich szafach z ubraniami. 
W wiejskiej świetlicy zebrało się kilkanaście Pań, które za kilka złotych 
sprzedawały/wymieniały ubrania swoje i swoich pociech. W trakcie akcji 
panowała fantastyczna atmosfera i nic dziwnego, że panie przygotowują 
się już na kolejną edycję akcji, która odbędzie się we wrześniu. Tym 
razem „Polowanie na ubranie” odbędzie się w Kórniku, tak aby każda 
z mieszkanek gminy mogła z łatwością dołączyć do akcji. Szczegółowe 
informacje na temat akcji będzie można uzyskać na stronie Rozwijalni 
Kobiet na Facebooku lub pod numerem telefonu 504-366-789. Uczest-
nictwo w akcji jest bezpłatne zarówno dla kupujących jak i sprzedających.

Anna Diller

23 czerwca 2016 r. sołtys Czmonia 
Jerzy Rozmiarek z przedstawicielami Rady 
Sołeckiej z okazji 95. urodzin odwiedzili 
panią Władysławę Karalus – wieloletnią 
mieszkankę sołectwa. Wizycie przyglą-
dał się „Kórniczanin”. Pani Władysławie 
zostało odśpiewane tradycyjne „Sto lat”. 
Jubilatka na pytanie, jaka jest recepta na 
długowieczność powiedziała, że: „należy 
się dużo ruszać i nie przejmować się”. Przy 
torcie Pani Władysława dopowiedziała, że: 
„nie należy być otyłym”. Pani Władysławie 
z okazji tak zacnego jubileuszu składa-
my w imieniu Redakcji życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności!

Robert Jankowski 

z wizytą 
U PANI 

wŁADysŁAwy! 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE 

„Asystent seniora z niepełnosprawnością” 
 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Kórnik, w szczególności opiekunów społecznych, 
wolontariuszy i osoby, które już opiekują się w domu seniorem lub będą to czynić  
w przyszłości na bezpłatne szkolenie, które przeprowadzone będzie przez lekarzy  
z Katedry Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu oraz profesjonalnie przygotowane 
pielęgniarki. 
 
W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu: 

1. Choroby wieku starszego z podziałem na grupy oraz metodyka postępowania 
z podopiecznym w zależności od przydziału do grupy. 

2. Podstawy psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu 
z podopiecznym oraz nauka podstaw empatii.  

3. Podstawy teoretyczne rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia  
pierwszej pomocy.  

Część warsztatowo-ćwiczeniowa umożliwi zapoznanie się z technikami znacznie ułatwiającymi 
opiekę nad seniorem:   

1. Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu 
niepełnosprawności: (specjalistyczne karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, 
sposoby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia 
usprawniające krążenie obwodowe, strategia przeciwodleżynowa). 

2. Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia w warunkach domowych: (praca na  
fantomach – umiejętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie 
podstawowych funkcji życiowych). 

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 

 
Szkolenie składa się z części teoretycznej (8 h) i praktycznej (8 h) – (4 spotkania po 4 godziny). 
Miejsce szkolenia: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku, ul. 20 października 69 
Termin: 7, 8 oraz 14, 15 września 2016 roku w godzinach: 16.00-20.00 
Szczegóły i zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, Iwona Zielazek – Koordynator 
Usług Opiekuńczych,  tel.: 61 81 70 054, 784 055 462 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
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RODZINNY 
w czmoniu

Dnia 2 lipca br. w miejscowości Czmoń 
odbył się doroczny festyn rodzinny. Atrakcje 
dla uczestników zabawy zostały przygotowane 
przez członków Rady sołeckiej, sołtysa wsi 
Czmoń Jerzego Rozmiarka, członków OSP 
Czmoń oraz mieszkańców.

Impreza promowała ducha zdrowego spor-
towego współzawodnictwa. Dla uczestników 
przygotowano wiele atrakcji, które w sposób 
szczególny doceniały dzieci. Najmłodszych 
przyciągało stoisko, przy którym ich buzie 
mogły zmienić się w motylka lub misia pandę 
czy kotka. Tuż obok następował atrakcji ciąg 
dalszy: farby, ciastolina oraz kredki z tematem 
przewodnim „jak wyobrażasz sobie pięknego 
motyla”, a wszystko otoczone bańkami mydla-
nymi. Sytuacja zmieniła się wraz z nadciągnię-
ciem porywistego wiatru i ulewnego deszczu. 
Na szczęście organizatorzy imprezy wykazali 
się kreatywnością i imprezę w sprawny sposób 
dzięki wspólnemu działaniu uczestników prze-
niesiono do sali OSP Czmoń. Na salę przeniósł 
się również zespół Amigos, który zadbał o od-
powiednią oprawę muzyczną. Na sali można 
było zjeść przepyszne domowe wypieki, które 
przygotowały mieszkanki wsi Czmoń za co 
serdecznie dziękujemy, napić się kawy, a także 
ochłodzić darmowymi lodami. Dzieci również 
kontynuowały swoje prace manualne. Kiedy 
tylko pogoda na to pozwoliła rozpoczęły się kon-
kurencje, które okazały się ciekawe zarówno 
dla młodszych jak i starszych uczestników. Były 
konkurencje zespołowe jak rzut pyrą do wiadra 
czy slalom z piłką, oraz samodzielne wyścigi 
z podziałem na wiek zawodników, a także takie 
dla starszych uczestników  wyścigi w nartach 
oraz przeciąganie liny „Baby kontra Chłopy” 
(gdzie oczywiście wygrały przedstawicielki płci 

pięknej). Wszystkie konkurencje były wspaniałą 
zabawą, po której wyłonieni zwycięzcy stawali 
na podium zdobywając piękne medale oraz 
nagrody. Sponsorami nagród byli: Sołectwo 
Czmoń, OSP Czmoń, Kwiaciarnia Kasia 
i Wojtek, restauracja Wielkie Nieba, fryzjerstwo 
Irena, Albin Nowak, salon kosmetyczny 3f 
Zdrowie i Uroda, kwiaciarnia U Agaty – A.Wolna 
oraz Volksswagen Poznań. Sponsorom oraz 
pozostałym osobom, które przyczyniły się do 
sprawienia radości dzieciom serdecznie dzię-
kujemy. Oczywiście nie zabrakło nagród pocie-
szenia i dyplomów dla wszystkich zawodników. 
Poza wymienionymi już zabawami ogromnym 
zainteresowaniem dzieci cieszyła się również 
dmuchana zjeżdżalnia, z której bardzo chętnie 
korzystały. Podczas festynu można było zjeść 
darmową grochówkę i kiełbaskę z grilla. Nie 
brakowało także pajdy chleba ze smalcem i ki-
szonych ogórków. Ciekawostką przygotowaną 
przez OSP Czmoń był niezwykle emocjonujący 
pokaz cięcia samochodu. Po włączeniu syreny 

alarmowej nadjechał wóz OSP na sygnale. 
W samochodzie przygotowanym specjalnie 
na tę okazję zdawał się siedzieć ranny czeka-
jący na pomoc strażaków. Widownia z wielkim 
zaciekawieniem przyglądała się akcji. Strażacy 
wyskoczyli z wozu po czym przystąpili do akcji 
ratunkowej. „Ranny” został wyjęty, a auto roz-
członkowane za co strażacy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Swoją obecnością imprezę 
uświetnił burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lech-
nerowski oraz Biała Dama. Do późnych godzin 
nocnych trwała zabawa taneczna. Pogoda 
nie zdołała przeszkodzić w organizacji tego 
festynu. Uwieńczeniem wieczoru był pokaz 
fajerwerków. Około godziny 22:30 na niebie 
nad wsią rozbłysnął piękny pokaz sztucznych 
ogni, który zmotywował uczestników do dalszej 
zabawy. Przykład festynu rodzinnego w Czmo-
niu pokazuje, że nie pogoda, a pomysłowość 
i chęć do wspólnej zabawy są najważniejsze.

Dzień DzieckA 
W KONINKU

W miejscowości Koninko sołtys Jacek 
Schmidt wraz z kilkoma mieszkańcami przygo-
towali festyn z okazji Dnia Dziecka. Odbył się 
on w miesiącu czerwcu, na obiekcie sportowo-
-rekreacyjnym w Koninku. Pogoda dopisała, 
było ciepło, ale nie upalnie, co sprzyjało dobrej 
zabawie. 

Na festynie czekało na dzieci mnóstwo 
atrakcji: darmowe zjeżdżalnie, wata cukrowa, 
popcorn, prażynki, słodkie upominki, malowanie 
twarzy oraz różne konkurencje sportowe.

Dzieci chętnie brały udział w licznych kon-
kursach prowadzonych przez OSP Szczytniki 
oraz przez „Bzik Show”. Wspaniałym występem 
uraczył nas zespół dziewczyn z Koninka i 
Szczytnik „Neighbors”.

Podczas festynu każdy mógł spróbować 
ciasta, ciasteczek, lodów, napoi w postaci socz-
ków oraz oranżady rozdawanej ze znanego już 
w Koninku pomarańczowego Citroena. 

Na koniec nasza wspaniała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza zrobiła pokaz gaszenia 
pożarów. Wszyscy obserwatorzy byli pod wielki 
wrażeniem umiejętności i sprawności tych mło-
dych ludzi. Ich opiekunowie mogą być dumni 
ze swoich wychowanków. Festyn zakończono 
wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Pragnę podziękować w pierwszej kolejności 
Sławomirowi i Joannie Szalczyk za ich wielkie 

zaangażowanie. Równie gorąco pragnę podzię-
kować: Krzysztofowi Świerczyńskiemu, Izabeli 
Kowalskiej, Janinie i Janowi Jankowiakom, Be-
acie Urbaniak, Markowi Templewicz, Dobrosła-
wowi i Aleksandrze Rola, Monice Sobocińskiej, 
Marice i Arkowi Gomuła, Iwonie, Dominice i Pa-
trycji Szalczyk, Szymonowi Dłubała, całej straży 
OSP Szczytniki oraz wszystkim sponsorom.

Sylwia Łoś

W dniu 24.06.2016 r., 15 seniorek 
z naszego Koła wyjechało do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kleszczewie na kon-
cert. Znakomici artyści scen poznańskich: 
Karolina Garlińska, Emilia Zielińska, 
Daniel Kustosik i Mirosław Niewiadomski 
wprowadzili nas w zaczarowany świat 
operetki. Wykonywali dla nas najsłynniej-
sze arie operetkowe, takie jak: „Brunetki, 
blondynki”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, 
„Przetańczyć całą noc”, „Kiedy skrzypki 
grają” i wiele innych. Śpiewali też piosenki 
z czasu naszej młodości „Miłość w Porto-
fino”, „Serce”, a prowadzący tę imprezę 
rozbawiał zebranych dowcipami. Mile 
upływał nam czas. Artyści zostali nagro-
dzeni oklaskami i owacjami na stojąco. 
Należy nadmienić, że cały ten wyjazd 
zorganizowała dla naszego koła pani dyr. 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Bożena Kiełtyka, która również uczestni-
czyła w koncercie. Dziękujemy serdecznie 

i prosimy zawsze o nas pamiętać przy 
organizowaniu podobnych imprez. Projekt 
dofinansowany był w połowie przez Powiat 
Poznański, a wpłatę za bilety przekazały-

śmy na rzecz Stowarzyszenia „Pomagam” 
w Kleszczewie.

Przew. KGW Szczytniki
G.Błotna

Wydawać by się mogło, że emeryci, 
którzy zakończyli już działalność zawodo-
wą, wypoczywają bezustannie. Nic bardziej 
mylnego! Członkowie koła są osobami 
bardzo zapracowanymi, dlatego też muszą 
czasem odpocząć. Zgodnie z kilkuletnią tra-
dycją, na przełomie czerwca i lipca emeryci 
wyjeżdżają  do nadmorskiego Rewala, żeby 
przez kilka dni zażywać morskich kąpieli, 
spacerować po pięknej plaży i podziwiać 
uroki miejscowości, która z roku na rok jest 
piękniejsza.

Rewal przywitał nas zmienną pogodą, 
były chwile słoneczne i deszczowe. Nikt jed-
nak się nie nudził, bo każdy robił to co lubił 
najbardziej, jedni oddawali się błogiemu 
leniuchowaniu, drudzy odwiedzali pobliskie 
miejscowości: Trzęsacz z ruinami kościoła, 
Niechorze z latarnią morską, pachnącą 
sosnami Pogorzelicę i urokliwe Pobierowo 
czy Pustkowo, gdzie znajduję się Bałtycki 
Krzyż Nadziei (replika krzyża stojącego 
na Giewoncie). Znakomita kuchnia ośrod-
ka Alfa, wieczorne śpiewy przy ognisku 
spowodowały, że czuliśmy się doskonale, 
wszyscy tryskali humorem, a że śniadanie 

było bardzo późno każdy mógł się wyspać 
do woli. Osoby z zacięciem turystycznym 
odbywały podróże znacznie  dłuższe, 
wyjeżdżając do Kołobrzegu, Trzebiatowa, 
Dźwirzyna. Pobyt w Rewalu został uwiecz-
niony na wielu zdjęciach, więc już w domu 
będzie można raz jeszcze przeżyć tamte 
niezapomniane chwile.

  Dziewięć dni minęło jak mgnienie oka 
i trzeba było pożegnać słoneczny Rewal, 
ale seniorzy już planują kolejny wyjazd, tym 
razem w góry do Karpacza, a kiedy minie 
rok i nadejdzie czerwiec znowu spotkamy 
się w Rewalu, bo tylko tam wypoczywa się 
najlepiej.

 Barbara Fluder

 

 

 

 

Od wielu lat w miesiącu czerwcu członko-
wie P.K.P.S. w  Kórniku  wyjeżdżają na wypo-
czynek letni nad morze. W  dniu 25.06.2016 
grupa seniorów wyjechała na 9-cio dniowy 
wypoczynek do miejscowości Rewal. 

Po przybyciu na miejsce, zostaliśmy 
przyjęci i zakwaterowani w 2-u i 3 osobo-
wych pokojach ośrodka wypoczynkowego 
Alfa. Ośrodek zlokalizowany jest w centrum 
miejscowości w odległości 100 m od morza, 
dlatego bez problemu korzystano z uroków 
i wartości zdrowotnych morza. Warunki 
pobytowe były bardzo dobre, obsługa miła i 
dostępna o każdej porze dnia i nocy.

Zapewniono nam  dwa  posiłki,  śnia-
dania w formie stół szwedzki z szerokim 
asortymentempotraw, oraz obiado-kolację, 

wszystko bardzo dobre. Ponadto w jadalni 
zawsze dostępne były napoje oraz chleb, 
masło, smalec, ogórki, dżemy.  

Podczas turnusu mieliśmy urządzony 
bankiet, również z posiłkiem w formie stołu 
szwedzkiego i muzyką na żywo.  Było miło, 
wesoło, wszyscy doskonale się bawili, a 
tańce i zabawa trwała do północy.

Na zakończenie pobytu zorganizowano 
nam ognisko z pieczeniem kiełbasek, były 
śpiewy, muzyka, i dobra zabawa.    

Turnus nasz odbywał się  w czasie  Euro-
2016, dlatego wielu z uczestników wiernie 
kibicowało naszym piłkarzom podczas 
odbywających się rozgrywek. W ośrodku 
przebywała również grupa seniorów z Bo-
rówca i Wałbrzycha, tak więc  stołówka była 

pełna kibiców, a okrzyki radości rozchodziły 
się w całym ośrodku.

Pogodę mieliśmy piękną, dla zdrowia  
codziennie  chodziliśmy na poranne długie 
spacery brzegiem morza, a po śniadaniu na 
plażę by wygrzewać się na słoneczku.  

Podsumowując tegoroczny pobyt, stwier-
dzamy że był udany, pogoda dopisała, 
warunki bytowe, w porównaniu do ub. roku 
się poprawiły. Wyjeżdżając, wszyscy zado-
woleni zapewniali, że do Rewala wrócą  w 
następnym roku.  Autokar mieliśmy z kórnic-
kiej firmy „Kombus”, a spokojną i bezpieczną 
podróż zapewnił nam sympatyczny i miły 
kierowca, Krzysztof Kostyra.

 Opiekun grupy
  Aleksandra Grzelak                      

czŁonkowie koŁA senior z BorówcA wypoczywAją w rewALu

WYPOCZYNEK  SENIORóW  KóRNICKICh  NAD MORZEM  W  REWAlU

SENIORKI Z KGW SZCZYTNIKI W KlESZCZEWIE
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gminy Kórnik zorganizowany został Rodzinny 
Rajd Samochodowy. Organizatorem rajdu 
była firma Szpot, która już po raz 24-ty zor-
ganizowała imprezę. Parterami tegorocznego 
rajdu byli: Mobil, ERGO HESTIA, Piórex S.A. 
oraz marka Opel. Co roku organizatorzy 
zmieniają trasę rajdu, chcąc urozmaicić prze-
bieg rajdu. W tym roku start rajdu wyznaczony 
został na rynku w Kórniku, trasa przebiegała 
przez teren naszej gminy i gminy Kostrzyn 
Wlk., natomiast meta zorganizowana zo-
stała w Swarzędzu na terenie Miasteczka 
Samochodowego Szpot. Na mecie czekała 
na uczestników wojskowa grochówka, a na 
dzieci gry i zabawy sportowe. Odbyła się 
także aukcja prac członków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Lesz-
ka Grajka w Swarzędzu, z której całkowity 
dochód został przeznaczony na wakacyjny 
wypoczynek podopiecznych Stowarzyszenia. 

 Pomimo, że pogoda w tym dniu nie 
dopisała, gdyż było chłodno i padał deszcz, 
amatorzy rodzinnych rajdów motoryzacyjnych 

nie zawiedli. Z pewnością wpływ na frekwen-
cję miały liczne atrakcje przygotowane przez 
organizatorów i nagrody, które otrzymały 
wszystkie uczestniczące w imprezie załogi. 
Ponadto wszyscy uczestnicy mogli skorzy-
stać z bezpłatnego badania technicznego 
samochodów przed wakacjami. 

Pierwsza załoga wyjechała na licząca 
około 60 kilometrów trasę o godzinie 10-tej. 

W rajdzie uczestniczyły praktycznie 
wszystkie marki samochodów, była też 
licząca 38 lat Syrena 105, a także najnowsze 
modele marek Citroena i Opla.

Drużyny musiały popisać się wiedzą i umie-
jętnościami. Starterem honorowym tegorocz-
nego rajdu był  wiceburmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik Antoni Kalisz. 

Wśród zadań, jakie drużyny otrzymały do 
wykonania były między innymi konkurencje 
sprawnościowe, pytania z przepisóaw ruchu 
drogowego, udzielania pierwszej pomocy, czy 
zadania dotyczące sortowania odpadów. Naj-
więcej problemów uczestnicy rajdu mieli z od-
szukaniem miejsc pokazanych na fotografiach. 

Najlepsza okazała się załoga Radosława 
Jopka ze Swarzędza, która otrzymała rower 
miejski marki Romet oraz puchar. Na miej-
scu drugim sklasyfikowana została załoga 
Wiesławy Chwalisz z Bolewic, a na miejscu 
trzecim załoga Oktawiusza Nowakowskiego 

z Poznania. Największym pechowcem 
rajdu okazała się drużyna jadąca 38-letnią 
Syreną 105, w której wysiadło na trasie sprzę-
gło i trzeba było skrócić dystans przejazdu, 
co skutkowało karnymi punktami. Załoga ta 
otrzymała przepyszny tort ufundowany przez 
Cukiernię „Magdalenka” ze Swarzędza. 

XXIV Rodzinny Rajd Samochodowy Mia-
steczka Samochodowego Szpot przeszedł 
już do historii. Było wiele zabawy, ale także 
elementów edukacyjnych i prewencyjnych. 

A za rok jubileuszowy XXV Rajd do 
udziału w którym już dzisiaj zapraszamy !

Maciej Wajer - Szpot
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Wydział Promocji Gminy

RODZINNY RAjD SAMOChODOWY

W dniach 21-22 maja 2016 roku na tere-
nie dawnej jednostki rakietowej w Czołowie 
odbyła się VI Wściekła Majówka z klubem 
motocyklowym Mad Dogs MC Poland. W tym 
roku szczególnie świętowano nadanie Klubowi 
statusu MC.

 W imprezie udział wzięło około 500 osób, 

w tym przedstawiciele 20 zaprzyjaźnionych 
klubów oraz, jak na profil imprezy przystało, 
około 300 motocykli. W leśnych rewirach daw-
nej jednostki prezentowano wspaniałe pojazdy, 
słuchano dobrej muzyki w wykonaniu lokalnych 
kapel rockowych, utrwalano przyjaźnie i po-
znawano nowych ludzi o podobnych pasjach.

 Wszyscy członkowie Klubu Mad Dogs 
MC Poland składają podziękowania dla 
wszystkich, którzy pomogli w organizacji 
imprezy, w szczególności dla Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego oraz Wydziału 
Promocji Gminy.

MD MC

WSPOMNIENIE 
o wściekŁej mAjówce

ogŁoSZENiE
Burmistrza miasta i gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
i Gminy Kórnik uchwały nr XXII/279/2016 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą 
Główną w Borówcu, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest przeznacze-
nie części działki o numerze ewidencyjnym               
372, obręb Borowiec, na cele związane z re-
alizacją drogi.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 8 
sierpnia 2016 r. Organem właściwym do roz-
patrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik.

ogŁoSZENiE
Burmistrza miasta i gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 
ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XXII/280/2016 z dnia 29 
czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
położonych pomiędzy drogą ekspresową 
S11 a osiedlem Wzgórze Owocowe, obręb 
Skrzynki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenu objętego 
ww. uchwałą oraz ustalenie funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 
do dnia 8 sierpnia 2016 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kórnik.

ogŁoSZENiE
Burmistrza miasta i gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), 
zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miasta 
i Gminy Kórnik uchwały nr XXII/281/2016 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o numerze ewidencyjnym 38/2, 
obręb Szczytniki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenu objętego 
ww. uchwałą oraz ustalenie funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 
do dnia 8 sierpnia 2016 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Bur-
mistrz Miasta i Gminy Kórnik.

ogŁoSZENiE Burmistrza miasta i gminy kórnik

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr 
XXII/278/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą 
obejmującą obszar obrębów Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko.

W wyniku toczących się procedur planistycznych zaszła konieczność weryfikacji obowiązujących 
ustaleń studium dla obszaru będącego przedmiotem ww. uchwały w zakresie wyznaczenia obszarów 
pod zabudowę mieszkaniową oraz usankcjonowania stanu istniejącego.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ww. projektu zmiany studium.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz 
składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik.

WSPomNiENiE Z okAZji 
ZAkońcZENiA 

ROKU SZKOLNEGO

Każdy człowiek w starszym wieku, 
wraca myślami do czasów dzieciństwa i 
młodości. W tych sentymentalnych wspo-
mnieniach pojawiają się czasy szkolne, 
podstawówka: nauczyciele, koledzy, różne 
sytuacje radosne a czasem smutne. W 
moich wspomnieniach często pojawia się 
postać wspaniałej nauczycielki, pedago-
ga, pani Bogumiła Langner-Wybieralska. 
Byłem dosyć niesfornym uczniem, ale ta 
niezwykła nauczycielka potrafiła dotrzeć 
do każdego dziecka. Do dzisiaj jest ona dla 
mnie autorytetem, dzięki swojej szlachet-
ności i skromności. Kończy się kolejny rok 
szkolny, życzę „Mojej Drogiej Pani” długich 
lat jesieni życia, w zdrowiu i pogodzie.

     
   Uczeń R.K.
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słem odbył się 11.czerwca Festyn Rodzinny 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
kórnickich błoniach. 

Celem imprezy było poszerzenie wiedzy 
o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży ze 
szkół gminy Kórnik przed wakacjami letnimi. 
Jak podkreślają główni organizatorzy - dy-
rektor OPS Bożena Kiełtyka oraz prezes 
KPA Kombus - działaniami wpisującymi się 
w misję przedsięwzięcia jest zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży oraz 
nauka dobrych praktyk w konwencji zaba-
wy. W czasie festynu zorganizowano turniej 
piłki nożnej o puchar Prezesa KPA Kombus. 

W turnieju udział wzięły zespoły: KPA Kom-
bus, kórnicka Policja, SP nr 1 Kórnik, SP 
nr 2 oraz OSP Czmoń. Turniej zwyciężył 
zespół z OSP Czmoń, drugie miejsce zajął 
zespół KPA Kombus. W czasie festynu 
przedstawiono program profilaktyki prze-
ciwalkoholowej. Strażacy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych gminy Kórnik zaprezen-
towali swoje samochody, uczyli jak udzielać 
pierwszej pomocy oraz pokazali symulację 
wyciągania rannych z samochodu, który 
uległ wypadkowi drogowemu. Funkcjona-
riusze policji przypominali dzieciom zasady 
zachowania się na drodze. Nie zabrakło 
również występów artystycznych przedsta-

wicieli kórnickich szkół. Dużą atrakcją był 
pokaz psa Cywila z instruktorem uczącym, 
jak zachowywać się w spotkaniu z agre-
sywnym psem w cztery oczy. Wisienką 
na torcie był koncert młodego, ale bardzo 
dobrze zapowiadającego się zespołu „Blą-
dini Białystok”.  Organizatorem wydarzenia 
była Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Kórniku, dyrektor 
OPS Bożena Kiełtyka, prezes KPA Kombus 
Beata Urbaniak, kórnicka Policja i Straż 
Miejska Kórnik. Organizatorom gratulujemy 
profesjonalnej organizacji! 

RJ

 „z nAmi Bezpieczniej”Xii lETNi FESTiWAl 

MUZYKA 
Z KóRNIKA

P R o g R A m
kolEjNYch koNcERTóW

17 lipca 2016, godz. 18:00
mUZYkA ZiEmi oBiEcANEj

ARBoRETUm

♦ ♦ ♦

24 lipca 2016, godz. 18:00
klEZmERZY Z lUBliNA

ARBoRETUm

♦ ♦ ♦

31 lipca 2016, godz. 18:00
kRóloWiE BARokU i klASYcYZmU

ARBoRETUm

♦ ♦ ♦

7 sierpnia 2016, godz. 18:00
SąSiAdkA. komEdiA dEll’ARTE

ARBoRETUm

♦ ♦ ♦

14 sierpnia 2016, godz. 18:00
mUSicAloWY ZAWRóT gŁoWY

ARBoRETUm

♦ ♦ ♦

21 sierpnia 2016, godz. 18:00
EUgENiUSZ Bodo i jEgo EPokA

ARBoRETUm

♦ ♦ ♦

28 sierpnia 2016, godz. 19:00
mUlTimEdiAlNY

 koNcERT FiNAŁoWY
FoRTUNA PlAYS SZYmBoRSkA

kcRiS oAZA 

ogŁoSZENiE
Burmistrza miasta i gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i 
Gminy Kórnik uchwały nr XXII/282/2016 z dnia 
29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działek 
o numerach ewidencyjnych 53/49 i 53/55, 
obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest przede wszyst-
kim przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy w stronę drogi ekspresowej S11.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do 
dnia 8 sierpnia 2016 r. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik.

„Na razie nie czekajcie
Ja do was nie wrócę

Do mnie się nie śpieszcie
Ja na was poczekam”

„Smutno i tęskno,
coś uleciało
tylko ciche

cierpienie zostało” 

Pochylona i pogrążona
w głębokiej zadumie nad 

bezpowrotnym przemijaniem życia, 
z sercem pełnym bólu, żalu i pustki

zawiadamiam, że dnia 
8 czerwca 2016 r.

pożegnaliśmy naszą kochaną 
siostrę i ciocię 

śp. Alicję Marciniak
lat 54 z domu Nowak

Pogrzeb odbył się w Mchach.

Byłaś ptakiem szukającym swego 
gniazda i znalazłaś go
 u miłosiernego Pana. 

Dobry Bóg przygarnął cię i otoczył 
swoją opieką, dając upragniony, 

wieczny spokój.
Alu! Zawsze będziesz wśród nas!

Danuta, Przemysław, 
Dawid, Monika

poDziĘkowAniA
Rodzice Adasia, Babcia i Dziadek oraz koordynator akcji „Zakręć się dla 

Adasia” składają gorące podziękowania dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kórniku, Samorządowi Uczniowskiemu, a szczególnie Dobrochnie Ry-
chlewskiej i Ninie Sołowiew za przekazane pieniądze z kiermaszów, a Dyrekcji, 
Personelowi, Rodzicom i Dzieciom Przedszkola w Szczodrzykowie za przeka-
zane nakrętki. Obecnie Adaś jest rehabilitowany na naszej pływalni w OAZIE.

Jan Nowaczyk

„muzykA z kórnikA”
Zdjęciami z koncertu inauguracyjnego zapraszamy na kolejne 

wydarzenia festiwalu. Program na str. 14. Foto Tomasz Siuda.

PARAFIADA W KóRNIKU
Tegoroczna, dziesiąta już w historii Parafiada u Wszystkich Świętych 

w Kórniku odbyła się 19 czerwca. „U  Proboszcza w ogródku” spotkała się 
liczna rzesza parafian i gości. Tradycyjnie mnóstwo było zabawy, muzyki, 
było pyszne jedzenie, emocje sportowe i loteryjne, ale także modlitwa...

ŁG 
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Zapraszamy mieszkańców gminy kórnik i miłośników ziemi kórnickiej 
do udziału w konkursie krajoznawczym organizowanym w ramach iV kórnickich dni Nauki. 

W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły bez ograniczeń wiekowych. 
konkurs realizowany będzie dwuetapowo. 

W pierwszym etapie chętni odpowiedzą na pytania (dostępne w kórniczaninie oraz na stronie internetowej). 
do drugiego etapu, którego finał odbędzie się podczas kdN na przełomie września i października 2016 r., 

zakwalifikowani zostaną uczestnicy etapu pierwszego z najwyższą sumą punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi. 

REgUlAmiN koNkURSU 
kRAjoZNAWcZEgo 

o gmiNiE kóRNik
§1. organizator
Organizatorem Konkursu Krajoznawcze-

go o gminie Kórnik (zwanego dalej Konkur-
sem) jest Urząd Miasta i Gminy w Kórniku 
(zwany dalej UMiG), Pl. Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik, tel. 61-8170-411, E-mail: kornik@
kornki.pl, strona internetowa: www.kornik.pl. 

§2. komitet główny
Komitet Organizacyjny Konkursu, zwany 

dalej Komitetem Głównym, działa w siedzibie 
UMiG, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
tel. 61-8170-411, E-mail: konkurskrajoznaw-
czy@kornik.pl

W skład Komitetu wchodzą: 
Przewodniczący: Antoni Kalisz 
(wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik)
Sekretarz: Łukasz Grzegorowski
Członkowie: Kazimierz Krawiarz, Ilona 
Potocka, Przemysław Byczyński, Sławomir 
Zakrzewski, Robert Jankowski.

§3. cele konkursu
1. Zainteresowanie młodzieży i dorosłych 
tematyką turystyki i krajoznawstwa.
2. Popularyzacja wiedzy o gminie Kórnik.
3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego 
zdobywania wiedzy.
4. Integrowanie ludzi z różnych środowisk 
lokalnych.
5. Rozwijanie kreatywności wśród miesz-
kańców.

§4. Zagadnienia konkursowe
Organizator informuje, iż podczas trwania 

Konkursu uczestnicy będą musieli wykazać 
się wiedzą krajoznawczą dotyczącą gminy 
Kórnik zawartą w publikacji przygotowanej na 
III Kórnickie Dni Nauki (Potocka I., red., Lek-
sykon krajoznawczy gminy Kórnik, Fundacja 
Zakłady Kórnickie, Kórnik 2015). 

§5. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. We wszystkich etapach Konkursu uczestni-
cy pracują w 2-osobowych drużynach.
2. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnicy 
zobowiązani są do wypełnienia do dnia 19 
sierpnia 2016r. formularza dostępnego z w 
dwutygodniku „Kórniczanin” oraz w Wydziale 
Promocji UMiG, a także na stronie www.
kornik.pl/kk2016
3. Należy szczegółowo uzupełnić formularz, 
podając:       
• imiona i nazwiska osób uczestniczących 

w Konkursie ze wskazaniem kapitana 
drużyny
• nazwę i adres szkoły (jeśli drużyna repre-
zentuje szkołę)
• numery telefonów i adresy mailowe 
uczestników
• imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 
(jeśli drużyna reprezentuje szkołę lub składa 
się wyłącznie z niepełnoletnich osób)
• odpowiedzi na zadane pytania
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do: 
• przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu
• uczciwej rywalizacji na poszczególnych 
etapach zawodów
• realizacji zadań zgodnie z ich założeniami
5. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I polega 
na wypełnieniu formularza i przekazanie go 
do Wydziału Promocji UMiG. Etap II odbę-
dzie się podczas IV Kórnickich Dni Nauki we 
wrześniu lub październiku 2016 r.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 
zapoznanie się z literaturą zamieszczoną 
w § 4 niniejszego Regulaminu. 

§6. Przebieg konkursu
1. Konkurs jest przygotowany i przeprowa-
dzony przez wybranych pracowników UMiG 
oraz lokalnych regionalistów i organizatorów 
Kórnickich Dni Nauki. Skład Komitetu po-
dano w § 2.
2. Uczestnicy chcący wziąć udział w Konkur-
sie zobowiązani są do prawidłowego rozwią-
zania zadań zamieszczonych w formularzu 
konkursowym. Wypełnione formularze nale-
ży przekazać do Wydziału Promocji UMiG, 
Pl. Niepodległości 41, 62-035 Kórnik, do 
pana Łukasza Grzegorowskiego, w terminie 
do dnia 19 sierpnia 2016 r. (w przypadku 
formularza wysłanego pocztą liczy się data 
nadania) 
3. Do udziału w Etapie II zaproszeni zostaną 
uczestnicy Etapu I. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo za-
proszenia do udziału w Etapie II drużyn, 
które uzyskają najlepsze wyniki po zakoń-
czeniu przebiegu Etapu I. Drużyny zostaną 
poinformowane mailowo bądź telefonicznie 
o uczestnictwie w Etapie II najpóźniej do dnia 
31 sierpnia 2016 roku.
5. Etap II odbędzie się podczas IV Kórnickich 
Dni Nauki, w  budynku Zespołu Szkół w Kór-
niku, Poznańska 2, 62-035 Kórnik w terminie 
wyznaczonym przez Organizatorów.
6. Podczas Etapu II uczestnicy wykonają za-
dania związane ze znajomością mapy oraz 

odpowiedzą na pytania testowe dotyczące 
gminy Kórnik. 
7. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na 
koniec Etapu II, na podstawie sumy punktów 
uzyskanych w obu etapach.  
8. Wszelkie informacje dotyczące prze-
biegu Konkursu zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Konkursu www.kornik.
pl/kk2016
9. Jednocześnie Organizator informuje, iż 
nie zapewnia, ani nie finansuje, dojazdu 
laureatów Etapu I oraz ich opiekunów na 
miejsce Etapu II. Organizator informuje, iż 
dane dojazdowe znajdują się na stronie 
internetowej www.kornik.pl/kk2016
10. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Ko-
mitet Główny.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie 
możliwość wyboru pięcioosobowej Komisji 
Konkursowej, która będzie odpowiedzialna 
za ocenę prac uczestników Konkursu.

§7. Nagrody
1. Organizator Konkursu ufunduje nagrody 
dla laureatów – 3 pierwsze miejsca – w po-
staci nagród rzeczowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo po-
działu nagród.
3. Każdy uczestnik Etapu II otrzyma za-
świadczenie o uczestnictwie w Konkursie. 
Dyplomy przewidziane są dla laureatów 
Konkursu.
4. Zaświadczenia o przygotowaniu uczniów 
do Konkursu przewidziane są również dla 
nauczycieli-opiekunów drużyn szkolnych 
startujących w Konkursie. 

§8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do 
udostępniania i przetwarzania informacji, 
które są przedmiotem Konkursu, celem 
realizacji procesu Konkursu.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Kon-
kursu, nieprzewidzianych niniejszym Regula-
minem, rozstrzyga Komitet Główny Konkursu.
3. Wszelkich zmian w Regulaminie może 
dokonać tylko Komitet Główny Konkursu.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu i odpowiednich postanowień 
Regulaminu wraz z załącznikami.

www.kornik.pl/kk2016
konkurskrajoznawczy@kornik.pl

imformacje pod numerem tel.
61 8 170 411 wew. 693

1. Jakie zwierzęta hodowano w celu produkcji włókienniczej w jednym z pawilonów  w ogrodzie zamkowym w czasach Białej Damy?  

Odp. 1. ..........................................................................................................................................................................................................................

2. W którym roku powstało Kórnickie Towarzystwo Kulturalne i  jak nazywało się organizowane przez to towarzystwo majowe święto?

Odp. 2. ..........................................................................................................................................................................................................................

3. Nazwa jakiej miejscowości pochodzi od spolszczonej wersji imienia Dietmar? 

Odp. 3. .........................................................................................................................................................................................................................

4. Jak nazywał się urodzony w 1820 roku w Bninie niemiecki kompozytor? 

Odp. 4. ........................................................................................................................................................................................................................

5. Jak nazywa się charakterystyczny pasiasty materiał, którym Tytus Działyński nakazał obijać meble w reprezentacyjnych pomieszczeniach pałacu?

Odp. 5. ........................................................................................................................................................................................................................

6. Gdzie od 1908 roku mieściła się w Kórniku łaźnia miejska?

Odp. 6. .......................................................................................................................................................................................................................

7. Wymień parafie rzymskokatolickie, które swoim zasięgiem obejmują tereny gminy Kórnik?

Odp. 7. .......................................................................................................................................................................................................................

8. Kto jest autorem hejnału Kórnika

Odp. 8. .......................................................................................................................................................................................................................

9. Co mieściło się wcześniej w miejscu obecnego budynku Zespołu Szkół i wcześniejszej szkoły powszechnej?

Odp. 9. ........................................................................................................................................................................................................................

10. Jak nazywa się półwysep na Jeziorze Kórnickim, na którym w domku rybackim mieszkali przez pewien czas Wincenty Kielisiński 
oraz Marian Jaroczyński?

Odp. 10. .......................................................................................................................................................................................................................

11. W nazwie której miejscowości upamiętniono żonę Tytusa Działyńskiego?

Odp. 11. .......................................................................................................................................................................................................................

12. Na jakim cieku wodnym zlokalizowanym na terenie gminy Kórnik zachodzi zjawisko bifurkacji?

Odp. 12. .......................................................................................................................................................................................................................

13. Jaką nazwę nosi najmłodsze sołectwo gminy Kórnik?

Odp. 13. .......................................................................................................................................................................................................................

14. Która wieś nosiła niemiecką nazwę, która w tłumaczeniu na polski brzmiała „Piękna Dolina”?

Odp. 14. ........................................................................................................................................................................................................................

FoRmUlARZ koNkURSoWY koNkURSU kRAjoZNAWcZEgo o gmiNiE kóRNik - ETAP i

członkowie zespołu:

1. imię i nazwisko (kapitan)........................................................................... nr tel. .................................. email...............................

2. imię i nazwisko........................................................................................... nr tel. .................................. email................................

Jeśli zespół reprezentuje szkołę - nazwa placówki ...............................................................................................................................

Nazwisko opiekuna (patrz §5 pkt. 3) ...........................................................................................................................................................

KONKURS KRAjOZNAWCZY O GMINIE KóRNIK

PYTANiA:

dalszy ciąg na stronie 18
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15. Kim był felczer i z jaki okresem w dziejach Kórnika należy kojarzyć to pojęcie?

Odp. 15. ........................................................................................................................................................................................................................

16. Gdzie w Kórniku znajdowały się gościńce?

Odp. 16. ......................................................................................................................................................................................................................

17. Jakie dwa kórnickie obiekty znajdują się w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski?

Odp. 17. .......................................................................................................................................................................................................................

                   ........................................................................................................................................................................................................................

18. Gdzie w Kórniku w pierwszej połowie XX w. urządzano majówki miejskie?

Odp. 18. ........................................................................................................................................................................................................................

19. W jakich latach zmodernizowano trasę katowicką do standardu drogi ekspresowej?

Odp. 19. .......................................................................................................................................................................................................................

20. Jaką nazwę nosi ulica zwana niegdyś Tylną?

Odp. 20. .......................................................................................................................................................................................................................

21. Gdzie stały młyny Nadolny i Górny?

Odp. 21. ........................................................................................................................................................................................................................

                   ........................................................................................................................................................................................................................

22. Jaka jest różnica wysokości między najwyżej i najniżej położonym punktem gminy?

Odp. 22. ........................................................................................................................................................................................................................

23. Jak upamiętniono w gminie wybitnego krajoznawcę Mieczysława Orłowicza?

Odp. 23. .......................................................................................................................................................................................................................

24. Jaka jest główna geneza rzeźby obszaru gminy Kórnik?

Odp. 24. ......................................................................................................................................................................................................................

25. Gdzie znajdowało się w okresie międzywojennym targowisko ze zwierzętami?

Odp. 25. .......................................................................................................................................................................................................................

26. Jak nazywa się szlak turystyki motorowej (samochodowej) łączący Kórnik z Poznaniem i Puszczykowem?

Odp. 26. ......................................................................................................................................................................................................................

27. Skąd pochodzi nazwa Szubertowo i gdzie się ono znajdowało?

Odp. 27. ........................................................................................................................................................................................................................

                   .........................................................................................................................................................................................................................
28. Jaki słynny architekt projektował plebanię w Bninie?

Odp. 28. ............................................................................................................

29. . Jak nazywa się jedyny na terenie gminy park krajobrazowy (jako forma ochrony przyrody) i co jest przedmiotem ochrony w tym parku?

Odp. 29. ........................................................................................................................................................................................................................

                    ........................................................................................................................................................................................................................

                   .........................................................................................................................................................................................................................

30. Figura jakiego świętego zlokalizowana jest przy trasie S11 w północnej części gminy?

Odp. 30. ........................................................................................................................................................................................................................

Na tegoroczne obchody święta miasta, 
które odbywały się na początku czerwca br. 
do partnerskiej gminy Königstein w Niemczech 
udała się kilkuosobowa delegacja z gminy 
Kórnik reprezentowana przez: radnego Rady 
Miasta i Gminy w Kórniku Andrzeja Surdyka, 
kierownika Wydziału Promocji Gminy Mag-
dalenę Matelską-Bogajczyk, przedstawicielkę 
stowarzyszenia „Ogończyk” panią Barbarę 
Tomczak oraz tegoroczną „Białą Damę” Mal-
winę Bartkowiak i zeszłoroczną „Białą Damę” 
Aleksandrę Maćkowiak.    

W pierwszym dniu pobytu w Königstein, 
czyli w piątek, 3 czerwca br. nasza delegacja 
na zaproszenie stowarzyszenia Königstein-
-Kórnik uczestniczyła w wycieczce do pięknego 
miasteczka Weilburga, leżącego w Hesji. Nato-
miast wieczorem uczestniczyliśmy w otwarciu 
„Burgfestu”, podczas którego pożegnaliśmy 
kończącą swoje roczne rządy w Königstein 
księżniczkę Izabell I i powitaliśmy nowo wy-
braną księżniczkę Izabellę I. Nowo wybranej 
księżniczce życzyliśmy sukcesów w  rządzeniu 
i oczywiście zaprosiliśmy ją ze świtą w przy-
szłym roku na nasze święto do Kórnika.

W sobotę nasza delegacja uczestniczyła 
w uroczystości przekazania symbolicznego klu-
cza do bram miasta nowo wybranej księżniczce 
przez burmistrza Königstein Leonharda Helma.  

Tradycyjnie w niedzielę delegacja z Kórnika 

uczestniczyła w uroczystej mszy św. z okazji 
„Burgfestu”, po której odbył się pochód ulica-
mi miasta. Podobnie, jak w latach ubiegłych 
w pochodzie uczestniczyli przebrani w stroje 
historyczne przedstawiciele licznych organizacji 
i stowarzyszeń. Naszą gminę reprezentowała 
w pochodzie „Biała Dama” wraz z członkami 
delegacji i panowie kierowcy z Kórnickiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS 
Sp. z o.o., których mieszkańcy Königstein, 

a przede wszystkim Polacy tam mieszkający  
witali gromkimi oklaskami i okrzykami. 

Wieczorem nasza delegacja uczestniczyła 
w spotkaniu z członkami stowarzyszenia König-
stein-Kórnik, na którym omówiono program 
dalszej współpracy partnerskiej. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

DeLegAcjA z kórnikA nA świĘcie miAstA 
W PARTNERSKIEj GMINIE KöNIGSTEIN 

W dniach od 30 czerwca do 4 lipca br. trzy 
drużyny z KSS „Kotwica” wraz z prezesem 
Andrzejem Giczelą, przedstawicielami zarządu, 
trenerami i  opiekunami przebywali w partner-
skiej gminie Königstein w Niemczech. Nasi 
piłkarze zaproszeni zostali na turniej do König-
stein przez przedstawicieli klubu piłkarskiego 
FC-TSG Königstein, którego piłkarzy gościliśmy 
w październiku ubiegłego roku w Kórniku na 
turnieju organizowanym przez KSS „Kotwica”. 

Wyjazd na turniej był ogromnym przedsię-
wzięciem, zwłaszcza organizacyjny, gdyż grupa 
liczyła 57 osób. Przedsięwzięcie to jednak nie 
byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie 
naszych partnerów z Königstein, którzy zor-
ganizowali noclegi i wyżywienie dla naszych 
sportowców. 

Turniej trwał kilka dni i podzielony był na 
kategorie wiekowe. 

W piątek 1 lipca mecz rozegrali nasi juniorzy 
z grupy A1. Dla większości z nich, był to już 
drugi turniej, organizowany w naszej gminie 
partnerskiej, w którym brali udział. Wówczas 
zajęli II miejsce, ale w tym roku zwyciężyli.

W sobotę, 2 lipca mecze rozgrywali nasi 
trampkarze z grupy C1. Oni również brali udział 
trzy lata temu w turnieju organizowanym w 
Königstein, ale wówczas zajęli ostatnie miejsce. 
W tym roku pomimo ogromnej presji, jaka na 
nich ciążyła zagrali bardzo dobre mecze, zaj-
mując ostatecznie V miejsce na 16 startujących 

drużyn. Gdyby naszym trampkarzom udały się 
wszystkie rzuty karne, z pewnością zajęliby 
jeszcze wyższe miejsce w turnieju. Niestety rzu-
ty karne to loteria, czego dowodem są konkursy 
rzutów karnych wykonywane na tegorocznych 
Piłkarskich Mistrzostwach Europy we Francji. 

W niedzielę swoje mecze rozgrywali naj-
młodsi nasi piłkarze – orliki z grupy E1. Pomi-
mo zimna, a momentami mocno padającego 
deszczu udało im się wywalczyć 11 miejsce 
na 16 startujących drużyn. Obiecali jednak, 
że następnym razem na pewno będzie lepiej. 

Pomimo, że pobyt w Königstein był krót-

ki, bo zaledwie trzydniowy, piłkarze oprócz 
udziału w turnieju, zwiedzili partnerskie miasto 
Königstein, spotkali się w ratuszu z prezesem 
klubu piłkarskiego FC-TSG Königstein Jörgiem 
Pöschlem, któremu podarowali pamiątkowy 
proporczyk i szalik KSS „Kotwicy”. Udali się 
również do Frankfurtu, gdzie zobaczyli naj-
ważniejsze zabytki i stadion drużyny Eintracht 
Frankfurt. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy 

piŁkArze kss „kotwicA” nA turnieju 
W PARTNERSKIEj GMINIE KöNIGSTEIN
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BiAŁA DAmA 2016
RoZmoWA 

Z mAlWiNą BARTkoWiAk 
BiAŁą dAmą 2016

Biała damo 2016 przedstaw się pro-
szę czytelnikom.

Nazywam się Malwina Bartkowiak i to 
mi przypadł ten zaszczyt reprezentowania 
naszej gminy jako Biała Dama 2016. Je-
stem mieszkanką Gminy Kórnik, gdzie się 
wychowałam i kształciłam. Obecnie jestem 
na trzecim roku studiów geodezyjnych we 
Wrocławiu. Pracuję w zawodzie i zajmuję 
się marketingiem sieciowym.

co skłoniło Panią do startu w castin-
gu na Białą damę?

 Przede wszystkim dojrzałość pozwoliła 
mi podjąć decyzję o ponownym starcie w 
castingu, bo było to moje drugie podejście 
i cieszę się, że nie zostałam wybrana za 
pierwszym razem. Teraz mam całkowicie 
inny pogląd na rolę Białej Damy. Jest to od-
powiedzialność i możliwość odwdzięczenia 
się za to jak nasza gmina się dynamicznie 
rozwija i jakie daje nam wspaniałe warunki 
do rozwoju na każdej płaszczyźnie. Bar-
dzo się cieszę, że w taki mały, ale myślę, 
że znaczący sposób mogę coś zrobić dla 
naszej małej ojczyzny. 

o wyborze tegorocznej Bd decydo-
wały panie, które wcześniej pełniły tę 
funkcję. jakie to uczucie zostać wybraną 
przez poprzedniczki? 

Jest to na pewno duże wyróżnienie i do-
cenienie mojej osoby, ponieważ dziewczyny 
doświadczyły roli Białej Damy i wiedzą naj-
lepiej jaka powinna być następczyni. Można 
powiedzieć, że są specjalistkami. Podczas 

rozmowy chętnie dzieliły się swoimi do-
świadczeniami, co pozwoliło utożsamić 
się z rolą Białej Damy. Myślę, że powinno 
być to kontynuowane przez kolejne edycje. 

jak przyjęli cię kórniczanie? jakie są 
pierwsze wrażenia nowej Bd? 

Same obchody Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą były dla mnie wspaniałym 
przeżyciem, ponieważ zostałam bardzo 
ciepło i życzliwie przyjęta. Starałam się jak 
najwięcej czasu spędzać wśród mieszkań-
ców, gości, jak i osób przyjezdnych, którzy 
świętowali razem z nami ten wyjątkowy 
czas. Dzięki temu spotkałam się z mnó-
stwem pozytywnych reakcji: były zdjęcia 
i gratulacje - za co serdecznie dziękuję. 

jaki to będzie dla Pani rok? jaki ma 
Pani pomysł na odegranie roli reprezen-
tantki, ambasadorki naszego  miasta?

Wierzę, że będzie to rok pełen wyzwań 
i niesamowitych przygód. Na pewno dołożę 
wszelkich starań, aby godnie reprezento-
wać naszą gminę, jak również wpisać się 
w pamięć mieszkańców. Za mną wizyta w 
partnerskim mieście Koenigstein, która była 
dla mnie niezapomnianym doświadczeniem. 
A już w sierpniu wyjeżdżam na południe kraju 
do partnerskiej gminy Bukowina Tatrzańska 
na ich święto „Sabałowe Bajania”. Oczy-
wiście rola Białej Damy nie kończy się na 
samych wyjazdach. Będę również uczestni-
czyć w lokalnych wydarzeniach, gdzie będę 
mogła spędzić czas z mieszkańcami gminy. 

Rozmawiał ŁG

W piątkowy wieczór 10 czerwca 2016 r. 
w przepięknej scenerii karaibskiej wyspy, w 
Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie odbyła 
się wyjątkowa impreza – „Morskie opowieści”. 
To kolejne już spotkanie uczniów wraz z ich ro-
dzicami w ramach projektu „Aktywnie działamy, 
czas dla siebie mamy”. Główne role odegrali: 
pirat Lechos oraz piratki p. Ewa i p. Lidka, któ-
rzy inicjowali różnego rodzaju konkursy oraz  
marynarskie zabawy. Chór szkolny „Allegro” 
uświetnił spotkanie pięknie wyśpiewanymi 
szantami. Była to wspaniała, przedwakacyjna, 
piracka przygoda, a przede wszystkim szalona, 
rodzinna rozrywka!!!

A było to tak….
„Morskie opowieści”  to program stworzony 

z myślą o widzu, który lubi żeglarskie klimaty 
oraz piosenki o tematyce marynistycznej. 
Usłyszeliśmy między innymi znane szanty, takie 
jak „Żegluj, żegluj”, „Marco Polo”, „Pożegnanie 
Liverpoolu” czy „10 w skali Beauforta”.  Artyści 
ze Szczodrzykowa zaprezentowali wesoły 
program słowno- muzyczny przeznaczony dla 
widza w każdym wieku. Uczniowie pod wodzą 
pirata Lechosa uczyli i wspólnie z publiczno-
ścią śpiewali szanty. Dużo radości sprawiły 
śmieszne konkursy nagradzane oryginalnymi 
nagrodami. Komu nie powiodło się w przecią-

ganiu liny, rzucie kaloszem do beczki, lub nie 
odnalazł cennego pierścienia pirata, rekom-
pensował to pamiątkowym zdjęciem z piracką 
załogą. W ten piątkowy wieczór nikt się nie 
nudził. Publiczność, pełna pozytywnej energii i 
niezapomnianych wrażeń opuściła mury szkoły. 

Na kolejne atrakcje, w ramach projektu 
„Aktywnie działamy, czas dla siebie mamy” 
zapraszamy już w przyszłym roku szkolnym. A 
będzie się działo…

Organizatorki
Ewa Bałasz, Lidia Jarmuszkiewicz

„morskie opowieści” w szczoDrzykowie

SUKCES UCZNIóW 
sp nr 2

15 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste 
zakończenie powiatowego etapu XVIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „ W trosce o na-
sze bezpieczeństwo”, którego organizatorem 
jest Komendant Główny Straży Pożarnej. 
Przebieg eliminacji powiatowych koordyno-
wał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu pod patronatem Przewodniczą-
cego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku, Starosty Poznańskiego Jana 
Grabowskiego.

Do finału zakwalifikowano 70 nadesła-
nych prac. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku były to prace Julii Wojtaszyk, która 
otrzymała I miejsce i Marii Galubińkiej, której 
praca zajęła drugie miejsce. Praca Pauliny 
Bukczyńskiej została nagrodzona honoro-
wym wyróżnieniem. Dwie prace  przeszły do 
etapu wojewódzkiego.  

Laureaci  wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni do najstarszej siedziby straży 
pożarnej w Poznaniu, mieszczącej się przy 
ulicy Grunwaldzkiej. Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek 

Michalak i Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Paweł Kinosz oraz kpt. Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Marek Kołdyk wrę-
czyli autorom prac dyplomy i upominki.  Po 
części uroczystej zostaliśmy oprowadzeni po 
budynku straży. Obejrzeliśmy wystawę minia-
tur najstarszych wozów strażackich i pojazdy 
używane w straży obecnie. Gospodarze za-
demonstrowali nam fałszywy alarm, podczas 
którego zobaczyliśmy w jaki sposób przygo-
towują się do wyjazdu, mając na ubranie się 

i dotarcie do wozu  1min. My też  mogliśmy 
przymierzyć stroje strażackie, maski, hełmy, 
butle z tlenem. Jest co dźwigać!!!

Strażacy zaprezentowali również sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy.  Opowiedzieli jak unikać 
niebezpiecznych sytuacji i co może się wyda-
rzyć, gdy nie przestrzegamy podstawowych 
zasad bezpieczeństwa.

 Na koniec każdy z uczestników mógł sam 
”ugasić pożar” strażackim wężem.

K. Warteresiewicz
SP nr 2 w Kórniku

Laureatki z SP2: druga i trzecia od lewej.  Wyróżnienie czwarta od lewej.

2 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 
w kórnickiej sali OSP rozpoczął się VII Fe-
stiwal Języka Angielskiego. Uczestnicy ze 
szkół gimnazjalnych w Robakowie, Pusz-
czykowie, Krzykosach i Kórniku zmagali 
się w czterech konkurencjach: piosenka, 
wiersz, scenka i film. Uroczystego otwarcia 
festiwalu dokonały wicedyrektor Gimna-
zjum im. Władysława hr. Zamoyskiego 
pani Irena Zając oraz nauczycielka języka 
angielskiego i organizatorka festiwalu pani 
Anna Żurawska.  Na festiwal przybyły za-
angażowane w projekt nauczycielki: pani 
Elżbieta Drótkowska - Klessa z Gimnazjum 
z Robakowa, p. Joanna Szternel z Zespołu 
Szkół w Krzykosach, p. Katarzyna Mroczek 
z Gimnazjum nr 1 z Puszczykowa oraz p. 
Magdalena Woźniak z Gimnazjum z Kórni-
ka. Uczestników w poszczególnych konku-
rencjach zapowiadały Martyna Michalska 
i Marta Kaźmierczak.

Pierwszą z nich była piosenka, w któ-
rej zwycięstwo odniósł Kacper Zieleniak 
z Robakowa, wyśpiewując przebój Adele. 
Drugie  miejsce zajęły Weronika Krzyszto-
fiak z Gimnazjum w Krzykosach i Joanna 
Brylewska z Kórnika. Na III miejscu uplaso-
wały się Weronika Wojda z Puszczykowa 
i Eliza Dziuba z Krzykosów.

W drugiej kategorii, czyli w wierszu 
konkurencję zdeklasowali gimnazjaliści 
z Kórnika. I miejsce zajął Krystian Galiński 
w wierszu „ I love me”.  Tuż za nim, na dru-
gim miejscu znalazła się Patrycja Pudysiak. 
Na najniższym stopniu podium  znalazły się 
ex aequo Julia Frankiewicz z Robakowa 
oraz Julia Zielazek z Kórnika.

W kategorii film uczniowie przygo-
towali produkcje na bardzo wysokim 
poziomie. Jednak najlepsze okazało 
się dzieło uczniów z klasy I C z Kórnika 
pt.”Gwiezdne wojny - Przebudzenie 
mocy”. Na drugim miejscu znalazła się 
klasa II C z Kórnika. Na III stopniu po-
dium znalazł się film z grupy artystycznej 
z Robakowa.

Ostatnią z konkurencji była scenka. 
Tę konkurencję po raz drugi wygrali ak-
torzy z klasy III C z Kórnika w składzie: 
Joanna Brylewska, Magdalena Cych-
nerska, Magdalena Marczak, Patrycja 
Pudysiak i Marta Kaźmierczak. II miejsce 
zajęła scenka z Gimnazjum w Robako-
wie. Na III miejscu znalazła się scena 
uczniów z klasy I C z Kórnika.

W przerwach mogliśmy nacieszyć pod-
niebienia wypiekami podawanymi przez 
nasze koleżanki: Martynę Boguszyńską 
i Mariannę Borską. A na koniec wszystkich 
czekała niespodzianka – wspólny posiłek 
w restauracji Ventus, gdzie gimnazjaliści 
mogli się wymienić wrażeniami 

Co roku festiwal jest okazją do zabawy 
językiem angielskim, integracji międzysz-
kolnej oraz pochwalenia się swoimi ta-
lentami. Dziękujemy wszystkim za udział 
w festiwalu i do zobaczenia za rok!

Patrycja Pudysiak,  
Martyna Michalska,  
Marta Kaźmierczak, 

Krystian Galiński

Vii FestiwAL jĘzykA AngieLskego kórnik 2016
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mikoŁAjczAk

NiEZNANY
 PoWSTANiEc WiElkoPolSki

Antoni Mikołajczak ur. się dnia 18 paździer-
nika 1894 w Konarskim  jako syn rolników Sta-
nisława i Marianny z domu Nowicka. Antoni był 
najstarszym z rodzeństwa, miał dwóch braci: 
Jana i Władysława. Ukończył czteroklasową 
Szkołę Powszechną w Konarskim niedaleko 
Kórnik. Wychowywał się w rodzinie uzdol-
nionej muzycznej. Antoni grał na klarnecie, 
jego brat Jan na kontrabasie. Razem tworzyli 
muzyczny zespół weselny. 

Nie wiemy gdzie odbywał służbę wojsko-
wą. Brał udział w I wojnie światowej w jedno-
stce piechoty 35 Pułku Fizylierow, podczas 
której został lekko ranny w ramię, dnia 13 
listopada 1915 r. (inf. J.Malesiński „Byle wró-
cić na zagon ojczysty”, Mieczewo 2014). Po 
zakończeniu wojny razem z bratem Janem 
zgłosili się ochotniczo do tworzącej się II Kom-
panii Kórnickiej z którą odbyli jej szlak bojowy.

Dnia 27 czerwca 1927 roku Antonii zawarł 
związek małżeński z Wiktorią Jurga z Wyrzeki 
koło Śremu, tego samego dnia jego brat Wła-
dysław ślubował z siostrą Wiktorii Władysławą 
Jurga. Antonii zamieszkał u żony w Wyrzece 
i prowadził tam 20 ha gospodarstwo rolne. 
Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci: 
Aniela zamężna Piasecka (1928-1959), 
Leszek (1929-1969), Alojzy (1931-1996), 
Edmund (1933-?), Sabina (1937-1943). Brat 
Władysław objął rodzinne gospodarstwo 
w Konarskim.

W czasie II wojny światowej został sa-
motnie był wysiedlony do Uhrska w okolicach 
Włodawy w lubelskim. Natomiast jego żona 
z dziećmi zamieszkała u swojego brata w Bie-
żyniu koło Krzywinia w powiecie kościańskim. 
Mieszkał wspólnie z wysiedlonymi z Nochowa, 
Józefem i Antonim Zandeckimi.

Podczas wyzwolenia przez wojska ra-
dzieckie Antoni nieomal zginął przypadkowo 
postrzelony przez wiwatujących wyzwolicieli. 
Kula drasnęła go w ucho.

Po wojnie wrócił do Wyrzeki, gdzie miesz-
kał do śmierci w dniu 13 listopada 1956. 
Został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Dalewie, gm. Śrem. Nagrobek jego istnieje 
do dnia dzisiejszego. 

     
Eleonora Rozmysłowska

 i Jacek Płatek

„SPóR o moRSkiE oko” 
(ZESPóŁ dokUmENTóW 

ZiNWENTARYZoWANY 
W PAN BiBlioTEcE kóRNickiEj) 

WPiSANY NA liSTĘ kRAjoWą 
PRogRAmU UNESco 

PAmiĘć ŚWiATA.

Zespół zinwentaryzowany w PAN 
Bibliotece kórnickiej pod nazwą „Spór 
o morskie oko” jest wyjątkową częścią 
spuścizny pozostałej po ostatnim wła-
ścicielu dóbr kórnickich i zakopiańskich 
hrabim Władysławie Zamoyskim (1853-
1924).

Patriota, pozytywista i podróżnik 
w jednym, zdecydowanie wyróżniał się 
na tle ówczesnych polskich środowisk 
arystokratycznych. 
P o  w u j u  J a n i e 
Działyńskim odzie-
dziczył duże, choć 
zadłużone dobra 
w Kórniku w Wiel-
k o p o l s c e ,  w r a z 
z bogatą bibliote-
ką i skarbnicą pa-
miątek. Całe życie 
angażował się we 
wszelką działalność 
patriotyczną i spo-
ł eczną .  Jednym 
z wydarzeń, które 
niezwykle mocno 
odcisnęło s ię na 
polskiej historii było 
zakupienie przez 
W. Zamoyskiego 
Zakopanego i oko-
lic, które miało miej-
sce 9 maja 1889 
roku. Hrabia utwo-
rzył  tu specjalną 
służbę leśną, której zadaniem było 
zwalczanie szkodnika niszczącego 
drzewa oraz nade wszystko racjonalna 
gospodarka leśna, dzięki czemu lasy, 
które wszyscy skazywali już na zagładę 
zostały w ten sposób uratowane i dziś 
mogą cieszyć serca każdego Polaka. 
Równocześnie przez wiele lat toczył 
on aktywne i kosztowne boje w proce-
sie o morskie oko i okolice. W dużej 
mierze dzięki zaangażowaniu Włady-
sława oraz historyka prawa oswalda 
Balzera sąd międzynarodowy uznał, 
że granica będzie biegła z Rysów ku 
północy granią żabiego, a nie zgodnie 
z węgierskimi roszczeniami przez śro-
dek czarnego Stawu i morskiego oka. 
Rozstrzygnięcia, które zapadły w 1902 
roku w grazu pozostają aktualne do 
dnia dzisiejszego, dzięki czemu Pola-
cy mogą chwalić się pełnym dostępem 
do tych górskich stawów i najwyższe-
go polskiego szczytu.

Należy podkreślić, iż Morskie Oko 
wraz z Czarnym Stawem pod Rysami 
i otaczającymi je najwyższymi szczyta-
mi Tatr Wysokich znajdującymi się po 
polskiej stronie granicy, zaliczane jest 
do najbardziej rozpoznawalnych miejsc 
w naszym kraju. W odczuciu wielu jest 
to jeden z najpiękniejszych krajobrazów 
w Polsce. Na przełomie XIX i XX wieku 
miejsce to skupiło na sobie uwagę Pola-
ków ze wszystkich zaborów. Gdyby nie 
ówczesne zaangażowanie i upór wielu 
z nich na czele z W. Zamoyskim, dostęp 
do górskich stawów i droga na Rysy 
prawdopodobnie byłyby współcześnie 
znacznie ograniczony, a miejscami nawet 
zupełnie niemożliwy.

Trzon szczegó-
łowych informacji 
na temat różno-
rodnych aspektów 
przebiegu proce-
su oraz walki to-
czonej w tamtym 
czasie o ten teren 
zbiera zespół, któ-
ry przechowywany 
jest w PAN Biblio-
tece kórnick ie j 
wpisany został na 
listę krajową Pro-
gramu UNESco 
Pamięć Świata.

Prezentowany 
materiał charakte-
ryzuje się przede 
wszystkim niezwy-
kłą różnorodnością 
form. Zbiór zawiera 
przekrój właściwie 
wszystkich charak-
terystycznych dla 

przełomu XIX i XX w. rodzajów źródeł – 
od korespondencji prywatnej i oficjalnej, 
przez wszelkiego rodzaju druki urzędowe 
aż po wycinki z prasy tamtego okresu.

Podstawą podjęcia starań o wpi-
sanie właśnie tego zespołu na Listę 
Krajową Programu UNESCO Pamięć 
świata była wyjątkowość wydarzenia, 
a właściwie całego wieloletniego proce-
su, które dokumentuje. Na szczególną 
uwagę zasługuje nie tylko sam zbiór 
materiałów, ale również ich układ nadany 
prawdopodobnie jeszcze w czasie życia 
jego twórcy – hr. W. Zamoyskiego. Spór 
o Morskie Oko miał wyjątkowe znaczenie 
dla okresu, w którym powstawał, gdyż 
zwycięstwo w Grazu w 1902 roku było 
jednym z pierwszych – dziś na ogół nie-
docenionych kroków, które szesnaście 
lat później doprowadziły do odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

BK PAN

„spór o morskie oko” w „pAmiĘci świAtA”WAKACjE 
w BiBLiotece 
W dniach od 4 do 8 lipca w filii w Bninie, 

jak co roku odbywały się wakacyjne zajęcia 
dla dzieci. Tym razem pod hasłem: Kim będę 
w przyszłości? Podczas spotkań można było 
się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na 
temat wybranych zawodów, wykonać pracę 
plastyczną, uczestniczyć w zabawach tanecz-
nych i posłuchać opowiadania. 

Na każdy dzień zajęć panie bibliotekarki 
przygotowały prezentację multimedialną, 
tematycznie związaną z zawodem strażaka, 
policjanta, ratownika medycznego, fotografa 
i szewca oraz spotkanie z jego przedstawicie-
lem. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem 
słuchali na czym polega praca każdego z gości. 
O odpowiedzialnym i trudnym zawodzie straża-
ków opowiedział prezes O.S.P. – Pan  Andrzej 
Szyc. W czasie tego spotkania mogliśmy zoba-
czyć przenośny defibrylator, podstawowy sprzęt 
strażacki i poznać wnętrze prawdziwego wozu 
strażackiego. O pracy policjantów, dbających 
o bezpieczeństwo mieszkańców opowie-
działa Pani sierżant Julia Marszałek. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się kajdanki, które 
okazały się zaskakująco ciężkie. Następnym 
gościem był ratownik medyczny Pan Sławo-
mir Zięta, dzięki któremu zgłębiliśmy zasady 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach m.in. 

w przypadku utraty przytomności, zadławie-
nia, oparzenia, skaleczenia, czy wyziębienia. 
W czasie kolejnego spotkania przedstawiony 
został zawód fotografa. Pani Iwona Koprucka 
pokazała nam najstarsze aparaty fotograficzne, 
omówiła proces wywoływania zdjęć i opo-
wiedziała jak dawniej retuszowano portrety. 
Obejrzeliśmy pierwsze zdjęcia analogowe, 
zdjęcia portretowe, błony fotograficzne, a także 
szklane klisze fotograficzne. Ostatnim gościem 
był pan Andrzej Zamiara, który opowiedział nam 
o zawodzie szewca. Dowiedzieliśmy się z jakich 
części składa się obuwie, jak się je naprawia 
oraz jak należy o nie dbać.

Zajęcia urozmaiciły spotkania z literaturą 
oraz zabawy taneczne prowadzone przez 
Panią Klaudynę, które wprowadzały wesołą 
i wakacyjną atmosferę. W czasie zajęć prak-
tycznych wykonaliśmy przyborniki, druciane 
drzewka z koralikami, kapelusze ozdobione 
kwiatami z bibuły, malowaliśmy na drewnie 
i tworzyliśmy prace z papieru.

Tydzień spotkań upłynął nam w wesołej at-
mosferze. Pamiętając o numerach alarmowych, 
na pewno zadbamy o bezpieczne wakacje i już 
dziś z niecierpliwością czekamy na kolejne 
zajęcia w bibliotece. 

Nadzieja Pawłowska

oto nazwiska i krótka charakterystyka 
osiągnięć uczniów wyróżnionych Nagroda-
mi Przewodniczącego Rady miasta i gminy 
kórnik, które wraz z upominkami wręczono 
podczas zakończenia roku szkolnego. 

Bogumiła Sibilska - Gimnazjum w Kórni-
ku - średnia ocen 5,50, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu gimnazjalnego 87% Wy-
różnienie – bardzo dobre wyniki w nauce i spo-
rcie: I m. w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Wioślarstwie – dwójki dziewcząt, 
II m- w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Wioślarstwie - jedynki

kinga jędrzejczak - Gimnazjum w Kórni-
ku - średnia ocen 5,94, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu gimnazjalnego 87%. Najlep-
sze wyniki naukowe wśród zgłoszonych do 
nagrody uczniów szkół gimnazjalnych

Anna osajda - Szkoła Podstawowa nr 
1 - średnia ocen 5,91, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu szóstoklasisty 97,5%, III 
miejsce nauka, wyróżnienie sportowe: Im 
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w Taekwondo Olimpijskim, III m. w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w Taekwondo Olimp.

karolina Biadała - Szkoła Podstawowa nr 
1 - średnia ocen 5,64, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu szóstoklasisty 95%, wyróżnie-

nie nauka, sport: III m w Mistrzostwach Woj.
Wlkp. w wioślarstwie

marcin Woziwodzki - Szkoła Podstawowa 
nr 1- średnia ocen 5,90, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu sóstoklasisty 96,5%. Wyróż-
nienie nauka.

Szymon deneka - Szkoła Podstawowa 
nr 1 - średnia ocen 5,20, zachowanie wzo-
rowe, wynik egzaminu szóstoklasisty 85%. 
Wyróżnienie sport: m.in. I m. W Finale Ligi 
Taekwondo o puchar burmistrza Śremu, III m. 
w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Sportach Halowych,

dawid Smajdor - Szkoła Podstawowa nr 
1- średnia ocen 5,09, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu szóstoklasisty 80%. Wyróż-
nienie sport m.in. I m. w XXII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, 
I m. w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. Jest 
reprezentantem Polski.

michał Paczkowski - Szkoła Podstawowa 
nr 1- średnia ocen 5,18, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu szóstoklasisty 81,5%. Wyróż-
nienie sport m.in. I m. w XXII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych, 
Mistrzostwa Polski III m., liczne medale na 
zawodach krajowych i międzynarodowych 
w taekwondo olimpijskim.

Wiktoria Bortlisz - Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie - średnia ocen 5,90, zacho-
wanie wzorowe, wynik egzaminu szóstoklasisty 
96,5%. Wyróżnienie nauka.

marianna grynia  - Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie - średnia ocen 5,90, zacho-
wanie wzorowe, wynik egzaminu szóstoklasisty 
99%, I miejsce – najlepszy uczeń

Paulina Szafran  - Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie - średnia ocen 5,27, zacho-
wanie wzorowe, wynik egzaminu szóstoklasisty 
95%, wyróżnienie nauka.

Sandra Potrawiak - Szkołą Podstawowa 
nr 2 - średnia ocen 5,55, zachowanie wzorowe, 
wynik egzaminu szóstoklasisty 98,7%. II – miej-
sce najlepszy uczeń.

mirella Rozmiarek - Szkoła Podstawowa 
w Radzewie - średnia ocen 5,81, zachowanie 
wzorowe, wynik egzaminu szóstoklasisty 95%. 
Wyróżnienie nauka.

Zespół Unihokeistek ze Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie: kinga Banecka, mirella 
Rozmiarek, Sylwia Rumińska, Patrycja Bart-
kowiak, Natalia Sznura, Agnieszka Wiśniew-
ska, Roksana Toboła, Emilia Fiedorczyk – III 
m. w mistrzostwach polski w unihokeju, II m. 
w mistrzostwach wielkopolski

wyróżnieni nAgroDą przewoDniczącego 
rADy miAstA i gminy  kórnik



24 nr 13/2016 15 lipca 2016 r. 25

SP
o

R
T 

/ k
U

lT
U

R
A

h
iS

To
R

iA

szAchowe zmAgAniA „wieży”
W XXVI Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Księ-

dza Biskupa Jerzego Dąbrowskiego udział wzięła ekipa MUKS 
Wieża Kórnicka w składzie:
-grupa dz 2003-2005 Mirella Rozmiarek zajęła 4m zdobywając 5 pkt;
-grupa chł 2003-2005 Mateusz Krawczyk zajął 7m zdobywając 4pkt;
-grupa chł 2006 i mł Samuel Kątny 8m 4pkt, Tymoteusz Kątny 11m 3pkt.

Drużyna otrzymała puchar za IV miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, a najlepsi 

medale za miejsca 1-3.
Ryszard Bartkowiak

26 czerwca na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kórniku pod wspólnym hasłem 
imprezy „Wielkie grillowanie” obchodzone 
były 90. urodziny K.K.S Kotwicy Kórnik 
oraz miała miejsce zbiórka publiczna na 
rehabilitację Klaudii. 

„Wielkie grillowanie” jest imprezą fi-
nansowaną z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego, nad którą patronat mają: 
Agencja Rynku Rolnego, Stowarzyszenie 
Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Polska Unia Producentów Pro-
duktów Rolnych oraz Związek Zawodowy  
Centrum Narodowe Młodych Rolników. 
Celem „Wielkiego grillowania” jest pro-
mocja produktów z mięsa wieprzowego, 
prezentacja ich walorów smakowych oraz 
zdrowotnych. Organizatorem wydarzenia 
na terenie Kórnika jest Michał Zgarda. 

Na uczestników festynu czekało bardzo 
wiele atrakcji. Każdy miał szansę znaleźć 
coś dla siebie. Odbył się Marsz po Zdrowie 
z kijkami Nodric Walking.  Na scenie przez 
cały dzień  było gorąco! Aktorzy skradli 

serca najmłodszych prezentując cyrkowe 
przedstawienie. Odbyły się pokazy tanecz-
ne oraz występy muzyczne w wykonaniu 
przyjaciół Klaudii. Przed scenom powstał 
Kórnicki Zamek z kartonu, który wykonali-
śmy wspólnie z uczestnikami imprezy. Nie 
zabrakło strefy dziecięcej, która obejmo-
wała malowanie twarzy, tatuaże z henny, 
kolorowe warkoczyki, zajęcia plastyczne 
i dmuchańce. K.K.S. Kotwica Kórnik 
przygotował turniej, na który składało się 
kilkadziesiąt zadań piłkarskich. Zarząd 
klubu przekazał na licytację unikatową 
koszulkę. Na wszystkich gości festynu 
czekały przepyszne specjały z wieprzowiny, 
przygotowane przez załogę Marka Dudy. 
Rozdanych zostało ponad 5 000 porcji mię-
sa do degustacji. Na zakończenie imprezy 
odbył się koncert zespołu Ogień. 

W czasie imprezy odbyła się zbiórka 
publiczna przeznaczona na rehabilitację 
Klaudii. W lipcu 2015 roku, Klaudia uległa 
wypadkowi w swoich ukochanych górach. 
Trafiła do szpitala w Niemczech, gdzie 

przeszła poważną operację krwiaka mózgu. 
Dzięki regularnie prowadzonej rehabilitacji 
Klaudia pamięta wszystko, czego uczyła 
się przed wypadkiem, choć czasem „po-
szukuje” jakiegoś słowa.  Chodzi spraw-
nie, jednak  zawsze  musi pamiętać, aby 
„prostować” szyję. Nauczyła się na nowo 
jeździć na rolkach i rowerze. Kontynuacja 
rehabilitacji oraz specjalistyczne leczenie 
pozwolą Klaudii odzyskać pełną spraw-
ność, kontynuować studia oraz realizować 
swoje pasje. Zebrane środki – ponad 8000 
zł – przekazane zostały KTPS Kórnik, który 
przeprowadzi rozliczenie zbiórki. 

W trakcie całego dnia odwiedziło nas 
ok. 2 000 os. Pogoda dopisała a sama 
impreza spotkała się z bardzo pozytywnym 
odbiorem. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do tego aby wydarzenie się odbyło - 
bardzo DZIĘKUJEMY. 

Organizatorzy

tAk smAcznej imprezy jeszcze nie ByŁo! Mój CZERWIEC
1956 r.

W 1956 r. ukończyłem Technikum Budo-
wy Taboru Kolejowego, które mieściło się 
w budynku dyrekcji Zakładów im. J. Stalina 
w Poznaniu przy ul. F. Dzierżyńskiego 219 
(Zakłady Metalowe Hipolita Cegielskiego). 
Byłem „świeżo upieczonym” maturzystą. Na 
dzień 28 czerwca wyznaczono nam odbiór 
nakazów pracy. O godzinie ósmej, po odbiór 
tych skierowań zebrało się kilkudziesięciu 
absolwentów oraz komisja rozdzielająca te 
skierowania.

Do zebranych przemówił dyrektor 
szkoły Roman Madej. Wśród członków 
komisji składającej się z nauczycieli i  
wykładowców przedmiotów technicznych, 
pracowników zakładu,  wyczuwało się duże 
zdenerwowanie. 

Oświadczono nam, że ze względu na 
sytuację związaną z niezadowoleniem 
pracowników zakładów (przerwanie pracy 
i wymarsz z fabryki) prosi się o szybkie 
podjęcie decyzji o wyborze zakładu pra-
cy, w którym zamierzamy pracować. Po 
krótkiej naradzie z kolegami wybrałem Lu-
buską Fabrykę Zgrzeblarek Bawełnianych 
w Zielonej Górze. Na  wybór tego zakładu 
zdecydowało się jeszcze trzech kolegów. 
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się o opusz-
czeniu stanowisk pracy przez zatrudnionych 
w zakładzie i o pochodzie do centrum mia-
sta pod budynki władz. Do naszej grupy po-
deszła jedna z nauczycielek, starsza  pani 
Grodzka, nauczycielka języka rosyjskiego 
i oświadczyła, że obawia się trudności w do-
tarciu do domu w Puszczykowie. Poprosiła 
o towarzystwo w drodze do pętli dębieckiej.  
Koledzy z Dębca zaoferowali spełnić jej 
prośbę. Kilku kolegów dojeżdżających do 
Poznania udało się do centrum miasta. 
Dotarliśmy do dworca PKP Poznań Główny, 
który wypełniały tłumy podróżnych, bowiem 
nie wszystkie pociągi wyjechały ze stacji. 
Wiedziałem, że mam kolegę, który pracował 
na dworcu. Władysław Przewoźny, dzisiaj 
już nie żyjący, pracował jako mechanik 
kas biletowych. W jednej z kas poprosiłem 
panią aby poszukała i przywołała Władka. 
Inna z pań poszła na zaplecze i przypro-
wadziła go. Porozmawialiśmy o sytuacji. 
Władek powiedział;  „zdejmę kitel i wrócę 
do ciebie”. 

Z dworca szliśmy  torami do ul. Skła-
dowej i dalej do pl. Mickiewicza, wówczas  
im. Józefa Stalina. Spotkaliśmy tam różne 
grupy ludzi, przeważnie młodych, nawołu-
jących do wystąpień i kierowanie się na ul. 
Kochanowskiego bądź na ul. Młyńską. Ze 
względu na panujące niebezpieczeństwo 
poruszaliśmy się pod ścianami budynków. 
Przez pewien czas czekaliśmy na korytarzu 
Szkoły Muzycznej. Ostatecznie z innymi 
grupkami dotarliśmy w rejon ul. Mickiewicza 
i Kochanowskiego, wypełnionego tłumem 
ludzi. Od czasu do czasu słychać było świst 
pocisków wystrzeliwanych z dolnej strony 
ul. Kochanowskiego. Docierały do nas 

wiadomości, że trwają walki w okolicy wię-
zienia na ul.  Młyńskiej, w celu uwolnienia 
więźniów. Gdy staliśmy przy narożnikowym 
domu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego 
i Kochanowskiego przyjechał ciężarowy 
samochód, zaparkował przy kiosku (drew-
niany pawilon), po przeciwnej stronie ulicy. 
Dwóch ludzi z pojazdu i jeden z pawilonu 
wzywali pomocy przy załadunku. Obaj po-
szliśmy aby pomagać w załadunku skrzyń 
z oranżadą i beczek z piwem. Mężczyźni 
mówili nam, że zawiozą to walczącym na ul. 
Młyńską. Poszukiwaliśmy miejsca dla zała-
twienia potrzeby fizjologicznej.  W okolicy 
kina „Rialto” trafiliśmy na plac z parkującymi 
samochodami ciężarowymi. Tutaj miedzy 
samochodami trafiliśmy na leżącego 
człowieka, nie dającego znaków życia. Był  
ubrany w mundur tramwajarza lub koleja-
rza. Wyszliśmy na ulicę dopytując o po-
moc.  Ktoś przyprowadził dwie dziewczyny 
z opaskami na ramionach i przekazaliśmy 
im tego człowieka. Na ul. Dąbrowskiego 
pojawił się czołg. Żołnierze: z wieżyczki 
i z dolnego luku prowadzili z nami i innymi 
osobami  otaczającymi czołg rozmowę na 
temat obecnej sytuacji. Żołnierze sympa-
tyzowali z tłumem. Ktoś z tłumu próbował 
tłumaczyć czołgistom, że zatrzymali się 
przed sklepem UB. Ten z górnej wieżyczki 
czołgu rozkazał ruszyć czołgiem. Celowy 
manewr czołgiem spowodował rozbicie 
lufą czołgu okna wystawowego  sklepu. 
Rozpoczęło się szabrowanie. Pierwszymi 
byli dwaj chłopcy, którzy przełożyli przez 
murek podokienny rowery i odjechali w górę 
ul. Kochanowskiego. Inny gość wyszedł 
z dwoma zrolowanymi dywanami, a jesz-
cze inny odszedł z naręczem swetrów. 
Był też człowiek wynoszący duży aparat 
radiowy. Ktoś z tłumu krzyczał: „ludzie co 
wy robicie?, tam na Młyńskiej giną nasi 
a wy się bogacicie?”. Ten z radiem, byłby 
zlinczowany i szybko pozostawił radio na 
chodniku. Następnego dnia  „stolica” stała 
jeszcze pod ścianą kamienicy. 

Pod wieczór trafiliśmy z Władkiem na 
dworzec kolejowy  z nadzieją zdobycia cze-
goś do zjedzenia i ewentualnego odjazdu 
do Kórnika. Wszędzie  były tłumy. Na torach 
stały pociągi. Nam chodziło o zdobycie je-
dzenia. Bufety były rozszabrowane. Władek 
udał się na zaplecze i przyniósł karton z buł-
kami. Na pierwszym peronie zamieniliśmy 
kilka bułek na cztery parówki, resztę bułek 
zostawiliśmy innym. Na trzecim peronie  stał 
„nasz” pociąg, ale nie miał zamiaru ruszyć 
w trasę. Zastanawialiśmy się z Władkiem co 
dalej ze sobą zrobić. Władek zaproponował 
aby noc spędzić u ciotki Regulskiej przy ul. 
Ratajczaka, w budynku Biblioteki Uniwer-
syteckiej. Przed godziną 22:00 dotarliśmy 
do państwa Regulskich. Józefa Regulski 
był bratem matki Władka Praksedy. Pan 
Józef Regulski był pracownikiem Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Państwo Regulscy z dużą 
troskliwością, z racji istniejącej sytuacji, 
nam i kilku innym osobom udzielili pomocy.

Rankiem, po śniadaniu, pomimo prze-
stróg gospodarzy, wyszliśmy do miasta. 
Chcieliśmy ponownie  dotrzeć na Jeżyce, 
gdyż poprzedniego dnia tam znajdowało 

się centrum wydarzeń. Staraliśmy się wę-
drować przy ścianach budynków, ponieważ 
w dalszym ciągu dochodziły do nas odgło-
sy wystrzałów. Na placu przed Zamkiem 
stacjonowali żołnierze. Z okienka w dachu 
Collegium Majus nad Aulą Uniwersytecką 
padały strzały, co zmusiło nas do zatrzyma-
nia się przy budynku Banku Pocztowego. 
Z Pl. Zamkowego, każdorazowo po wy-
strzałach nad Aulą wyskakiwali żołnierze i  
seriami ostrzeliwali dachy. Słychać i widać 
było spadające odłamki dachówek. 

Na ulicy przed Zamkiem widzieliśmy 
leżący na boku, rozbity wagon tramwajowy. 
Dzień wcześniej, wieczorem stał jeszcze na 
torach. Na ulicy Dąbrowskiego, na chodniku 
przed budyniem Ubezpieczalni minęliśmy 
stertę urządzeń zagłuszających Radio 
„Wolna Europa”. Przez cały czas  naszego 
kilkugodzinnego pobytu w tym rejonie  sły-
szeliśmy wystrzały. Spotkaliśmy też grupę 
młodych organizujących akcję uciszenia 
strzelającego do ludzi strzelca, który zajął 
stanowisku  w oknie na górnym piętrze jed-
nej z kamienic przy ulicy Kochanowskiego. 
Dopiero późnym wieczorem dotarliśmy na 
dworzec PKP Poznań Główny i odjechali-
śmy planowym pociągiem do Kórnika.

Chciałbym wspomnieć o przygodzie 
jaka mnie spotkała po przyjeździe 1 sierpnia 
do Zielonej Góry. W tym dniu rozpoczyna-
łem moja pracę zawodową.  W Zielonej 
Górze znalazłem się pierwszy raz i miasta 
nie znałem. Po wyjściu z dworca kolejowe-
go zapytałem przypadkowego przechodnia 
o kierunek drogi do zakładu. Cały mój  
pierwszy dobytek znajdował się w walizce, 
która była tak ciężka, ze musiałem często 
odpoczywać. Musiałem być od wyjścia 
z dworca obserwowany przez milicjantów. 
Nie mieli trudności w dogonieniu mnie i za-
trzymaniu. Musiałem się wylegitymować: 
pokazać skierowanie do pracy i dowód 
osobisty. Jeden z n ich z przekąsem po-
wiedział „z Poznania?”, drugi natomiast 
zapytał „pokażcie co tam macie w walizce”.  
Po otwarciu walizki i stwierdzeniu jej zawar-
tości zainteresowały ich dwa słoje. Na ich 
pytanie „co tam się znajduje” odpowiedzia-
łem, że zawierają kostki kiełbasy zalane 
smalcem. Była to wyprawa przygotowana 
przez moją mamę na początek nowej drogi 
życiowej. Usłyszałem od nich; „dobrze, 
jesteście wolni i idziecie we właściwym 
kierunku do zgrzeblarek”. 

Ps. Do spisania mojego wspomnienia 
z czerwca 1956 r. skłonił mnie po krótkiej 
rozmowie na ten temat pan dr Kazimierz 
Krawiarz,  kustosz Izby Pamiątek Regional-
nych w Kórniku-Bninie, również uczestnik 
wydarzeń z 28 czerwca 1956 r.

Bnin, dnia 28 czerwca 2016 r.  

Walerian Wójkiewicz
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Zakończy l i śmy sezon p i ł karsk i 
2015/16. Można powiedzieć, że był to 
niezwykle udany rok dla klubu. Sezon 
dwóch seniorskich beniaminków, ko-
biecej drużyny plasującej się tuż za li-
gowym podium i mężczyzn, bezpiecznie 
„zakotwiczonych” w środku tabeli. Był to 
również sezon intensywnego rozwoju 
grup młodzieżowych, których sukce-
sy, sprawiają ogromną radość i dają 
świadectwo o tym, że Kotwica jeszcze 
nie „rdzewieje”. Jesteśmy pewni, że to 
wszystko nie udało by się, gdyby nie 
troska, wsparcie i zaangażowanie wielu 
osób, dlatego chcielibyśmy/chciały-
byśmy podziękować tym, bez których 
Kotwica prędko opadłaby na dno.

– Dziękujemy wszystkim naszym 
kibicom, którzy nadają znaczenie na-
szej boiskowej rywalizacji. Dużo łatwiej 
i przyjemniej gra się z przewagą „dwu-
nastego zawodnika”

– Dziękujemy wszystkim mediom, 
które dostrzegły nasze piłkarskie zma-
gania i  wyciągnęły z nich esencję 
w postaci tekstowej, fotograficznej czy 
video. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za 
rozpowszechnianie materiałów o klubie, 
gdyż daje nam to szansę pokazać się 
szerszej publiczności.

– Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
którzy nam zaufali i  dali możliwość 
uczestnictwa w rozgrywkach ligowych 
w dogodnych warunkach. Bez Was 
wiele inicjatyw nigdy nie miałoby szansy 
zaistnieć.

– Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
zaglądają na naszą stronę klubową, 
tym którzy polubili nasz fanpejdż oraz 
udostępniają innym to co się dzieje 
w naszym klubie. To wasza aktywność 
jest dla nas kierunkowskazem i bodź-
cem do dalszego działania.

Dziękujemy wam wszystkim, za 
cały miniony sezon i mamy nadzieję że 
spotkamy się w kolejnym w tym samym 
składzie, a może nawet nasze grono 
się powiększy.

Zarząd Kotwicy Kórnik,
Zawodniczki,

Zawodnicy

Seniorzy sezon 2015/2016 zakończyli 
dokładnie miesiąc temu, czyli 4 czerwca me-
czem z Wartą Międzychód. Po 30 kolejkach, 
z dorobkiem 41 pkt zajęli 8 miejsce w tabeli, 
dzięki czemu zapewnili sobie utrzymanie 
w IV lidze - grupa północna.

Jako beniaminek IV ligi gr. północna 
wielkopolska celem sportowym jaki założyli-
śmy sobie przed rozpoczęciem sezonu było 
osiągnięcie 8 miejsca, co przy reorganizacji 
III ligi pozwalało na utrzymanie się w lidze, 
bez konieczności martwienia się o wyniki 
w innych ligach - mówi Trener Dłużyk. 

Kadra drużyny w rundzie jesiennej 
sezonu 2015/2016 liczyła 23 zawodników. 
W przerwie pomiędzy rundami doszło do 6 
zmian personalnych w kadrze. Odeszli: Ra-
fał Kuza, Mateusz Korcz, Paweł Ignasiński, 
Patryk Zieliński, Tomasz Haze i Paweł Łącz-
ny. W ich miejsce pojawiły się nowe twarze: 
z Warty Poznań Patryk Piasek i Piotr Kalak, 
z Unii Swarzędz Mateusz Sobkowiak i Piotr 
Ciesielski, z Gromu Plewiska Wojciech Fle-
ischer oraz z Warty Międzychód Jakub Na-
bzdyk. Kadra rozpoczynająca przygotowania 
do rundy wiosennej liczyła 24 zawodników. 

W rundzie jesiennej zespół uzbierał 23 
pkt i zajmował 7 miejsce w tabeli. Panowie 
odnieśli 7 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek. 
Strzelili 24 bramki, plus 3 dostali w prezen-
cie od rywali. Na jesień najwięcej goli „wbił” 
Zieliński - 5.

„W rundzie wiosennej zespół zdobył 18 
punktów (stosunek meczów: wygranych 5, 
remisy 3, porażki 7; stosunek bramek 22 
strzelonych i 22 straconych) co pozwoliło 
na finiszu rozgrywek zajęć planowane 8 
miejsce” – mówi Trener.

Królem strzelców został Dawid Kowa-

lewski, który trafił łącznie 6 bramek, wyprze-
dzając kolegę Zielińskiego o 1 bramkę. Po 4 
bramki strzelili: Wieśko, Wolkiewicz, Daniel, 
Nowak, Nawrot i Bartkowiak, po 3 bramki 
zdobyli: Pytlak, Olejniczak, dwie: Korcz i po 
jednej Rogowski oraz Krenz.

„Początek rundy był dla naszej drużyny 
słaby. Pomimo nie najgorszej gry doznali-
śmy 3 porażek z rzędu i dopiero kolejny 
mecz ze Zjednoczonymi Trzemeszno 
przyniósł nam zdobycz punktową. Od 
tego momentu złapaliśmy wiatr w żagle 
i w każdym meczu walczyliśmy o punkty. 
Cieszy fakt, że zespół zdołał zapewnić 
sobie utrzymanie już na 3 kolejki przed 
zakończeniem sezonu. Należy być tak-
że zadowolonym z postawy młodzieżowców 
– Michała Nowaka, Patryka Kuberackiego, 
Bartka Barkowiaka oraz Piotra Kalaka. 
Niestety nie ominęły nas kontuzje. Prak-
tycznie całą rundę pauzowali Jakub Nabz-
dyk oraz Mieszko Pytlak. W części rundy 
z tego samego powodu wyłączeni zostali: 
Marcin Daniel, Paweł Wolkiewicz i Błażej 
Wieśko. W porównaniu z rundą jesienną 
zespół nie zaliczył spektakularnych wpadek 
i w każdym meczu był co najmniej rów-
norzędnym zespołem dla przeciwnika. 
Martwi jednak brak skuteczności. Zespół 
z łatwością stwarzał wiele sytuacji, których 
jednak nie potrafił skutecznie zakończyć. 
Jednak z przebiegu całego sezonu, jako 
beniaminek należy być bardzo zadowolo-
nym i z pozytywnymi myślami od początku 
lipca będziemy przygotowywali się do 
nowego sezonu” - wyjaśnił  i podsumował 
krótko trener drużyny.

ACMARTYNA 
kADrowiczkA! 

„Mała”, „Wiedźminka” lub po prostu 
Martynka tak na kadrowiczkę Polski wołają 
koleżanki z  drużyny na treningach. Martyna 
Boguszyńska jest najmłodszą regularnie 
grającą zawodniczką seniorskiej drużyny 
Kotwicy Kórnik. Zwykle szesnastoletnie 
zawodniczki biorą udział w seniorskich roz-
grywkach, by nabrać krzepy, oswoić się z 
dość ostrą grą dorosłych kobiet i uczyć się, 
podpatrując starsze koleżanki. Jednak w 
szeregach Kotwicy Kórnik wygląda to zgoła 
inaczej. Niewiele zawodniczek wytrzyma 
na treningu starcie bark w bark z Martyną, 
mało która potrafi utrzymać się przy piłce i 
dryblować tak skutecznie jak ona, a gdy się 
rozpędzi, reszta dziewczyn zwykle oniemiale 
śledzi trajektorię ruchu jej długiej białej kity. 
W rozgrywkach ligowych jest fundamentem 
drużyny, imponuje zarówno zawzięciem i 
walecznością jak i, co niespotykane u tak 
młodych zawodniczek, spokojem i umiejęt-
nością wzięcia na siebie odpowiedzialności 
za grę. Sprawdza się na niemal każdej 
pozycji, choć wyraźnie widać u niej ciąg ku 
ofensywie.

Zdolności Martyny zostały dostrzeżone 
przez selekcjonerkę kadry Polski U-17, Ninę 

Patalon, co zaowocowało powołaniem na 
zgrupowanie szkoleniowe w Zielonce w 
dniach 14-17 czerwca. Jestem próbowana 
tam na pozycji lewego obrońcy. Grałyśmy 
sparing ale nie zagrałam z powodu kontuzji 
– mówi nam kadrowiczka. 

Obecnie Martyna Boguszyńska znajduje 
się na zgrupowaniu kadry Wielkopolski. Od 1 
lipca trenuje na zgrupowaniu szkoleniowym 
Wielkopolskiej Kadry Wojewódzkiej Junio-
rek Młodszych U-16. Miejscem obozu jest 
dobrze znany Żagań. Zgrupowanie zespołu 
potrwa do 7 lipca, natomiast już od soboty 
8 lipca odbywał się będzie finał Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Dzierżoniowie 
i potrwa aż do 14.07. Martyna znalazła się 
w 18 najlepszych dziewczyn z Wielkopolski 
i warto dodać, że jest jedyną zawodniczką 
spoza KKPK Medyk Konin.  Teraz kadra 

województwa, w sobotę zaczynamy Olim-
piadę Młodzieży i walczymy o mistrzostwo. 
W grupie mamy województwa łódzkie, pod-
karpackie i kujawsko-pomorskie. - opowiada 
Martyna. 

Zapytana o to jak to być jedyną „inną” 
dziewczyną odpowiedziała z dumą: Na 
początku było trudno gdyż dziewczyny są 
zgranym zespołem. Potrzebowałam paru dni 
zeby wejść do drużyny. Ale czuję, że jest to 
wyróżnienie, że dorównuję umiejętnościami 
dziewczynom z tak prestiżowego klubu, 
jakim jest Medyk Konin.

Za sukcesy Martyny kciuki trzyma cała 
Kotwica, ale koleżanki z drużyny o jej po-
stawę są spokojne, bo choć mówią na nią 
„Mała” wszystkie doskonale wiedzą, że Mar-
tyna Boguszyńska ma wielkie serce do gry.

SENIORZY KOTWICY PO SEZONIE

1

Dnia 19.06.2016 w KCRiS OAZA Kór-
nik odbył się turniej koszykówki dziewcząt 
urodzonych w roku 2004 i mł. w ramach 
programu Poznańskie Centra Koszykówki 
pod patronatem MUKS Poznań. W turnieju 
wzięło udział 6 drużyn:

1. SP 46 Poznań
2. SP 19 Poznań
3. SP 51 Poznań
4. MUKS I (SP 59, SP 66, SP 18)
5. MUKS II (SP 7, SP 17, SP 78)
6. SP 1 Kórnik
Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch 

grupach. W zależności od zdobytego miej-
sca w grupie grały kolejno o piątą lokatę 
(SP 51 i SP 46), o trzecie miejsce (MUKS 
I i MUKS II), w finale zmierzyły się reprezen-
tacje SP 1 Kórnik i SP 19 Poznań.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I msc. SP 19 -Poznań
II msc SP1 Kórnik
III msc. MUKS II
IV msc.MUKS I
V msc. SP46 Poznań
VI msc.SP 51 Poznań

Najlepsze zawodniczki w zespole:
Nicole Piasna, Izabela Korzeniewska
Emilia Guziana, Marysia Pyrzowska
Natalia Juskowia, Natalia Małecka 
Marta Szaroleta, Zofia Strączkowska 
Monika Kurkowiak, Natalia Rogalska 
Kornelia Kasztelan, Agata Liberska
MVP turnieju została zawodniczka grająca 
w SP 19 - Oliwia Malchrowicz.

Puchary i wyróżnienia dla drużyn 
i zawodniczek wręczyli Pani Dyrektor 

SP1 Kórnik Ewa Szybiak-Lewandowska, 
kierownik obiektu „OAZA” Pan Wojciech 
Kiełbasiewicz i Burmistrz Kórnika Pan 
Jerzy Lechnerowski, którzy wcześniej na 
trybunach obserwowali zmagania młodych 
koszykarek. 

Pani Prezes MUKS Poznań Iwona 
Jabłońska i Dyrektor klubu Pani Renata 
Klatt wręczyły podziękowania Panu Bur-
mistrzowi za pomoc finansową niezbędną 
do funkcjonowania koszykówki w Kórniku 
oraz kierownikowi „OAZA” za przychylność 
w korzystaniu z obiektu sportowego oraz 
złożyły podziękowania Pani Dyrektor SP 1 

Dziękujemy Rodzicom zespołu z Kórni-
ka za gościnność .

MUKS

kórnicki turniej koszykówki Dziewcząt
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PodSUmoWANiE dZiAŁAlNoŚci
 W RokU SZkolNYm 2015/2016

koNkURS „NA NAjBARdZiEj 
USPoRToWioNą SZkoŁĘ” 
o PUchAR BURmiSTRZA

„Aby osiągać sukcesy, musisz się zako-
chać w ciężkiej pracy”- Siostra Mary Lauretta

A wtedy przychodzi satysfakcja z tego, co 
robimy. A.R.

Po kilkudziesięciu latach po raz kolejny 
podsumowałam sportowe działania naszych 
szkół w sporcie szkolnym. Kolejny rok sporto-
wy zakończony. Jak to w sporcie bywa były za-
skakujące sukcesy, ale także porażki. W tym 
roku szkolnym, by zaistnieć na boiskach, 
stadionach, halach sportowych w powiecie, 
w województwie nie było łatwo. Wiele szkół 
zmobilizowało się do udziału w zawodach 
sportowych i osiągało sukcesy w wielu dys-
cyplinach. Rywalizowaliśmy na sportowo 
z wieloma szkołami w powiecie, z setkami 
szkół w województwie i tysiącami szkół w ca-
łym kraju. By znaleźć się w czołówce współ-
zawodnictwa trzeba osiągać sukcesy w co 
najmniej 10 dyscyplinach sportu, a przede 
wszystkim zdobywać medale. Rolą Szkolnego 
Związku Sportowego jest  upowszechnianie 
sportu szkolnego, by nie zazębiać się w jednej 
dyscyplinie ale dać szansę wyróżniania się 
uczniów w wielu. Należy zawsze myśleć o  
wszechstronnym usportowieniu uczniów, by 
w przyszłości mogli wybrać  swoją ulubioną 
dyscyplinie. Rolą nauczycieli wf jest dbanie 
o kształtowanie podstawowych cech moto-
rycznych m.in. szybkości, zwinności, wytrzy-
małości, siły a także woli walki i umiejętność 
radzenia sobie z sukcesami i porażkami. 
O wyższy poziom sportowy trzeba zadbać 
na zajęciach pozalekcyjnych czy w sekcjach 
i klubach sportowych. Pewne jest, że uczeń 
pracowity, zdyscyplinowany, nie bojący się 
wylewać potu na treningach, to w przyszłości 
pracowity i odpowiedzialny człowiek na sta-
nowiskach w pracy zawodowej.

Sprawdzeniem sprawności na poziomie 
szkolnym jest porównanie uczniów z rówieśni-
kami z innych szkół w powiecie i wojewódz-
twie. Także poziom sportowy szkoły można 
sprawdzić rywalizując z szkołami spoza gminy 
i powiatu . Bo „ nie ma lepszych przygotowań 
niż rywalizacja z najlepszymi. To daje najwięk-
szą lekcję poczucia własnej wartości”.

PoSUmoWANiE SPoRTU 
SZkolNEgo W WojEWódZTWiE
Do rywalizacji szkół w sporcie szkolnym 

przystępuje wiele jednostek szkolnych.
W województwie punktowało 397 szkół 

podstawowych, 377 gimnazjów i 205 szkół 
ponadgimnazjalnych. Największe sukcesy 
w województwie, a nawet na szczeblu kraju 
zanotowała Szkoła Podstawowa w Radze-
wie. Brązowy medal Mistrzostw Polski 
w unihokeju dziewcząt to sukces historyczny 
tej szkoły pośród innych z naszej gminy. 
Ponadto szkoła zwyciężyła w punktacji 

zespołowej w warcabach oraz była w czo-
łówce szkół w badmintonie  dz.i chł., a także 
w unihokeju chł . Tu trzeba zaznaczyć, że SP 
w Radzewie zajmując 16 pozycję we współ-
zawodnictwie wojewódzkim jest w tym r. szk. 
najlepszą szkołą z powiatu poznańskiego. 
Szkoła najwyżej punktowała na szczeblu 
województwa w warcabach-1 miejsce. Na 
tle Wielkopolski wyróżniło się także Gimna-
zjum w Robakowie (90 m) a uczeń tej szkoły 
zdobył  medal brązowy w lekkiej atletyce na 
200 m ppł. Najwyżej punktowały dyscypliny: 
zespół aerobiku, tenisiści, lekkoatleci. Szkoła 
znacznie poprawiła swoją pozycję w woje-
wództwie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kór-
niku  na szczeblu wojewódzkim najwięcej 
punktów zdobyła w pływaniu i koszykówce. 
Stąd znaczna poprawa z poprzednim ro-
kiem miejsca szkoły w województwie (168 
m). Szkoła Podstawowa z  Szczodrzykowa 
również poprawiło swoja pozycję  (177 m)
w rankingu województwa, a najwięcej punk-
tów podobnie jak w Zespole Szkół  (159 m) 
zdobyli tenisiści.

W Gimnazjum Kórnik punktowały najwy-
żej lekkoatletki. W tym roku nie  zapunkto-
wały na arenie województwa szkoły z Bnina 
i Kamionek.         

„ Cena sukcesu to ciężka praca, poświe-
cenie i determinacja, by niezależnie czy 
w danej chwili wygrywamy czy przegrywamy, 
dawać z siebie wszystko”- Vince Lombardii

Dziękuję tym szkołom, które rozsławiły 
naszą małą ojczyznę gminę Kórnik , zdo-
bywając punkty we współzawodnictwie 
wojewódzkim. Bo „wygrywa ten, kto ma 
jasno określony cel i nieodparte pragnienie, 
aby go osiągnąć”

PoSUmoWANiE SPoRTU 
SZkolNEgo W PoWiEciE

W powiecie poznańskim wśród 17 gmin 
w roku szkolnym 2015/2016 rywalizowało 66 
szkół podstawowych, 44 gimnazja i 10 szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Żeby awansować wyżej, trzeba było je 
pokonać  w półfinałach i finałach  powiatowych.

Jeśli chodzi o współzawodnictwo  na szcze-
blu powiatu, to tu  zaszły pewne zmiany .

Tylko Szkoła Podstawowa w Radzewie  
wśród 6 wyróżnionych szkół znalazła się na  
5 miejscu. Nasza szkoła ponadgimnazjalna  
Zespół Szkół podobnie jak w  roku ubiegłym 
jest wśród trzech wyróżnionych na 3 pozycji. 
Znaczny postęp uczyniła w rywalizacji szkół 
w powiecie Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-
-Bninie z 21 miejsca awansowała  na 12 miej-
sce  a przyczynili się do tego głównie chłopcy. 
Pozostałe szkoły zmieniły swoje pozycje : SP 
Szczodrzykowo z 22 miejsca w zeszłym roku 
podniosło się  na 16,  SP 1 Kórnik  z  miejsca 4 
w zeszłym roku spadła  na 14 m. 

SP Kamionki debiutując  w rywalizacji  zajęło 
miejsce 37.

Gimnazjum Kórnik z 7 miejsca nieznacznie  
spadło na 9 ( 366,3 p). Gimnazjum Robako-
wo z 11 miejsca w roku ubiegłym podniosło 
się  na 10 pozycję (261,5 p). Szkołom tym 
zabrakło miejsc medalowych w powiecie , by 
we współzawodnictwie znaleźć się wśród 6 
najlepszych szkół.

 
PodSUmoWANiE SPoRTU 

SZKOLNEGO W GMINIE
Współzawodnictwo gminne „Na najbardziej 

usportowioną  szkołę” o puchar Burmistrza 
w roku szkolnym 2015/2016.

Dla mobilizacji nauczycieli i szkół do dzia-
łania w sporcie szkolnym w wielu gminach są 
organizowane  współzawodnictwa sportowe. 
W naszej gminie to już wieloletnia tradycja.

Przy rywalizacji szkół w gminie bierze 
się pod uwagę punkty zdobyte w zawodach 
gminnych we wszystkich dyscyplinach oraz 
w 10 najlepszych w zawodach powiatowych .

Bezkonkurencyjna była w tym roku Szkoła 
Podstawowa w Radzewie, która wygrała ry-
walizację gromadząc 458,5 pkt. (G. 69,5 pkt. 
+ P. 389 pkt.) 

Od wielu lat nie stała  na podium w gminie 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku –Bninie. 

Tym razem z ilością 363,5 pkt. zajęła drugie 
miejsce.  ( G.77,5 pkt. + P. 286 pkt.)

Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Kórniku – 350,5 pkt. (G.73,5 
pkt.+P.277p.)

Czwarte miejsce Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie-  306 pkt. (G.57,5 pkt. + 
P.248,5 p.)

Piąte miejsce  Szkoła Podstawowa w Ka-
mionkach- 120,5 pkt. ( G.32,0 pkt.+ P. 90,5 pkt.)

W gimnazjach walczą dwie szkoły i o wy-
jazd na zawody powiatowe walczą miedzy 
sobą w gminie. W tym roku szkolnym różnica 
punktów w rywalizacji gimnazjów  jest niewielka.

Gimnazjum Kórnik nieznacznie pokonało 
z ilością 389,3 pkt.(G. 23p + P 366,3 p) Gim-
nazjum Robakowo, które uzyskało  381,5 pkt. 
( G.21 p + P 360,5 p)

gmiNA kóRNik 
kolEjNY RAZ WYRóżNioNA

Na kolejność gmin w powiecie pracują 
wszystkie nasze szkoły, łącznie z Zespołem 
Szkół w Kórniku. W tym r. szk. jesteśmy po raz 
kolejny w trójce  wyróżnionych i najlepszych  
gmin w powiecie. 1m. Swarzędz-2192 p. 2 m. 
Kórnik-2098,8 p. 3m.  Mosina- 1821p. 

4 m. Tarnowo Podgórne - 1818 p. 5m. 
Luboń- 1688,3 p. 6 m. Puszczykowo-1562,5 p.

Sukces utrzymania się w trójce najlepszych 
gmin w powiecie nie jest łatwy.

A jednak ponownie gmina Kórnik została 
wyróżniona w powiecie i to na drugim miejscu.

Tu trzeba zaznaczyć, że od momentu 
powstania powiatów , współzawodnictwa 
sportowego  (2004) Kórnik zawsze  jest wśród 
trzech wyróżnionych gmin i nagradzany pucha-
rem Starosty Powiatu Poznańskiego. Nasze 
lokalne władze są życzliwe dla sportu szkolnego 
i doceniają wysiłki w tej dziedzinie. Trud udziału 
w zawodach, promowanie gminy w powiecie, 
w województwie jest doceniane przez  p. 
Burmistrza i Radę Miejską w Kórniku. Szkoły 
otrzymują fundusze na zakup sprzętu sportowe-
go. Nagrodzone zostają  pucharami najlepsze 
szkoły w konkursie gminnym a także szkoły 
których uczniowie promując nasze środowisko 
zajmowali wysokie miejsca w województwie. 
Doceniona była  praca  nauczycieli, którzy  
zaangażowaniem szkolili uczniów i poprzez 
sport rozsławiali nasze środowisko a  także 
tych, którzy organizacyjnie wspomagali pracę 
SZS. Nagrodza się  uczniów-sportowców SZS, 
którzy swoją postawą na treningach i zawodach 
szkolnych oraz  legitymują się wzorowym 
zachowaniem zasłużyli na tytuł „Sportowca- 
Ucznia” Szkolnego Związku Sportowego w Kór-
niku. Wśród nich są tacy, którzy poza szkołą 
uprawiają sport w klubach, ale nie odmawiają 

reprezentowania swojej szkoły. Dla lokalnego 
patriotyzmu ważne jest hasło:

„ Reprezentowanie szkoły to mus, trenowa-
nie w klubie to plus”.

 Na sukces sportowy szkoły czy  gminy 
wpływa wiele czynników m.in.:

- praca pozalekcyjna w szkołach
- baza sportowa ( hale, boiska, sprzęt 

sportowy)
- przychylność dyrekcji i nauczycieli szkół
- życzliwość  ze strony osób poza szkołą
- wsparcie rodziców .
Ważne jest również to, ile serca wkładają 

w swoja pracę nauczyciele wychowania 
fizycznego.

Ze swej strony pragnę podziękować wszyst-
kim dyrektorom szkół, którzy akceptowali sport 
szkolny i  wspomagali organizacyjnie kórnicki  
SZS.

Dziękuję p. Janowi Wójkiewiczowi – OSiR 
Kórnik i kierownikowi sekcji szachowej  „Wieża 
Kórnicka” p. Ryszardowi Bartkowiakowi, od 
których zawsze mogłam liczyć na pomoc. 

Kierownikowi KCRiS - OAZA Kórnik p. 
Wojciechowi Kiełbasiewiczowi oraz Promocji 
Kórnik na czele z p. Magdaleną Matelską- 
Bugajczyk za wsparcie i życzliwość w różnej 
formie mojej pracy.

Redaktorowi Naczelnemu „Kórniczanina” p. 
Łukaszowi Grzegorowskiemu za to, że miałam 
możliwość informowania mieszkańców miasta 
i gminy Kórnik o osiągnięciach uczniów-spor-
towców i ich szkół. Dziękuję nauczycielom 
i uczniom – wolontariuszom z Gimnazjum 
i Zespołu Szkół w Kórniku, którzy pomagali mi 
przeprowadzać masowe imprezy w gminie.

Dziękuję p. Iwonie Rauk za to, że kompu-
terowo wspomagała mnie w pracy, dzięki której 
m.in. mogłam co roku wydawać  opracowania 
w formie broszurki wraz z zdjęciami z imprez 
szkolnych.

Podziękowania składam także dyrekto-
rom szkół za zrozumienie mojej pracy. Panu 
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Kórniku za 
docenianie mojej misji sportowej. To dzięki 
moim staraniom szkoły miały   zabezpieczanie 
fundusze na przejazdy poza gminę oraz  na 
sprzęt sportowy. 

Na spotkaniu podsumowującym pracę 
w całym roku szkolnym obecni byli: p. Bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, z ramienia Rady 
Miejskiej p. Roman Genstwa, Kórnicką Oświatę 
reprezentowała p. Irena Kaczmarek, Promocję 
Kórnik p. Magdalena Matelska-Bugajczyk, 
obecny był także kierownik KCRiS p. Wojciech 
Kiełbasiewicz, kierownik OSiR Kórnik Jan 
Wójkiewicz oraz honorowy Prezes SZS PP p. 
Tadeusz Rauk. Obecni byli także dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, młodzi sportowcy otrzymu-
jąc: puchary, dyplomy oraz upominki w postaci 
Voucherów od KCRiS OAZA. 

 Dziękuję wszystkim tym osobom, którzy 
szczerze i z życzliwością oceniali moją pracę.

 Kończę swoją misję sportową, którą peł-
niłam 46 lat. Niech dotychczasowe sukcesy 
na niwie sportowej nauczycieli i szkół naszej 
gminy będą kontynuowane i pomnażane. 
Powodzenia!

Anna Rauk
Organizator Sportu Szkolnego 

VIII OTWARTY 
TURNIEj 

TAEKWONDO 
o puchAr 

BURMISTRZA 
KóRNIKA

Turniej o Puchar Burmistrza Kórnka 
w taekwondo na stałe wpisał się już w kale-
darz imprez sportowych w naszym mieście. 
11 czerwca 2016 r. w hali sportowej Oazy 
rywalizowało 138 zawodników z 14 klubów 
w konkurencjach sprawnościowych i walce 
sportowej (oczywiście z zachowaniem podziału 
na kategorie wagowe i wiekowe). 

Z naszego kubu w zawodach wzięło udział 
aż 32 zawodników! Grupę masters reprezento-
wał Michał Olewski; kadetów: Celestyna Siejak 
i Ksawery Kruk; młodzików: Marek Binetti, 
Witold Kondek, Jakub Kozłowski, Patryk Łyska-
wiński, Milena Michałowska, Mateusz Piątek, 
Mikołaj Posadzy, Tymoteusz Rychlewski. Naj-
liczniejszą grupę stanowili zawodnicy z „krótkim 
stażem” i ci najmłodsi: Wiktor Bąkowski, Bar-
tosz Borakiewicz, Konrad Chmielarski, Hubert 
Ciołek, Kamil Czaplicki, Maurycy Dudziński,Mi-
chalina Guziana, Dominika Jakubczak, Hubert 
Jasiński, Oliwia Klijewska, Hanna Muszyńska, 
Stanisław Ogórkiewicz, Aleksandra Ossowska, 
Łukasz Piątek, Oliwia Posadzy, Maria Pyrzow-
ska, Eryk Pyrzowski, Michalina Roemer, Emilia 
Siejak, Bartosz Sielecki, Dawid Zydorczak. 
W sumie zdobyli 16 medali: 5 złotych, 7 srebr-
nych i 4 brązowe, co w klasyfikacji końcowej 
pozwoliło uplasować się na trzecim miejscu! 

Poza klasyfikacją klubową odbył się także 
turniej poomsae synchronicznego, w któtym 
wystartowało 8 drużym - reprezentanci UKS 
TKD-Kórnik zajęli drugie miejsce! 

   To pierwsze zawody z tak liczną reprezen-
tacją  klubu, którego liczba członków systema-
tycznie rośnie.  Na pewno przyczynił się do tego 
baner, który klub mógł rozwiesić przy sklepie 
sieci Lidl dzięki bezpłatnemu udostępnienu 
powierzchni reklamowej, za co w tym miejscu 
serdecznie dziękujemy kierownictwu.

Podziękowania za wsparcie finansowe 
i rzeczowe turnieju należą się również: Gminie 
Kórnik, Fundacji Zakłady Kórnickie, Kórnickie-
mu Centrum Rekreacji i Sportu Oaza, Figthing 
Empire, Pizzerii Piccolo, dobosch.com, henki, 
Intermarche Kórnik. Dzięki Waszemu wsparciu 
każde dziecko, bez względu na wynik rywali-
zacji sportowej, otrzymało „słodki upominek”.

Na serdeczne podziękowania zasłużyli 
także rodzice, którzy zaangażowali się w or-
ganizację turnieju: przygotowali salę, pomagali 
sędziom i przede wszystkim dopingowali swoje 
pociechy.

UKS TKD
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* Praca na portierni od zaraz, okolice Gądek. Tel. 888 048 975
*Firma z okolic Mosiny zatrudni Asystenta/Asystentkę Kierownika Magazynu, oferty prosimy kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Firma z okolic Mosiny zatrudni Kierownika/ Z-cę Kierownika Magazynu,  oferty prosimy kierować na adres: aplikacje@idmar.pl
*Firma z okolic Mosiny zatrudni Magazyniera. Tel. 506 183 068
*Dam pracę w ochronie obiektów handlowych, przemysłowych, placu budowy - Gądki, Żerniki, Koninko. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 665 102 572
*Netto Zatrudni Sprzedawców w Kórniku. Pełen etat, pensja + premia. Prosimy o przesłanie CV: ak082322@netto.pl
*Poszukujemy operatorów wózków widłowych do pracy sezonowej z zakładzie nasiennym w Runowie, atrakcyjne wynagrodzenie + posiłek. Tel. 694 475 861
*Szukam pracy: mycie okien, sprzątanie firm, mieszkań, opieka nad osobami starszymi. Tel. 510 718 741
*Szukam osoby do prac warzywno-ogrodniczych z okolic Bnina lub Kórnika. Tel. 602 152 652
*Autostrada Eksploatacja SA  poszukuje kandydatów na stanowisko kasjera na Placu Poboru Opłat w Nagradowicach. Szczegóły: www.aesa.pl
*Pani podejmie pracę w Kórniku od zaraz – sprzątanie itp. Tel. 533 758 526 
*Przyjmę do pracy w kwiaciarni w Kórniku Panią z doświadczeniem lub po kursie florystycznym. Tel. 667 341 021
*Zatrudnię pracowników do ochrony obiektów, zapewniam szkolenie i atrakcyjne wynagrodzenie - Gądki, Żerniki, Koninko. Tel. 665 102 572
*Praca Robakowo, kompletowanie tacek z żywnością, książeczka sanepidu, 12,5 zł/netto, umowa o prace. Tel. 505 473 487
*Przyjmę do pracy w gospodarstwie rolnym, praca przy zwierzętach. Tel. 669 194 683
*Zatrudnię handlowca do sklepu żelazno-budowlanego ze znajomością branży tel. 61 8 170 393

*Praktyka w zawodzie fryzjer, Poznań-Rataje. Tel. 663 341 918
*Sprzedam leżak-bujak Fisher Price. Tel. 667 642 983
*Wynajmę lokal na działalność usługowo-handlową 65 m, w Kórniku przy ulicy Poznańskiej. Tel. 508 232 928
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8 190 587
*Sprzedam grunt budowlany 0,70 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam nowy dom 180 m², piętrowy, wolnostojący z działką 800 m² w Kórniku przy al. Flensa. Tel. 601 664 848
*Sprzedam mundurek szkolny SP1, 1,34 – rozmiar dziewczęcy. Tel. 727 302 112
*Sprzedam podręczniki do religii, kl. V i II gimnazjum. Tel. 727 302 112
*Sprzedam gokart na pedały firmy Kettler. Tel. 727 302 112
*Sofa dwuosobowa rozkładana, ładna, tanio. Tel. 696 779 221
*Ławostół rozkładany, stan dobry, tanio. Tel. 696 779 221
*Kontrabas używany, 3/4, tanio. Tel. 602 742 550
*Masaże lecznicze. Tel. 601 592 707
*TBS – Kórnik, 3 pokoje, wyremontowane, oddam za zwrot partycypacji. Tel. 661 184 802
*Mobilne usługi kosmetyczne, Kórnik i okolice, www.venesus.pl. Tel. 721 422 212
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Zamienię mieszkanie komunalne 4 pokojowe na 3 pokoje. Tel.  695 295 273
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam piękny tapczan rozkładany i fotel z ekoskóry, stan idealny, kolor kremowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknię ślubną rozmiar 34/36. Tel. 608 751 821
*Biura do wynajęcia. Tel. 61 8 170 393
*Mieszkanie na sprzedaż 76 m² (2 piętro, 3 pokoje), w cenie garaż + piwnica. Tel. 606 814 372 (po godz. 16:00)
*Do wynajęcia lokal 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety, możliwość mieszkanie. Tel. 691 793 249
*Sprzedam Jukę doniczkową o wysokości 225 cm. Tel. 600 978 857
*Sprzedam biurko w stanie bardzo dobrym o wymiarach dł. 112, szer. 44, wys. 75. Tel. 600 978 857
*Sprzedam smartfon Samsung GT-S7580 Galaxy Trend Plus, w pełni sprawny, zadbany. Tel. 600 978 857
*Mieszkanie do wynajęcie, 3-pokojowe, w pełni wyposażone. Tel. 504 577 455
*Oddam pralkę automatyczną Whirpool za 100 zł. Tel. 602 742 550
*Usługi Stolarskie firma Stol-Mar (www.stol.mar.com.pl) oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody. Tel. 693 067 105
*Sprzedam sprzęt do ćwiczeń marbo sport: ławka, stojaki, modlitewnik, gryfy, 140 kg, stan bdb. Tel. 725 811 784
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, dachówki, dwa piecyki na butle i butle gazowe 11 kg, płytę gazową amica do zabudowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji oraz lampki led do schodów i zasilacze led 8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękną sofę z funkcja spania, maszynę do szycia 4 pralki dobre i na części, piecyk koza, dwa fotele pokojowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam rejestrator cyfrowy oraz stacje pogody bezprzewodową i nawilżacze do powietrza ultradźwiękowy 4 sztuki, lampy garażowe 2 szt. Tel. 506 490 723
*Borówiec segment 86/400 m, okazyjna cena. Tel. 602 214 931
*Fotel wypoczynkowy – skóra, z regulacją oparcia i wysuwanym podnóżkiem, czerwono-beżowy. Tel. 606 463 172
*Do wynajęcia lokal w Kórniku na działalność i mieszkanie. Tel. 691 793 249
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam mieszkanie w Łęknie - 76m², cena 203000 zł. Tel. 606 814 372
*Pokój do wynajęcia Robakowo – Osiedle, osobne wejście, aneks kuchenny, całość opłat 550 zł. Tel. 602 214 931
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk,  płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Sprzedam komputer do Internetu. Tel. 500 166 007 

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), lub przekazywać telefonicznie.

ogŁoSZENiA dRoBNE
PRAcA
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W związku z planami uruchomienia drugiej zmiany, a w konsekwencji dalszym dynamicznym rozwojem poszukujemy doświadczonych specjalistów 
na stanowiska: TAPICER KRAWCOWA KROJCZY/KROJCZYNI STOLARZ MONTAŻYSTA STELAŻY/SPRĘŻYN POMOCNIK PRODUKCJI
Zatrudnimy również pracowników niewykwalifikowanych (także kobiety) do przyuczenia zawodowego.
Miejsce pracy: „ZAPAROH” Sp. z o.o. w Robakowie, ul. Żernicka 22, gmina Gądki k. Poznania
Zgłoszenia zawierające CV z wyszczególnieniem posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego prosimy przesyłać bezpośrednio na 
adres praca@zaparoh.com lub przez stronę Zaparoh.com Informacje telefoniczne w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 61 222 00 80 
oraz 530-988-360 ( 8,00 – 18,00). Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

dzieci w wieku szkolnym (od lat 6) 
na zajęcia wakacyjne pt. 

 

„NA TROPIE POSTACI Z KSIĄŻEK” 
 
 
 
 

od lipca do18  19 sierpnia 

w każdy WTOREK i  CZWARTEK
 

w godzinach od 11:30 do 13:00  .
 

Literacka podróż od Polski, przez Finlandię, Szwecję, 
Norwegię, Wielką Brytanię, Niemcy, 

 Francję, Hiszpanię, aż do Włoch. 

 
 

Zapraszamy serdecznie! 
 

V pokAz BALetu i LAtino w oAzie!
W niedzielę 26 czerwca w Kórnickim Cen-

trum Rekreacji i Sportu OAZA zagościło trochę 
sztuki. Mieliśmy bowiem okazję podziwiać młode 
tancerki, przedstawiające elemen-
ty sztuki baletowej i tańca latino. 
Młode tancerki to uczestniczki 
kursu nauki baletu i latino w Cen-
trum Oaza. Starsze dziewczęta, 
trenujące już taniec przez kilka 
lat, zapewniły widzom niemalże 
profesjonalne widowisko baleto-
we, natomiast kilkuletnie dziew-
czynki dostarczyły wszystkim nie 
mniejszych emocji, wywołując 
wiele radości i wzruszeń. Finałową 
cześć uświetnił niezwykle oryginal-
ny deszcz kwiatów spadający na 
młode artystki. Występy taneczne były podsu-
mowaniem całorocznej pracy instruktora mgr. 
Rusłana Curujewa, reżysera, choreografa. Jego 

wkład w naukę tańca i choreografii został nagro-
dzony gromkimi brawami i pięknymi kwiatami. 

Niespodziankę dla widzów stanowił nietu-

zinkowy pokaz gimnastyki artystycznej, obecnej 
międzynarodowej mistrzyni rocznika 2008, 
Michaliny Nowaczyk, wychowanki organizatora 

pokazu Rusłana Curujewa. Dodatkową atrakcją 
był występ Laury Szelągiewicz i Marii Walenciak, 
uczennic poznańskiej szkoły baletowej. Obie 

dziewczynki odbywały wcześniej 
naukę baletu w Kórnickim Cen-
trum Rekreacji i Sportu OAZA. 

Wszystkie uczestniczki nie-
dzielnego występu zostały obda-
rowane upominkiem.

Kolejne widowiskowe pokazy 
taneczne w podobnym charak-
terze już za rok. Tymczasem 
zapraszamy rodziców do zapisu 
swoich pociech na naukę baletu 
oraz latino po wakacjach. Na-
bór do nowych grup w piątek 2 
września o godz. 17:00 podczas 

zebrania informacyjnego w sali konferencyjnej 
KCRiS OAZA.

Oaza

UWAgA! Poszukuję świadków wypadku! kolizja motoroweru i motocykla w dniu 4 maja 2015 r. około godz. 15:30 
w kórniku na drodze 434 na wysokości hotelu daglezja. Proszę o kontakt:694 424 040



ww


