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W tym numerze także:
- stawki podatków na 2017 rok
- harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
- Podsumowano Kórnickie Dni Nauki
- sport: triathlon, łucznicy, olimpijczyk w „Oazie” ...
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JUBIlEUSZ fIRmY DAchSER

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz prze-
wodniczący RMiG Adam Lewandowski uczest-
niczyli 15 września w jubileuszu 10-lecia funk-
cjonowania firmy Dachser w Polsce. Firma ma 
swoją siedzibę w Koninku. Ta firma logistyczna 
szczyci się przetransportowaniem w ciągu de-
kady 5,6 mln przesyłek o łącznej wadze blisko 
2,3 mln ton do i z 118 krajów świata.

25 lAT RABENA w PolScE

Dzień później burmistrz uczestniczył 
w jubileuszu 25-lecia działalności firmy Ra-
ben w Polsce, pierwszej zagranicznej firmy 
logistycznej, która w Kórniku otworzyła swoje 
polskie centrum. Przez ćwierć wieku firma 
utrzymuje pozycję lidera w swojej branży.  Jak 
poinformowano podczas jubileuszu: Raben 
oferuje swoim klientom w Polsce ponad 500 
000 metrów kwadratowych nowoczesnych 
powierzchni magazynowych, a flota nieustannie 
się powiększa sięgając w Europie 6000 pojaz-
dów. Tylko w zeszłym roku oddano do użytku 
100 nowych, niskoemisyjnych ciężarówek, 
spełniających surową normę środowiskową 
EURO 6.

TRIAThloN w KóRNIKU

18 września odbyła się druga edycja za-
wodów triathlonowych w Kórniku. Około 800 
uczestników rywalizowało na kilku dystansach 
i w wielu kategoriach. Nowością były zmagania 
dzieci i młodzieży. 

65 lAT DomU DZIEcKA

 Jubileusz 65 lat istnienia Domu Dziecka 
w Kórniku-Bninie obchodzono 24 września. 
W uroczystości brali udział byli i obecni wy-
chowankowie Domu Dziecka, a uroczystość 
uświetnił w bnińskim kościele chór dziewczęcy 
Skowronki. W wydarzeniu uczestniczył m.in. 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. 

oTwARcIE SIEDZIBY fZK

Dzień później Przemysław Pacholski oraz 
przewodniczący RMiG Adam Lewandowski 
uczestniczyli w otwarciu nowej siedziby Funda-
cji Zakłady Kórnickie, która mieści się u zbiegu 
ulic Parkowej i Alei Flensa. Fundacja obchodzi 
15-lecie swojej reaktywacji. 

GoścIE Z hESJI w KóRNIKU

Także 23 września gościła w Kórniku de-
legacja Komisji ds. Europejskich Hesji, która 
na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego 
przebywała z wizytą w Wielkopolsce. Kilkuna-
stoosobowej delegacji  członków Parlamentu 
Hesji i administracji rządowej przewodniczyła 

Ursula Hammann - wiceprezydent Kraju 
Związkowego Hesja oraz Mark Weinmeister 
– Sekretarz Stanu ds. Europejskich. Goście 
zostali przyjęci przez burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego w ratuszu bnińskim. Burmistrz 
przedstawił najważniejsze informacje o gminie 
Kórnik, a Pani Magdalena Matelska-Bogaj-
czyk opowiedziała o wzajemnych kontaktach 
gminy Kórnik z gminą Koenigstein. Goście 
zainteresowani  byli przemianami społeczno-
-gospodarczymi w gminie i w Polsce po1990 r. 
oraz po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 r. Później zwiedzili Zamek i Arboretum.

wYBoRY UZUPEŁNIAJącE

W dniu 25 września odbyły się wybory uzu-
pełniające do Rady Miasta i Gminy w Kórniku, 
w okręgu nr 14, obejmującym wsie Dachowa 
i Robakowo Wieś. Spośród czterech kandyda-
tów mieszkańcy okręgu wybrali na radną panią 
Iwonę Kosmalską, obecną sołtys wsi Dachowa. 

ZJAZD wóJTów I BURmISTRZów 

W dniach 29 i 30 września wiceburmistrz 
Antoni Kalisz uczestniczył w zorganizowanym 
przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych w Rosnówku 
Zjeździe Wójtów i Burmistrzów Wielkopolski. 
Dyskutowano na temat zapowiedzianych 
zmian organizacyjnych w oświacie, gospodarki 
odpadami oraz ograniczeniach w obrocie nie-
ruchomościami. 

KomISJA mAŁYch mIAST 
oBRADowAŁA

W tym samym terminie w Braniewie obra-
dowała Komisja Małych Miast Związku Miast 
Polskich. Jednym z tematów dyskusji były 
„Wyzwania stojące przed małymi miastami 
w kontekście zapowiadanych zmian w oświa-
cie”. Temat zreferowali: Andrzej Porawski, 
Dyrektor Biura ZMP oraz Marek Olszewski, 

przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, 
współprzewodniczący Zespołu ds. Edukacji, 
Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego. 

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej 
przez ZMP aż 117 ze 143 ankietowanych 
przedstawicieli miast nie popiera zapowiadanej 
likwidacji gimnazjów. Skutkiem tych opinii jest 
„Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie 
planowanych przez resort edukacji narodowej 
zmian w systemie oświaty”, w którym czytamy 
między innymi: „Negatywnie opiniujemy po-
twierdzenie zapowiedzi likwidacji gimnazjów. 
Uważamy, że nie ma żadnych poważnych 
argumentów za ta zmianą. Sondaż opinii pu-
blicznej w tym zakresie, przeprowadzony na 
statystycznej próbie społecznej, w tym wśród 
osób, które nie miały żadnej styczności z gim-
nazjami, nie jest wystarczającą przesłanką do 
podejmowania takiej brzemiennej w skutkach 
decyzji”.

Podczas obrad przedstawiono także refe-
rat Aleksandra Kułaczkowskiego z Wydziału 
Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Departamencie Programów Pomocowych 
Ministerstwa Rozwoju pt. „Modelowa rewita-
lizacja”.

W obradach Komisji i w dyskusjach udział 
wziął burmistrz Jerzy Lechnerowski.

DEcYZJE w ZGo JARocIN

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
w dniu 3 października w spotkaniach zorgani-
zowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami 
w Jarocinie. Podczas konwentu przedstawicieli 
ustalono wysokość składki na 2017 rok dla 
każdej z gmin członkowskich na poziomie 
10 groszy od mieszkańca. Negatywnie za-
opiniowano plany stworzenia konkurencyjnej 
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
oraz poparto starania Koźmina Wielkopolskie-
go i Rozdrażewa w sprawie przystąpienia do 
porozumienia międzygminnego. 

Po konwencie odbyło się nadzwyczajne 
zgromadzenie wspólników ZGO Jarocin, na 
którym podjęto uchwały w sprawach: nabycia 
gruntów przylegających do ZGO, zasad oraz 
stawek wynagradzania członków rady nadzor-
czej i zarządu.

w „SchRoNISKU”

W dniu 4 października odbyło się zgroma-
dzenie Związku Międzygminnego „Schronisko”, 
którego członkiem jest Miasto i Gmina Kórnik. 
Zadecydowano o składce członkowskiej na 
2017 rok, dokonano zmian w komisji rewizyj-
nej Związku oraz zaprezentowano wystawę 
fotograficzną, która ma stać się elementem 
promującym adopcję zwierząt. Podczas zgro-
madzenia samorząd Kórnika reprezentował 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. 

Opr. ŁG

Ślubowanie nowej radnej RMiG Kórnik

 

Mount Elbrus expedition 2015 
Oraz na gorąco, dwa dni po powrocie z wyprawy: 

Kilimandżaro 2016 
W drodze po Koronę Ziemi 

 

20 października 2016 r.  
               restauracja „Ventus”  

godz. 19.00 
 

 
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika 

email: podroznik.kornik@gmail.com 
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 

  Restauracja „Ventus” 
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 

ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 
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oGŁoSZENIE BURmISTRZA 
mIASTA I GmINY KóRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Poznańskiej i woźniaka oraz je-
ziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny 
Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. 
poz. 778 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze 
zm.) oraz uchwały Nr LII/577/2014 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2014 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki 
Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, 
gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 14 października 
2016 r. do 15 listopada 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodle-
głości, 62-035 Kórnik. Przedmiotem projektu 
uchwały jest ustalenie zasad zabudowy i 
zagospodarowania terenu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. w 
siedzibie UMiG, plac Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik o godz. 15:00 (sala USC – parter, 
wejście od strony parkingu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyję-
te. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 29 listopada 2016 r. na adres: Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi 
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej. Organem właściwym do rozpatrze-
nia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

wyciag z Uchwały 
nr XXVI / 304 / 2016

Rady miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości 
(...)
§ 1. Określa się na terenie Miasta 

i Gminy Kórnik stawki podatku od nieru-
chomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² 
powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,54 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² 
powierzchni;

4) niezabudowanych objętych ob-
szarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
– 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
– 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,25 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części związa-
nych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

(...)

wrześniowa sesja Rady miasta i Gmi-
ny Kórnik rozpoczęła się ślubowaniem 
wybranej niedawno w wyborach uzu-
pełniających radnej Iwony Kosmalskiej. 
Przypomnijmy, że pani Iwona została wy-
brana z okręgu obejmującego Dachowę 
i Robakowo wieś i zastąpiła dotychcza-
sowego radnego i przewodniczącego 
RmiG Przemysława Pacholskiego, który 
przyjął funkcję wiceburmistrza. Nowy 
przewodniczący RmiG Adam lewandow-
ski przedstawił obecnym nową sołtys 
Kamionek magdalenę Kosakowską. 

W pierwszej części obrad głos zabrali 
przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego: tegoroczny król 
Szymon Nowacki oraz Roman Czechoski. 
Przedstawili oni informacje o działalności 
Bractwa w ostatnich latach i o planach 
na przyszłość. Szczególnie podkreślono 
aktywność członków K-BBK na niwie pro-
mocji naszego miasta i regionu w kraju i za 
jego granicami oraz fakt przyszłorocznego 
jubileuszu odrodzenia organizacji.  

Po wysłuchaniu sprawozdań radni 
podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-
2022 oraz zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok.  Zwięk-
szono tym samym dochody do budżetu o 1 
735 331 zł i po przyjęciu uchwały wynoszą 
one w sumie133 076 859,32 zł. Zmniej-
szono wydatki o 3 218341 zł do kwoty 128 
349 742,74 zł. Zmiany wyniknęły między 
innymi ze zwiększonego wpływu podatków 
(z tytułu podatku od nieruchomości osób 
prawnych  753 tys. zł, 651300 zł z tytułu 
podatku od nieruchomości, od środków 
transportowych i od czynności cywilno-
prawnych osób fizycznych oraz opłaty od 
posiadania psów, opłaty eksploatacyjnej 
w kwocie 152109 zł, oraz  211 901 zł 
z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób prawnych) oraz przesunięcia 
z konieczności niektórych inwestycji z roku 
bieżącego na rok przyszły. Zrezygnowano 
z emisji obligacji przewidzianych na kwotę 
1 600 tys. zł 

- określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości (patrz obok)

- przyjęcia pomocy rzeczowej od 
powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik 
z przeznaczeniem dla

Ochotniczych Straży Pożarnych
- uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 

na terenie miasta Kórnika Strefy Płatnego 
Parkowania 

Niestrzeżonego, wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach

publicznych w Strefie Płatnego Parko-

wania Niestrzeżonego, wysokości opłat 
dodatkowych, sposobu

ich pobierania (strefa nie została do-
tychczas w praktyce ustanowiona a przepi-
sy w niej zawarte zostały podważone przez 
organy nadzoru, dlatego w przypadku kolej-
nych prób wprowadzenia strefy potrzebne 
będą nowe rozwiązania prawne)

- wyrażenia zgody na udzielenie boni-
fikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym

- udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo

własności nieruchomości na rzecz użyt-
kownika wieczystego

- zaliczenia drogi powiatowej nr 2481P 
relacji Kromolice – Jarosławiec na terenie 
Miasta i Gminy

Kórnik na odcinku od miejscowości 
Kromolice do granicy gminy do kategorii 
dróg gminnych

- zaliczenia części drogi powiatowej nr 
3773P relacji Trzebisławki Kromolice na 
terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2481P 
do drogi powiatowej nr 2476P do kategorii 
dróg gminnych

- nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Borówiec, gdzie ustanowiono ul Malinową 
mającą swój początek od ulicy Czereśnio-
wej i biegnącą do działki oznaczonej nr 
262/2. Podstawę ul. Malinowej stanowi 
droga oznaczona działkami nr 260/2, 
259/2, 258/3, 255/7 oraz częścią działek 
nr 255/4 i 257/3

(cd. str 5)

WrześnioWe obrady sesyjne rMiG KórniK

Bracia Kurkowi - goście wrześniowej sesji RMiG Kórnik

(cd. ze str 4)
- nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Czmoń, gdzie ustanowiono ulicę Nową 
mającą swój początek od ulicy Lipowej 
i biegnącą do działki oznaczonej nr 251/1. 
Podstawę tej ulicy stanowi droga oznaczo-
na działką nr 513/1

- zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik dla

działki o numerze ewidencyjnym 43/29, 
obręb Żerniki

- zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów aktywizacji 
gospodarczej w

rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki 
o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki,

- zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy Na 
Skarpie, w

Borówcu, gm. Kórnik
- przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla

działek o numerach ewidencyjnych 861 

i 326/223, położonych w orębie geodezyjnym 
Bnin, gmina

Kórnik
- przystąpienia do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu w

rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mie-
czewskiej, położonego w obrębie geodezyjnym 
Kamionki,

gmina Kórnik
- rozpatrzenia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa wywołanego uchwałą nr 
XXVI/295/2016 z

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów

wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, 
części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – 
część B w gminie

Kórnik. Wezwania tego nie uwzględniono.
Szczegóły uchwał wraz z uzasadnieniami 

dostępne sa na stronie 
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/7682

Opr ŁG

  

 

 

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE 

„SENIOR - ASYSTENT SENIORA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” 

 
Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku 
zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, którzy ukończyli 60. rok życia, 
w szczególności: wolontariuszy i osoby, które już opiekują się w domu osobą starszą lub 
będą to czynić w przyszłości, na bezpłatne szkolenie, które przeprowadzone będzie przez 
profesjonalnie przygotowanych lekarzy i 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 (8h) i praktycznej (8 h) – (4 spotkania po 4 godziny). 
Miejsce szkolenia:  restauracja „Biała Dama” w Kórniku, plac Niepodległości 20. 
Termin: 24, 25, 26, 27 października 2016 roku w godz.: 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 
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REJON DATA  
ODBIORU

REJoN 1 moścIENIcA, SKRZYNKI, BoRówIEc: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa, Kempingowa, 
Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okreżna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Wiosenna, 
Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona.                                                                            

4.X.

REJoN 2A DAchowA                                                                                                                                               3.X.
REJoN 2B SZcZoDRZYKowo                                                                                                                                              10.X.
REJoN 2c  GąDKI 6.X.
REJoN 3A  RoBAKowo Żernicka, Wiejska, Nad Stawem, Szkolna, Azaliowa, Krokusowa, Różana, Narcyzowa, Gerberowa, 
Liliowa, Krótka, Pogodna, Szafirowa, Poznańska, Leśna, Łączna, Gajowa, Kolejowa, Malinowa, Aroniowa, Agrestowa. 17.XI.

REJoN 3A   RoBAKowo  Szeroka, Nowa, Dworcowa, Podgórna, Ogrodowa, Polna, Błękitna, Tęczowa,Topolowa, 
Forsycjowa, Zagajnik, Słonecznikowa, Bukowa, Nowina, Tygrysie, Przyjazna, Jaśminowa, Magnoliowa, Kórnicka 24.XI.

REJoN 3B JARYSZKI, śwIąTNIcZKI, ŻERNIKI 27.X.
REJoN 4A   BoRówIEc Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Na Skarpie, Piaskowe, Polna, 
Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Zacisze, Zaułek, Zielona Dolina, Zielona Polana, Źródlana 7.XI.

REJoN 4 B  BoRówIEc   Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna, 
Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, 
Lisa Witalisa, Leśna Polana, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, 
Prawdziwkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, 
Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa

14.XI.

REJoN 5 A  KONINKO                                                                                                                                                       6.X.
REJoN 5 B SZcZYTNIKI 13.X.
REJoN 6  KAmIoNKI  Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Długie, Dzikiej Róży, 
Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, 
Na Skraju Lasu, Opalowa, Porannej Rosy, Promienna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, 
Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna.

26.XI.

REJoN 7 KAmIoNKI  Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, 
Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kresowe, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, 
Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa, Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy Łowisku, 
Rogalińska, Rolna, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Sosnowa, Sportowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, 
Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna

28.XI.

REJoN 8   BIERNATKI  (Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, Rekreacyjna) BŁAŻEJEwo  (Cicha, Jeziorna, Krótka, Leśna, 
Polna, Rybacka, Słoneczna, Spokojna, Mikołajczyka, Zaniemyska)   BŁAŻEJEwKo   DĘBIEc   PRUSINowo 10.X.

REJoN 9A   cZmoNIEc   cZmoŃ 3.X.
REJoN 9B DwoRZYSKA  KoNARSKIE RADZEwo TRZYKolNE mŁYNY cZoŁowo                                            4.X.
REJoN 10 cElESTYNowo KRomolIcE  PIERZchNo   RUNowo DZIEĆmIERowo KóRNIK, Czereśniowa 27.X.
REJoN 11 A    KóRNIK   Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcerska, ks. Jabłońskiego, Kolegiacka, 
Kuśnierska, Leśna, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Szkolna, Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, Woźniaka, Zamkowa, 
Reja, Słowackiego, Mickiewicza

15.X.

REJoN 11 B  KÓRNIK   Al.. Flensa, os. Białoboka, Celichowskiego, E.Pohla, Modrzewiowa, Parkowa, Prowent BIERNATKI      
Al.. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, Toboły, Wiatrakowa. 15.X.

REJoN 12   KóRNIK   Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, Leśmiana, Patriotów, 
Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zamoyskiego, ul. 20-go 
Października, św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, Kantego, Młyńska

15.X.

REJoN 13  BNIN Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Dębowa, Dojazd, 
Droga Kalejska, Jagodowa, Jaśminowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kościelna, Lipowa, Piaskowa, Pl. 
Jesionowy, Rynek, Sosnowa, Szeroka, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Żwirowa  BŁAŻEJEwo - Zacisze

24.X.

REJoN 14   BNIN  Czołowska   Droździka, Fludry, Grześkowiaka, Kanałowa, Konarska, Krauthofera, ks. Janasika, Ładna, 
Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej - Wojkowskiej, Radosna, Śremska, Trąmpczyńskiego, Wieruszowskiego, Witosa, 
Wójkiewicza, Kasztelana Jarosa, Zwierzyniecka, Żurowskiego BŁAŻEJEwo - os. Przylesie

24.X.

INfoRmAcJA: 
w wyznaczonym dniu wystawić 

można: zuzyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (RTV, AGD), meble, kanapy, 
sofy, materace, wykładziny, dywany, 
zużyte baterie i akumulatory, odpady 
niebezpieczne i problemowe pochodzą-
ce z gospodarstw domowych takie jak: 
przetermnowane leki i chemikalia.

odpady będą odbierane przez mo-
bilny punkt gromadzenia odpadów 
problemowych

 Prosimy o wystawienie odpadów 
przed posesję do godz. 7.00

HarMonoGraM odbiorU odPadóW WieLKoGabaryToWyCH z TerenU GMiny KórniK

INfoRmAcJA 

Od dnia 1 października zostałą uru-
chomiony w Kórniku przy ul. Poznań-
skiej 34a (II piętro) 

punkt konsultacyjno-terapeutyczny 
dla osób dorosłych, 

które z różnych powodów 
znalazły się nagle 

w trudnej sytuacji życiowej 
i wymagają fachowego wsparcia 

psychologicznego.

Wizyty u psychologa – terapeuty 
należy uzgadniać z nim pod numerem 
telefonu 

538 272 201 

w godzinach między 10:00, a 18:00.

Usługa jest nieodpłatna i ma na 
celu ułatwienie mieszkańcom Gminy 
korzystania z pomocy  psychologicznej, 
którą dotąd oferowała jedynie Poradnia 
Zdrowia Psychologicznego w Poznaniu.

Zapraszam do korzystania z tej usługi.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik 

Jerzy Lechnerowski 

śwIĘTo KoRBolA, cUKINII I PYRY Z GZIKIEm            
8.10.2016 (sobota) godz. 15.00. Boisko sołeckie w Biernatkach

Rolnicy i gospodarze Biernatek zaprezentują swoje produkty, które uprawiają.
W programie: degustacja ekologicznych potraw, prezentacja dań: zapiekany korbol, 

zupa dyniowa, kompot z korbola, leczo z cukinii, pyry z gzikiem, stoisko z miodami, 
owoce sadu.

- wiejska zagroda - konkurs na największe warzywo -
- atrakcje dla dzieci - zabawa taneczna -

            

Zapraszamy: sołtys Biernatek z Radą Sołecką

ZAPRoSZENIE

Serdecznie zapraszam na otwar-
cie mojego społecznego biura posel-
skiego oraz bezpłatnych porad praw-
nych „DudaPomocy po Poznańsku” 
dla mieszkańców gminy Kórnik dnia 
10 października o godz.19.00 przy 
ul.  Poznańskiej 96 w Kórniku. 

Spotkanie będzie okazją do lep-
szego poznania i osobistych rozmów.

Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP

 Bartłomiej Wróblewski

Kórnickie Stowarzyszenie
 ogończyk 
organizuje 

otwarte warsztaty 
genealogiczne. 

wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy 

na pierwsze spotkanie 
w dniu 11 października 

o godzinie 16:30 
do Kawiarni walentynka.

Ogończyk

W dniu 10 września 2016 roku w Stacji 
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego 
w Dworzyskach odbyło się Święto Gęsi. 
Wśród przybyłych gości imprezę uhono-
rowali swą obecnością m.in. Dyrektorzy 
z Instytutu Zootechniki PIB: mgr inż. Józef 
Śliwa, poseł mgr inż. Eugeniusz Kłopotek, 
mgr Ryszard Jagodziński i dr inż. Ireneusz 
Dymarski oraz przedstawiciele władz lokal-
nych: wice burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Antoni Kalisz oraz były Sołtys Konarskiego 
Józef Bartkowiak.Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą Świętą, która celebrowana była 
przez ks. Franciszka Sikorę, proboszcza 
parafii pw. Św. Wojciecha w Bninie.  

Po Mszy Świętej nastąpiła część ofi-
cjalna uroczystości poprowadzona przez 
Kierownika Stacji Zasobów Genetycznych 
Drobiu Wodnego w Dworzyskach mgr inż. 
Rafała Zwierzyńskiego. Głos zabrał m.in. 
Dyrektor IZ PIB ZD w Kołudzie Wielkiej mgr 
inż. Eugeniusz Kłopotek przedstawiając 

pokrótce aktualną sytuację  produkcji gęsi 
w Polsce. Na zakończenie części oficjalnej 
zespół pieśni i tańca „Wiwaty” pod kierow-
nictwem Andrzeja Horbika  zaprezentował 
szacownym gościom wielkopolski folklor, 
śpiew i taniec. 

Ponadto w malowniczej scenerii parku 
okalającego Dworek w Dworzyskach przy-
gotowana została wystawa kaczek i gęsi 
wybranych stad drobiu wodnego utrzymy-
wanego w Dworzyskach. 

Pyszne jedzenie (wyśmienita pieczona 
kaczka i czernina!), wspaniała muzyka 
i atmosfera towarzyszyły uczestnikom do 
ostatniego tańca. Zespół Laguna, który 
grał na żywo sprawił, iż nikt na dłużej nie 
mógł ustać w miejscu. Zadbano również 
i o najmłodszych uczestników imprezy, dla 
których przygotowano wiele atrakcji. 

Lidia Lewko, 
 foto. Ewa Gornowicz

  

Kaczki i gęsi wybranych stad utrzymywane na fermie drobiu wodnego w Dworzyskach 

Szacowni goście wraz z zespołem pieśni i tańca „Wiwaty”

śWiĘTo GĘsi 
 - dWorzysKa 2016
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W dniu 21 września 2016r. pierwsza grupa 

kórnickich przedszkolaków miała okazję zwie-
dzić zrekultywowane wysypisko w Czmoniu. 
„Śpiewające Włóczykije” jako pierwsi skorzystali 
z zaproszenia. W ramach cyklu edukacyjnego 
przygotowanego przez zarząd spółki SATER 
zajmującej się obsługą zrekultywowanego wy-
sypiska odpadów w Czmoniu można zwiedzić 

to wyjątkowe miejsce. 
Głównym celem podejmowanych działań 

edukacyjnych jest nauka w plenerze, w taki 

sposób można nie tylko zobaczyć, posłuchać i 
zwiedzić, ale również miło spędzić czas. Nauka 
poprzez zabawę skierowana jest do wszyst-
kich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży. 

Do Czmonia dzieci zostały przywiezione 
autokarem, a po zakończeniu zwiedzania od-
wiezione do przedszkola. 

Na miejscu dzieci zostały przywitane przez 
pracowników „Sater” sp. zo. Pana Prezesa M. 
Sółkowskiego oraz Panią K. Rychlewską. W 
wycieczce uczestniczyli również pracownicy Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiGK .

 Wycieczkę rozpoczęto od zwiedza-
nia śnieżki edukacyjnej, dzięki, której maluchy 
mogły poznać podstawowe pojęcia związane z 
ekologicznym segregowaniem odpadów. Dzięki 

przygotowany planszom dzieci chętnie słuchały i 
zadawały pytania. Po spożyciu drobnego posiłku 
ruszyły w dalszą drogę. Wspinaczka na sam 
szczyt kopca okazała 

się bardzo ciekawą wyprawą. Po dotarciu na 
samą górę maluchy miały okazję obserwować 
całą bliższą i dalsza okolicę. Spółka przygoto-
wała dla zwiedzających wiele atrakcji między 
innymi lornetki dzięki którym wrażenia były 
jeszcze większe. 

Powrotna droga okazała się znacznie prost-
sza weselsza. Na zakończenie wycieczki dzieci 
otrzymały wcześniej przygotowane upominki.

Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Konkursy dla uczniów gimnazjów „Złota 
Żaba” oraz -  przeprowadzane jednocześnie 
w szkołach podstawowych - konkursy „Złota 
Żabka” cieszą się znaczną popularnością. 
Od wielu lat bierze w nich udział około 12 
tysięcy uczestników rocznie. Dotychczas 
przeprowadzono 23 edycje. Właśnie ru-
sza kolejna. Do 14 października 2016 r. 
nauczyciele mogą zgłaszać uczestnictwo 
swoich uczniów.

Organizator, Fundacja Edukacji Spo-
łecznej „EKOS”, prowadzi w Swarzędzu 
społeczne gimnazjum i liceum ogólno-
kształcące. To właśnie nauczyciele tych 
szkół są autorami oryginalnej koncepcji, 
dzięki której w Konkursie nie chodzi o pro-
ste sprawdzenie nabytej w szkole wiedzy, 
ale o zachęcenie do odważnego posłu-
giwania się nią. W Komisji Konkursowej 
współpracują z pracownikami Instytutu 
Filologii Polskiej UAM i Katedry Matematyki 
Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego                        

w Poznaniu.
Uczestnicy mogą wziąć udział w Kon-

kursie z języka polskiego i literatury lub z 
matematyki. Niezależnie od dziedziny - są 
przed nimi stawiane zadania wymagające 
logicznego i niestereotypowego myślenia. 
Wyzwalają one kreatywność i wyobraźnię, 
budzą chęć poszukiwania niebanalnych 
rozwiązań. Forma zadań zmusza do inte-
lektualnego wysiłku, dostarczając przy tym 
dobrej zabawy. 

Każda edycja Konkursu składa się z 
dwóch etapów. Pierwszy odbędzie się 16 i 
17 listopada 2016 r. w szkołach w oparciu o 
przesłane do nich materiały. Przeprowadzą 
go nauczyciele języka polskiego i matema-
tyki – szkolni opiekunowie Konkursu. Oni 
też ocenią prace konkursowe. Co najmniej 
jeden spośród uczestników z każdej szkoły, 
w każdej z dwóch dziedzin, zakwalifikowany 
zostanie do etapu drugiego, który będzie 
rozegrany w Swarzędzu 4 marca 2017 r.  

O finalnym zwycięstwie zadecyduje 
suma punktów uzyskanych w obu etapach. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i roz-
danie nagród nastąpi 8 kwietnia 2017 r. 
Trofeami będą nagrody rzeczowe, statuetki 
Złotej Żaby i Złotej Żabki, stypendia i uła-
twienia dla tych, którzy podejmą naukę w 
swarzędzkich szkołach społecznych. 

Udział w Konkursach jest bezpłatny. 
„Złotą Żabę i „Złotą Żabkę” współfinansują, 
prócz organizującej je Fundacji: Wojewódz-
two Wielkopolskie, Miasto Poznań, inne 
miasta,  gminy (wśród nich także Kórnik) i 
powiaty. Pomoc w różnej formie świadczą 
też sponsorzy prywatni. 

W odpowiedzi na otrzymane przez szko-
ły zaproszenia  nauczyciele języka polskie-
go i matematyki mogą zgłaszać uczniów 
na konkursowej stronie internetowej www.
ekos.edu.pl/zlotazaba.

Organizator

złoTa Żaba i złoTa ŻabKa  W roKU szKoLnyM 2016/2017                          

27 września 2016 roku wszystkie dzieci 
wraz z nauczycielkami  powitały jesień. 
Każdy przedszkolak, w tym dniu przyszedł 
ubrany w kolorach jesiennych liści oraz 
przyniósł dary jesieni, które wykorzysta-
liśmy  w konkursach  i dekoracjach sal 
przedszkolnych.

Dzieci uczestniczyły  w wyścigach 
z kasztanem na łyżce, dmuchały liście na 
podłodze oraz odgadywały jesienne zagad-
ki, wszyscy dopingowali gromkimi brawami.

 Wspólne powitanie jesieni zakończyli-
śmy kolorowym owocowym poczęstunkiem  
po, którym wybraliśmy się na spacer.

Ewa Szulc
Agnieszka Sójka

16 września  dzieci z Przedszkola nr 2 
,, Cztery Pory Roku” w Kórniku wzięły udział w 
23 edycji Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne 
hasło operacji  brzmiało ,, Podaj dalej… drugie 
życie odpadów”. 

W  przedszkolu operacja sprzątania prze-
biegała w dwóch etapach. Pierwszy etap miał 
miejsce  w sali, a drugi w terenie. Nauczycielki 
prowadzące to wydarzenie  zaprosiły wszystkie 
dzieci na autorskie przedstawienie pt. ,,Odpady 
też służą do zabawy”, a po nim na  wspólne 
zabawy z wykorzystaniem kubeczków po 
jogurtach.  Po takim przygotowaniu grupy otrzy-
mały worki na śmieci, rękawice jednorazowego 
użytku i wyruszyły w teren.

Muszę dodać iż radość widniejąca na twa-
rzach dzieci  była dla nas nauczycieli bezcenna 
i świadczyła o  dobrze wypełnionej misji .

Koordynator  Akcji 
E. Rzepczyńska

KoLUMb 
zaPrasza

Od kilku tygodni w placówce KOLUMB 
Kraina Małego Odkrywcy regularnie odbywa-
ją się różne bezpłatne warsztaty dla lokalnej 
społeczności, z których już teraz skorzystało 
ponad 150 dzieci w różnym wieku.

W sierpniu gościliśmy dzieci przygoto-
wujące się do roli przedszkolaka. Spotkania 
dla 2-3 latków oraz ich rodziców pozwoliły 
maluchom poszerzyć doświadczenia z domo-
wego środowiska o pierwsze kontakty z grupą 
rówieśniczą. Uspołecznianie i rozwijanie 
umiejętności porozumiewania odbywało się w 
bezstresowej, ciepłej atmosferze w obecności 
bliskiej dziecku osoby.

We wrześniu natomiast nasze progi 
przekroczyli jeszcze młodsi odkrywcy. Aż 
cztery grupy wzięły udział w zajęciach sen-
soryczno-rozwojowych, w których przedział 
wiekowy rozpoczynał się już od 6 miesiąca. 
W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni 
maluszkom i ich rodzicom zaproponowano 
wspólne zabawy oparte na wzajemnej blisko-

ści. W czasie zajęć turlaliśmy się po dywanie, 
kąpaliśmy w kasztanach, pływaliśmy w ryżu, 
wkładaliśmy rączki do kisielu, gnietliśmy i rwa-
liśmy papier, bawiliśmy się piłeczkami i wielką 
kolorową chustą, tańczyliśmy, skakaliśmy, 
łapaliśmy bańki mydlane i kolorowe piórka, 
słuchaliśmy różnych dźwięków. Celem tych 
aktywności było wspieranie psychofizycznego 
rozwoju dzieci.

Emocje nadal unoszą się w naszej sali 
po kolejnej bezpłatnej inicjatywie, jaką były 
spotkania fanów klocków Lego i robotyki. Tym 
razem warsztaty skierowano do starszych 
uczestników. 30 młodych konstruktorów w 
wieku 7-13 lat wzięło udział w Robotyce Lego 
Mindstorms EV3. Po 2 godzinach budowania 
i ulepszania robo-koni nadszedł czas na pro-
gramowanie maszyn, po którym urządzono 
zawody robotów stanowiące punkt kulmina-
cyjny spotkania. Młodsze dzieci wykonały 
natomiast robo-psy, które wyprowadzano na 
spacer za pomocą czujników ruchu (Robo-
Kids 4-6 lat).

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy za wspaniałą zabawę oraz twórcze i 
kreatywne spędzenie czasu. Zachęcamy do 
śledzenia naszej strony www.kolumb.com.pl 
oraz profilu facebook/kolumbkraina , gdzie 

można dowiedzieć się o kolejnych bezpłat-
nych inicjatywach oraz o naszej regularnej 
ofercie zajęć.

A już w październiku zapraszamy na 
następujące bezpłatne wydarzenia:

3.10 (poniedziałek) – godz. 15:30 – 17:00 
– pogadanka przy kawie na temat chustono-
szenia dzieci prowadzona przez certyfikowa-
ną doradczynię ClauWi

8.10 (sobota) – 13:15 – 14:45 – ROBO-
KIDS robotyka dla dzieci 4-6 lat

14.10 (piątek) – 16:00 – 17:00 – SEN-
SOPLASTYKA WG IZABELI STEFAŃSKIEJ 
– zajęcia rozwojowe dla dzieci 0-6 lat

15.10 (sobota) – 8:30 – 10:45 – LEGO 
MINDSTORMS robotyka dla dzieci 7-13 lat

17.10 (poniedziałek) – godz. 16:30 – 
17:30 – DZIECI NOSZĄ DZIECI – zabawa 
w noszenie dzieci w chustach dla 4-6 latków

Zapisy i informacje: (ilość miejsc ogra-
niczona)

www.kolumb.com.pl
tel. 721010138

Joanna Grobelna

PoWiTanie jesieni W PrzedszKoLU KoLoroWy śWiaT W szCzodrzyKoWie

aKCja sPrząTania śWiaTa- PoLsKa 2016
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WieśCi 
Z GImNAZJUm Im. wŁADYSŁAwA 

ZAmoYSKIEGo w KóRNIKU

Upłynął dopiero co wrzesień, pierwszy 
miesiąc nauki i działalności szkoły w nowych 
warunkach kolejnej reformy edukacji. Najmłod-
szy rocznik gimnazjalistów zdołał się już zaakli-
matyzować w nowej szkole, zostały określone 
cele i zadania do realizacji w tym roku. Mimo 
całego tego zapatrzenia w przyszłość, tej pracy 
na nowe konto, warto dziś wrócić pamięcią do 
przeszłości i pochwalić się sukcesami naszych 
uczniów z roku szkolnego 2015/2016. 

SUKcESY EGZAmINAcYJNE
Egzamin z matematyki nasi uczniowie 

napisali bardzo dobrze, osiągając średni wynik: 
54%, który jest wyższy od wyniku w gminie 
52,18%, w powiecie 51,06% w województwie 
47,82% oraz w kraju: 49%. Jesteśmy dumni z 
takiego osiągnięcia gimnazjalistów z Kórnika. Z 
pewnością do tego sukcesy swoją pracą przyło-
żyli się następujący uczniowie: Piotr Bachór, któ-
ry uzyskał wynik 100%, Dariusz Stanisławski, 
Michał Tomczak, Ewelina Toboła, którzy zrobili 
drugi wynik osiągając 96%. Trzymamy kciuki 
za naszych najlepszych matematyków z klas 
trzecich i życzymy sukcesów matematycznych 
i nie tylko w nowych szkołach. 

SUKcESY INDYwIDUAlNE
W ubiegłym roku w klasie drugiej uczeń 

Jakub Kaźmierczak gromadził na swym koncie 
matematyczne sukcesy w różnych konkursach, 
również tych o zasięgu międzynarodowym. 
Kuba uzyskał: Wyróżnienie w Międzynaro-

dowym Konkursie Matematycznym Kangur 
2016, wyróżnienie za zajęcie 14 miejsca w 
Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Multitest z 
Matematyki oraz 4 miejsce w województwie w 
Konkursie Matematycznym Alfik. Warto dodać, 
że Jakub w pierwszej klasie również zdobywał 
laury w tych konkursach. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

ZESPóŁ PIEśNI I TAŃcA 
NARoDowEGo wŁADYSIE

W zespole również sporo się dzieje, rok 
szkolny rozpoczęliśmy z iście ułańską fantazją 
wyjazdowym koncertem dla Pensjonariuszy 
DOMU SENIORA Fundacji Zakłady Kórnickie 
w Jarosławcu pod Środą Wielkopolską. Koncert 
zorganizowali rodzice Tancerzy Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Kórnickiej, a ponieważ zawsze 
występujemy razem przy niegasnącym do-
pingu ze strony prowadzących pani Krystyny 
Polachowskiej i pana Bartosza Gzyl, to i tym 

razem nie mogło być inaczej. Dla młodych 
artystów było to wielkie przeżycie: obecność 
tak żywiołowo reagującej publiczności dodawał 
skrzydeł. Pensjonariusze śpiewali z nami pieśni 
narodowe, klaskali cieszyli z naszej obecności. 
Po występie czekał nas słodki poczęstunek, 
jeszcze ostatnie chwile rozmowy i powrót do 
Kórnika. Było to dla nas wszystkich nowe i bar-
dzo ważne doświadczenie – ile radości może 
przynieść nasza obecność.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję 
pojechać jeszcze do Jarosławca z nowym 
programem, który zaczniemy przygotowywać 
w Jachrance na warsztatach tanecznych. Wy-
jeżdżamy już 13 października, by spędzić na 
morderczych treningach po 8 godzin dziennie. 
Będzie też okazja, by pobyć ze sobą i zintegro-
wać się z nowymi członkami zespołu.

K. Sibilska

noWy sezon KonCerTóW MUzyCznyCH
W piątek 9 września uczniowie klas 0-III rozpoczęli nowy cykl koncertów muzycznych odby-

wających się w naszej szkole. 
W roku szkolnym 2016/2017 nosi on tytuł  „Pan Lupa i przyjaciele na tropie instrumentów”. 
Poprzez koncerty muzyczne w prosty i atrakcyjny sposób przybliżane są dzieciom elementar-

ne zagadnienia dotyczące muzyki i ukazywane jest jak ważną rolę pełni ona w życiu człowieka. 
Podczas pierwszego spotkania  dzieci poznały wygląd, budowę  i brzmienie instrumentów 

smyczkowych-  skrzypiec, altówki i  wiolonczeli oraz dowiedziały się jakie tajemnice są w nich za-
klęte, czy mają one też dusze, i  czy czasem chorują. Uczniowie  odwiedzili Laboratorium Lutnicze, 
w którym zepsute instrumenty mogły znaleźć pomoc i odzyskać dawny blask. 

 Agata Dopierała

złoTy MedaL 
NA  mISTRZoSTwAch PolSKI 

w KAJAKARSTwIE KlASYcZNYm

W dniach od 11-14 sierpnia 2016r. 
odbyły się na torze regatowym Malta 
Mistrzostwa Polski oraz Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w kajakarstwie 
klasycznym. Te pełne emocji zawody 
okazały się wielkim sukcesem dla Mak-
symiliana Garstkiewicza, mieszkańca 
Robakowa i jego klubowych kolegów, 
k tórzy w konkurenc j i  K-4  1000m 
wywalczyli w pięknym stylu złoty me-
dal. Mistrzowska czwórka w składzie: 
Maksymilian Garstkiewicz, Wojciech 
Bober, Mateusz Młodzikowski  i Szymon 
Nowakowski nie mieli sobie równych. 
Zwycięscy reprezentują barwy klubu 
AZS AWF Poznań, gdzie pod skrzydłami 
trenera Macieja Wyszkowskiego ,ciężką 
pracą treningową popartą zdrowym try-
bem życia dążą do postawionych sobie 
celów. Jak widać warto, cel został osią-
gnięty. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.  

 Iwona Garstkiewicz

W czwartek, 22 września 2016r odbył się 
XV Gminny Rajd Rowerowy. Reprezentanci 
5 szkół gminy Kórnik: SP 1 Kórnik, SP 2 
Kórnik, SP Szczodrzykowo, SP Kamionki 
i SP Radzewo zameldowali się na mecie 
rajdu o godzinie 9:30. Słoneczna pogoda 
i bezchmurne niebo sprzyjały imprezie. 
Oficjalnego otwarcia rajdu dokonała p. Kry-
styna Kiełpińska – Dyrektor Szkoły. Powitała 
przybyłe grupy pod opieką wychowawców 
i  gminnych służb bezpieczeństwa. Rajd 
swą obecnością zaszczycili: p. Przemysław 
Pacholski – V-ce Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik, p. Sławomir Zakrzewski – Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska, p. Paweł 
Malusiak – Komendant Policji, p. Tomasz 
Haremza – Komendant Straży Miejskiej, p. 
Bożena Kiełtyka – Dyrektor OPS w Kórniku, 
p. Leszek Orlewicz – Komendant Straży 
Pożarnej w Kórniku, p. Leszek Walkowiak – 
Komendant Straży Pożarnej w Kamionkach, 
p. Paweł Guzik – V-ce Dyrektor WORD w 
Poznaniu, p. Marek Szykor – przedstawiciel 
WORD i koordynator organizacji rajdu, p. 
Magdalena Majchrzycka – przedstawicielka 
Instytutu PAN, p. Julia Bartkowiak – Sołtys 
Radzewa. Po zapoznaniu się z konkuren-
cjami i ich przebiegiem grupy ruszyły do 
rywalizacji, a goście na kawę. Potem dorośli 
zmierzyli się w łuczniczej konkurencji „Ślada-
mi Robin Hooda”. Pierwsze miejsce zdobyła 
p. Beata Duszczak z SP w Kamionkach, 
II p. Adam Pewiński – SP Bnin, III p. Rafał 
Węglarz – SP Kamionki. Nagrody wręczali: 
p. Krystyna Kiełpińska oraz p. Karol Niemier 
– nauczyciel wf i propagator łucznictwa w 
naszej gminie. Odbył się również konkurs 
rysunkowy pt. „Jak bezpiecznie docierasz 
do szkoły?”. Spośród wszystkich rysunków p. 
Agnieszka Pawlak i p. M. Szykor wytypowali 
te, które najbardziej oddawały sens tematu. I 
miejsce zdobyła Aleksandra Wójkiewicz – SP 
Radzewo, II Weronika Plewa – SP 1 Kórnik, 
III Anna Pałka – SP Kamionki. Wyróżnienia 
otrzymali: Oliwia Szczepaniak – SP 1 Kórnik, 
Klaudia Rutkowska – SP Szczodrzykowo i 
Dawid Słotwiński – SP Radzewo. Na holu 
szkoły prezentowane były gazetki wszystkich 
14 rajdów rowerowych oraz rysunki konkur-
sowe, a także garść informacji o działalności 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
(WORD). Po skończonej rywalizacji wszyscy 
zmęczeni chętnie upiekli kiełbaski i odpoczęli 
po trudach fizycznych i umysłowych zmagań. 

Panie z policji znakowały rowery. Wystarczyło 
mieć sprawny rower i być z dorosłą osobą. 
Dzieci z przedszkola i klasy „0” mogły poba-
wić się „autochodzikami” i dowiedzieć się jak 
bezpiecznie poruszać się po drodze. 15-ty, 
jubileuszowy Gminny Rajd Rowerowy do 
Radzewa dobiegł końca. Najpierw p. dyrektor 
K. Kiełpińska i komendant rajdu p. K. Jarecka 
złożyły podziękowania za współpracę dla 
osób, które przez 15 lat towarzyszyły szkole 
na każdym rajdzie, podziękowania szkołom 
za udział w rajdach, instytucjom bezpieczeń-
stwa za ochronę podczas drogi do Radzewa 
oraz tegorocznym sponsorom za zaangażo-
wanie i rolę w organizacji rajdu. Nadszedł 
czas na przedstawienie wyników w poszcze-
gólnych konkurencjach. Tor przeszkód wygrał 
zespół SP 2 Kórnik, test z przepisów ruchu 
drogowego SP Radzewo, pierwszą pomoc 
przedmedyczną SP Kamionki, SP Radzewo 
i SP Szczodrzykowo, a konkurs „niespodzian-
ka”, którą było strzelanie z różnego rodzaju 
łuków do różnych celów SP Szczodrzykowo. 
W klasyfikacji generalnej rajdu V miejsce za-
jęła drużyna SP 1 Kórnik, IV SP Kamionki, III 
SP 2 Kórnik, II SP Szczodrzykowo. I miejsce i 
Puchar Przechodni Prezesa WORD zdobyła 
drużyna SP Radzewo. Szkoła ta wygrała 
różnicą zaledwie 5 pkt, bo rywalizacja od po-
czątku do końca była bardzo zacięta. Każda 
szkoła otrzymała torbą sportową z trzema 
rodzajami piłek (WORD), torbę materiałów 
o Kórniku (Wydział Promocji UM w Kórniku), 
drzewko (Instytut Dendrologii PAN), kalen-
darz szkolny rowerzysty na rok 2016/17 oraz 
dyplom rajdu. Imprezę zakończyła wspólna 
fotografia. W rajdzie brało udział 180 osób. 
Jako komendant rajdu dziękuję uczestnikom 
tego wydarzenia: młodzieży i opiekunom, 
służbom bezpieczeństwa, zaproszonym 
gościom, sponsorom, nauczycielom, pracow-
nikom obsługi i administracji, p. E. Gajewskiej, 
p. L. Stenclowi, p. M. Klimińskiemu, mamom i  
tym wszystkim, których nie wymieniłam, a któ-
rzy zaangażowali się do sprawnego przepro-
wadzenia rajdu. Szczególne podziękowania 
składam p. K. Kiełpińskiej – dyrektor szkoły, 
która stała zawsze blisko mnie, wspierała, ra-
dziła, załatwiała wiele spraw, podtrzymywała 
na duchu i wiedziała, że dam radę.

Krystyna Jarecka
Komendant Rajdu

WsPóLne 
TWorzenie 

mAKIETY 
w SoŁEcTwIE  BoRówIEc NowY

 16 września w gościnnych progach „Pra-
cowni działań twórczych MANUFAKTURA”, 
za sprawą pani sołtys Sylwii, zawitała grupa 
dzieci z sołectwa Borówiec Nowy.

Wszyscy obecni wzięli udział we wspól-
nym tworzeniu recyklingowej makiety 
Zamku w Kórniku oraz Eko-zwierzaków, na 
konkurs organizowany przez UMiG Kórnik.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się w 
jaki sposób można powtórnie wykorzystać 
odpady i jak je segregować. Z pozornie bez-
użytecznych śmieci tj. plastikowych butelek, 
rolek po papierze toaletowym, kartoników, 
nakrętek i innych materiałów odzyskanych 
z różnych odpadów, wykonane zostały 
niezwykle ciekawe i oryginalne zwierzęta. 
W recyklingowej, borówieckiej zagrodzie 
miejsce znalazły m.in.: węże, pawie, pingwi-
ny oraz ryby i żółwie. Wśród najciekawszych 
pomysłów znalazły się: potwór z Loch Ness 
oraz aligator. W ten sposób z odpadów po-
wstało całkiem spore „Recyklingowe Zoo”.

 Najważniejszym elementem spotkania 
był wspólny, kreatywnie spędzony czas oraz 
nauka poprzez zabawę. Ogromną rolę w 
tworzeniu przyjaznej, twórczej atmosfery 
odegrało kolorowe, bezpieczne i pełne 
atrakcji dla dzieci miejsce – Manufaktura. 
Pracownia powstała przede wszystkim z 
miłości do najmłodszych, która zrodziła 
potrzebę rzeczy wyjątkowych, tworzonych 
z pasją i wyobraźnią. 

Zapraszamy do wspólnego tworzenia 
i eksperymentowania wszystkie dzieci od 
poniedziałku do piątku.

Zespół Manufaktura
Borówiec ul. Główna 28a 

www.pracowniai.pl
Zapisy i informacje fb: 

pracownia_manufaktura, 
881-228-292

„z Word Po bezPieCzeŃsTWo i KULTUrĘ jazdy”
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złoTy jUbiLeUsz
W dniu 19 września parom małżeńskim 

z terenu naszej gminy obchodzącym złoty 
jubileusz związku wręczono przyznane przez 
Prezydenta RP „Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”. Uroczystość odbyła się w 
Kórnickim Zamku, natomiast aktu dekoracji 
dokonał burmistrz Jerzy Lechnerowski w 
obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Katarzyny Obiegałki. 

Medale przyznano:
Czesławie i Lechosławowi Andrzejewskim
Grażynie i Janowi Dankowskim
Wiesławie i Jarosławowi Figajom
Krystynie i Markowi Haremskim
Stanisławie i Kazimierzowi Idkowiakom
Krystynie i Zenonowi Kaczmarkom
Janinie i Michałowi Karalusom
Barbarze i Januszowi Kellnerom 
Zofii i Edwardowi Kidawom
Annie i Tadeuszowi Kłosom
Marii i Waldemarowi Krupieckim
Janinie i Janowi Majchrzyckim
Józefie i Mieczysławowi Nowakom
Janinie i Jarosławowi Nowakom
Marii i Romanowi Pelczyńskim
Halinie i Markowi Pieczyńskim
Aleksandrze i Józefowi Radziejewskim
Marii i Ryszardowi Rynarzewskim
Teresie i Władysławowi Skubichom
Krystynie i Maciejowi Sobeckim
Halinie i Januszowi Szczepaniakom
Barbarze i Stanisławowi Szczęsnym
Czesławie i Jerzemu Tomyślakom
Marii i Jeremiemu Waśniewskim
Helenie i Kazimierzowi Wlazłym
Łucji i Zbigniewowi Wojtko

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako nagrodę dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a 
włączony do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 października 1992 o 
orderach i od - znaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 
90, poz. 450). Nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

ŁG

diaMenToWe Gody
Dnia 24 września 2016 r. w Kościele 

pw. św Józefa Rzemieślnika w Robakowie 
odbyła się uroczysta msza św. z okazji 
60 rocznicy ślubu (diamentowych godów) 
Aleksandry i Adama Błaszkowiaków. 

Aleksandra Błaszkowiak z d. Wójkiewicz 
urodziła się 6 grudnia 1936 r. w Runowie 
jako pierwsza z czwórki rodzeństwa. Szczę-
śliwe dzieciństwo spędziła na gospodar-
stwie rolnym prowadzonym przez rodziców. 
Doskonale pamięta dzień, w którym została 
z mamą i dziadkiem w Runowie, podczas 
gdy ojciec wyruszył na wojnę. Szczęśliwe 
jednak z niej powrócił.

Adam Błaszkowiak pochodzi z rodziny 
robotniczej. Urodził się 18 grudnia1931 r. 
w Robakowie jako ósme, a zarazem naj-
młodsze dziecko. Z Aleksandrą poznali się 
w Runowie, podczas gdy Adam odwiedzał 

swoją rodzinę. Jak sami mówią miłość 
przyszła nagle. Zakochali się w sobie od 
pierwszego wejrzenia i miłość trwa do 
dziś. Ślub cywilny odbył się w Runowie. 
Przysięgę małżeńską zakochani złożyli 28 
września 1956 r. w Kościele pw. Wszystkich 

Świętych w Kórniku. Następnie udali się na 
przyjęcie weselne do domu Panny Młodej 
w Runowie.

Po ślubie wspólnie wybudowali dom 
w Dachowie. Adam podobnie jak ojciec 
pracował z Zakładach Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Poznaniu jako brygadzista, 
Aleksandra natomiast zajmowała się do-
mem i wychowaniem dwóch córek Krystyny 
i Elżbiety.

Lata mijały, a rodzina się powiększała. 
Doczekali się czwórki wnuków i pięciu 
prawnuków. 

Wspólnie realizowali swoje pasje. 
Aleksandra bardzo lubiła szyć, co zostało 
jej do dziś. Adam natomiast jako zapalony 
miłośnik motorów miał w posiadaniu motor 
marki WSK, którym wspólnie z Aleksandrą 
przemierzali okoliczne miejscowości.

Kórniczanin

Kórnicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Jacka Kozłowskiego zagrała w dniu 1 paź-
dziernika na Placu Niepodległości. Koncert 
muzyki rozrywkowej był okazją do przypo-
mnienia historii orkiestry związanej od 90 
lat z Drużyna Harcerska im. księcia Józefa 
Poniatowskiego.  Prof. Władysław Cha-
łupka przypomniał ważne dla powstania 
zespołu daty i wydarzenia oraz opowiedział 
o dokonaniach orkiestrantów. Z nadzieją 
przyjęto zapowiedź powrotu w roku 2017 
do Kórnickiej Kolegiaty Przeglądu Hejnałów 
i Intrad Maryjnych. Oby kolejne lata sprzy-
jały naszej, kórnickiej orkiestrze. 

ŁG

KonCerT jUbiLeUszoWy
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Pierwszego dnia października na kórnic-
kim rynku było naprawdę zielono. Podczas 
II Festynu Ekologicznego furorę zrobiła ak-
cja wymiany zużytych baterii i sprzętu AGD 
na sadzonki roślin. Poza tym organizatorzy 
zadbali, by od godziny 10:00 do 15:00 działy 
się na Placu Niepodległości ciekawe rzeczy.

Nim jeszcze otwarto stoisko wymiany 
baterii na rośliny ustawiła się przed nim 
długa kolejka oczekujących. I tak przez 
kolejne 5 godzin załoga punktu uwijała się 
jak w ukropie by zadośćuczynić zapotrze-
bowaniu. Mniej więcej w połowie trwania 
imprezy pracownicy „Szkółek Kórnickich” 
musieli dowieźć kolejną partię roślin. W su-
mie nasze ogrody wzbogaciły się dzięki tej 
akcji o około 1500 sadzonek. Pielęgnujmy 
je! Za kilka lat, gdy urosną pięknie, będzie 
z nich w sumie niezły park. 

A na dodatek dzięki tej akcji uwolniliśmy 
naszą najbliższą przestrzeń z tysięcy nie-
bezpiecznych odpadów jakimi są baterie. 

Ale Festyn Ekologiczny to nie tylko 
stoisko z roślinami. Najmłodszym i tym 
starszym podobała się „zagroda kmiecia” z 
sympatyczną kozą i królikami oraz żarnami 
oraz drewnianym żaglowcem. Eksperymen-
ty naukowe przedstawiało Koło Naukowe 
Bioinicjatywa. Dzięki stoisku Ogrodów 
Retro Pawła Dyjety można było zasiąść w 

kabinie mini-traktora z osprzętem. Zdalnie 
sterowane mikro-pojazdy ścigały się na 
torze przygotowanym przez Moto RC. 
Swoje stoiska miały: Kórnickie Bractwo 
Rowerowe, „Szkółki Kórnickie”, „Ogrody 
Kórnickie”, „Oaza”, „Sater”, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, ZGO Jarocin, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego, LGO Lider Zielonej Wielkopolski, 
Azart, Pracownia Manyfaktura oraz pan Jan 
Nowaczyk prowadzący zbiórkę nakrętek na 
rzecz  rehabilitacji Adasia. Pyszne wypieki 
przygotowane przez Aktywne Radzewianki 
szybko znikały z blach i talerzy, a ich popu-
larność przyczyniła się do wsparcia Schro-
niska dla Zwierząt w Skałowie, które także 
miało swoje stoisko. Policjanci znakowali 
rowery, a strażacy OSP Kórnik prezentowali 
zasady pierwszej pomocy. Zainteresowa-
niem cieszyło się pokaz taekwondo. Na 
stoisku Budżetu Obywatelskiego można 
było zagłosować w konsultacjach spo-
łecznych; prezentowały się także niektóre 
inicjatywy zgłoszone do BOGK. Dzieciaki 
mogły poszaleć na placach zabaw, a nieco 
starsi wspinać się na ściance. Na scenie 
także nie brakowało atrakcji. Najpierw ba-
wiło nas przedstawienie o eko-skrzatach, do 
tańca zagrały Tygrysy Kórnika z sołtysami z 
Koninka i Szczytnik w składzie, a na deser 

wystąpił magik. Gorąco przyjęto oparty 
na motywach szekspirowskiego romansu 
występ podopiecznych „Klaudynki”. Wśród 
publiczności pląsały maskotki: rybka Oazek 
oraz nazwany przez dzieciaki Segregator-
kiem eko-stworek - symbol Festynu. Na 
poszukiwaczy czekały eko-pokemony, któ-
rymi były wizerunki zasłużonych dla historii 
miasta postaci z rymowanymi eko-hasłami. 

Ozdobą Festynu były wspaniałe prace 
przygotowane przez dzieci i młodzież w 
konkursie Eko-zwierzak oraz w sołeckich 
zmaganiach na makietę zamku. Na scenie 
ogłoszono także wyniki konkursu Oazy 
„Gmina z lotu ptaka”. Wodzirejem imprezy 
był Robert Jankowski z Wydziału Promocji, 
którego nascenie wspierła Agata Kiełpiń-
ska-Starzecka. Wydarzenie współtworzyli 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, głównie 
wydziałów: Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Promocji. 

Druga edycja Festynu Ekologicznego 
okazała się sukcesem. Wygląda na to, że ta 
impreza na stałe wpisze się do kalendarza 
corocznych, ważnych kórnickich wydarzeń.  

Tymczasem dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu Festynu 
oraz uczestnikom, którzy tak licznie przybyli 
w minioną sobotę na kórnicki rynek. 

Organizatorzy

wyniki konkursu
EKo ZwIERZAK

KAT. I PRZEDSZKolE
I miejsce: Cyprian Brzozowski Przed-

szkole nr. 22 w Poznaniu (Pingwin)
II miejsce: Matylda Radziejewska 

Przedszkole „ Misia Uszatka” (Dwie 
różowe świnki z butelek plastikowych)

III miejsce: Eliza Szłapka Przedszkole 
nr I (Jeż)

Wyróżniania:
1. Stonoga z zielonych butelek plasti-

kowych – Magdalena Kowalska Przed-
szkolne nr 2. „Cztery Pory Roku”

2. Wąż z papieru- Jakub Nowacki 
Przedszkolne nr 2. „Cztery Pory Roku”

KAT. II SZKoŁA PoDSTAwowA 0-III
I miejsce: Dominik Gielniak kl. II SP. I 

T. Działyńskiego Kórnik (Koza)
II miejsce: Antonina Rymerska kl. I 

Kaminki (Ul. Sezamkowa-Babok )
III miejsce: Nadia Jańczak kl. III – SP 

Radzewo (Żółta żyrafa z nakrętek)

Wyróżnienia:
1. Sowa z papieru -Gabryela Trawa 

kl. III SP Rydzewo
2. Zielona Żaba z butelki plastikowej- 

Wiktor Bąkowski kl. II SP Kórnik

KAT. III SZKoŁA PoDSTAwowA 
IV- VI

I miejsce: Emilia Szaroleta kl. IV SP 
I Kórnik (Kura)

II miejsce: Maciej Jędrzak kl. V SP I 
Kórnik (motyl)

III miejsce: Dawid Biernacki kl. IV b 
Szczodrzykowo (Słoń)

Wyróżnienia:
1. Jeż- Kacper Rozmiarem kl I a SP 

Rydzewo
2. Pies łańcuchowy- Marianna Kra-

szewska kl. IV b SP Szczodrzykowo 

Najwięcej prac wpłynęło ze SP w 
Szczodrzykowie:

I miejsce: Szczodrzykowo (51 prac)
II miejsce: SP I Kórnik (25 prac)
III miejsce: Radzewo (22 prace)

wyniki konkursu
Recyklingowa makieta :

1. Prusinowo
2. Borówiec Nowy
3. Radzewo

Eko-moda:
Nagroda wyróżnienia: 
Julianna Kraszewska

FesTyn eKoLoGiCzny, CzyLi zieLono naM!
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Poniedziałek
16:15÷17:00: Dziecięca grupa Latin/Hip Hop 
(dołącz do nas - zapisy trwają) (6-10 lat). Da-
mian Wasiuta tel.696 835 205.

17:00÷18:00: Hip Hop Grupa młodzieżowa  
(dołącz do nas - zapisy trwają). 
Damian Wasiuta tel.696 835 205. 

18:00÷19:00: Salsa & Latino Solo dla Pań i 
Panów (dołącz do nas - zapisy trwają). Damian 
Wasiuta tel.696 835 205

19:15÷20:15: Taniec Towarzyski i Użytkowy dla 
początkujących w parach i dla singli (dołącz do 
nas - zapisy trwają)Start: od 3 października.  
Damian Wasiuta tel.696 835 205

20:30÷21:30: Taniec Towarzyski i Użytkowy 
dla średnio zaawansowanych (brak miejsc). 
Damian Wasiuta tel.696 835 205

wtorek
17:00÷19:00: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej. 

Krystyna Polachowska; tel.722 005 353 

17:00÷18:45: Warsztaty ceramiczne dla mło-
dzieży i dorosłych. 

Piotr Mastalerz; tel.503 016 249

17:00÷18:30: Warsztaty fotograficzne-dla dzie-
ci. Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180

18:30÷19:00: Warsztaty fotograficzne-dla 
dorosłych. 

Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180

19:30: Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewa-
czego Castellum Cantas

środa
15:00÷19:00: Nauka gry na gitarze. Paweł 
Głowacki tel. 665 331 165

16:30÷18:00: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej - grupa początkująca. Krystyna 
Polachowska; tel.722 005 353

16:30÷17:30: Zajęcia plastyczne Grupa 6-11 lat. 
Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732

17:30÷19:00: Zajęcia plastyczne Grupa 12-16 
lat. Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829 732

czwartek
16:30÷18:00:  Klub Piosenki Biesiadnej

Ewa Wodzyńska ; tel.607 661 613
19:30:  Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpie-
waczego Castellum Cantas

Piątek
15:30÷17:30: Klub miłośników gier logicznych 

Zygmunt Szram; tel.693 525 113

17:00÷19:00: Warsztaty tkaniny artystycznej 
(kilim, gobelin, kobierzec) 

Karolina Janikowska; tel.690 571 363

19:00: Klub Dobrego Filmu (dwa razy w 
miesiącu)

Sławomir Animucki; tel.515 229 660

Sobota
11:00 ÷ 14:00: Warsztaty fotograficzne-w 
plenerze

Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180 I grupa

16:00 ÷ 19:00: Warsztaty fotograficzne-w 
plenerze

 Elizeusz Cieślik; tel.601585180 II grupa

10:00: Balet z elementami tańca nowoczesne-
go ( zajęcia od 8 października br.)

Agnieszka Skarbecka 504 464 515 

noWy sezon arTysTyCzny 2016/2017
 W KórniCKiM ośrodKU KULTUry

czwarta edycja Kórnickich Dni Na-
uki odbyła się w dniach 29-30 września 
i 1 października. Impreza, która pod 
egidą Urzędu miasta i Gminy w Kórniku 
uwydatnia lokalne walory wynikające 
z usytuowania w naszej gminie wielu 
znaczących placówek naukowych i tym 
razem obfitowała w ciekawe wykłady, 
pokazy i prezentacje.

Współorganizatorami KDN są pra-
cownicy: Biblioteki Kórnickiej PAN, In-
stytutu Dendrologii PAN, Obserwatorium 
Astrogeodynamicznego PAN, Zakładu 
Doświadczalnego PAN „Szkółek Kórnic-
kich”, Izby Pamiątek Regionalnych, a od 
tego roku także Nadleśnictwa Babki. Do 
współpracy organizacyjnej zapraszana 
jest także Fundacja Zakłady Kórnickie. 

Naukowcy przygotowali szereg wy-
kładów popularnonaukowych, z którymi 

pierwszego dnia odwiedzili szkoły z tere-
nu naszej gminy. Dzień później uczniowie 
pojechali do placówek naukowych oraz 
w teren, gdzie zorganizowano dla nich 
zajęcia. 

Cześć wykładów przeznaczona była 
tylko dla uczniów. Pozostałe udostępnio-
ne były dla innych mieszkańców. Najwięk-
szym powodzeniem, jak co roku, cieszyło 
się nocne zwiedzanie Zamku Kórnickiego. 
Przygotowana pula 90 miejsc rozeszła 
się pierwszego dnia zapisów w ciągu 
dwóch godzin. Nowością były zajęcia 
przygotowane przez leśników z Nadle-
śnictwa Babki. Były to: pokaz harvestera 
i gospodarki leśnej, rykowisko i spacer 
po lesie modrzewiowym. Niegasnącym 
powodzeniem cieszy się także pokaz 
wykorzystania lasera w borówieckim 
obserwatorium. 

Organizatorzy z okazji tegorocznych 
Dni Nauki przygotowali limitowaną serię 
koszulek z logami partnerów wydarzenia 
i grafikami przygotowanymi przez Jarka 
Wojciechowskiego. 

Koszulki dostali wykładowcy oraz 
najaktywniejsi uczestnicy zajęć. 

Kórnickie Dni Nauki podsumowano 
podczas Festynu Ekologicznego, który 
miał miejsce 1 października. Na scenie 
podziękowano przedstawicielom placó-
wek naukowych i organizatorom. 

Rozmowy nad formułą przyszłorocz-
nych Kórnickich Dni Nauki już trwają. 
Prace nad ich programem ruszą w pierw-
szej połowie przyszłego roku. Czy uda się 
zaprosić do współpracy kolejne instytucje 
naukowe? Jakie zajęcia zaproponują na-
ukowcy? Przekonamy się za rok.

ŁG

KórniCKie dni naUKi

Polega na tym, że zawsze jest coś nowego do „odkrycia”, cze-
go nie wiemy, czy czego wcześniej nie zauważyliśmy: Gdzie się 
podziały dziurki do kluczy w zamkowych szafach? Jak załatwiano 
intymne potrzeby w pomieszczeniach bez łazienek? Dlaczego 
czarna sala nazywa się czarną? Co znaczą napisy powstałe z 
fascynacji Wschodem? Gdzie kobiety zdobią się naszyjnikiem z 
zębów i maską z czaszki? Zasoby Zamku obdarowują nas hojnie, 
to niewyczerpane źródło!

Gospodarzami wieczoru byli: Katarzyna Woźniak,  Magdalena 
Szkopek, Magdalena Potocka, Leszek Grześkowiak oraz Aleksan-
dra Losik-Sidorska. Towarzyszyłam grupie oprowadzanej przez p. 
Katarzynę Woźniak, podziwiając zarówno jej wiedzę o Zamku, jak 
i bezpośrednie i aktywizujące dzieci do nich podejście. Godzina 

zwiedzania trzymała ich cały czas w zainteresowaniu i aktywności, 
wynagradzanymi kórnickimi koszulkami. 

Zainteresowanie zwiedzaniem było bardzo duże,  wszystkie 
grupy  zwiedzających wychodziły usatysfakcjonowane i uśmiech-
nięte. W budowaniu nastroju tajemniczości i powiewu dawnej 
epoki pomagała grupa Stowarzyszenia Teatralnego LEGION: Biała 
Dama  mimo deszczu krążyła cały czas po parkowych ścieżkach 
z chybotliwą świeczką oświetlającą jej postać. Wzbudziła cie-
kawość i dzieci, przylepionych do szyb, i dorosłych, znających 
legendę o Białej Damie. Każdy „szanujący” się Zamek ma przecież 
swego ducha! Białych Dam było dwie, druga, zamkowa (Monika 
Szczepaniak), witała gości pod jej portretem pozując wytrwale do 
zdjęć, a chętnych było sporo! Zwiedzającym towarzyszył Tytus 
Działyński  (Marek Haremza) i jako gospodarz  z żoną Celestyną 
(Wiktoria Kanciak,) i w legionowym mundurze, chowający się 
przed Prusakami. Celestynie towarzyszyła zaufana dama (Zofia 
Pawłowicz). Nie mogło zabraknąć ostatniego gospodarza Zamku 
(Robert Buda), przemykającego po pokojach.

FenoMen  noCneGo  
zWiedzania  zaMKU 
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SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program organizowany 
przez Stowarzyszenie WIOSNA. Chcemy trafić do rodzin, osób sa-
motnych, które choć są w trudnej sytuacji, próbują na miarę własnych 
możliwości z nią walczyć – to główny cel SZLACHETNEJ PACZKI. Do 
tych osób docieramy poprzez naszych wolontariuszy, którzy w trakcie 
indywidualnego spotkania poznają i diagnozują każdą jednostkową 
sytuację. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów, odwiedzone osoby lub 
rodziny zostają włączone do naszego projektu,  w którym udział ma 
być impulsem do wyjścia z trudnej sytuacji. Dzięki udziałowi w Szla-
chetnej Paczce rodziny w potrzebie i osoby samotne otrzymują mądrą 
pomoc, czyli wsparcie materialne odpowiadające ich potrzebom lub 
pomoc w innej, bardziej właściwej formie. Gwarantujemy:

- ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNO-BIZNESOWE: za-
rządzanie sobą w czasie, praca w grupie, wielozadaniowość, rozwój 
w wybranej przez Ciebie dziedzinie – od PR po logistykę.

- SAMOROZWÓJ: nowe umiejętności interpersonalne i komunika-
cyjne − jeden z istotnych czynników sukcesu na rynku pracy. Rozwijasz 
się tu i teraz, ale zdobyte doświadczenie procentuje w przyszłości.

- SIEĆ KONTAKTÓW: będziesz mieć możliwość spotkania i po-
znania osób ze swiata biznesu i sztuki, a także lokalnych urzędników 
różnych szczebli.

- NIEZWYKŁE PRZEŻYCIA: ogólnopolskie wydarzenia z udzia-
łem setek SuperW (wolontariuszy), motywujące szkolenia, pełen 
emocji Finał. Gwarantujemy, że Paczka to niesamowite przeżycia, 
które zostają w sercu na długo!

- RADOŚĆ Z MĄDREJ POMOCY, gdy zdasz sobie sprawę, że 
dzięki Tobie zmienia się czyjeś życie.

Zmieniaj świat z nami! Jeśli jesteś otwarty na drugiego czło-
wieka, potrafisz współpracować z innymi, masz motywację do 
rozwoju i chcesz podjąć wysiłek – jesteś gotowy, by intensywnie 
pracować, odpowiedzialnie podchodzisz do swoich obowiązków, 
jesteś skoncentrowany na celu i masz skończone 18 lat - zgłoś 
się: www.superw.pl – czekamy na Ciebie!

Zespół Szlachetnej Paczki Kórnik

dołąCz do szLaCHeTnej PaCzKi 
i zdobądź Cenne dośWiadCzenie!

dzieŃ seniora
W sobotę 17 września 2016 r.  kilku 

osobowa grupa seniorów wzięła udział w 
pikniku z okazji dnia seniora, zorganizo-
wanym przez Starostwo Powiatowe w miej-
scowości Baranówko k/Mosiny.  Impreza 
odbyła się w obiektach Fundacji Stworzenia 
Pana Smolenia, a organizacją całości zajęli 
się pracownicy i wolontariusze. Podczas 
imprezy można było skorzystać z badań 
lekarskich: ciśnienie krwi, poziom cukru, za-
wartości tkanki tłuszczowej. Zorganizowano 
różne konkursy zręcznościowe, prelekcje 
jak chronić się przed oszustami,  porady dot. 
orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, 
jak chronić się przed urazami wśród osób 
starszych.  Był pokaz ćwiczeń fizycznych 
na poprawę równowagi i koordynacji rucho-
wej dla osób w wieku senioralnym. Nauka 
prawidłowego chodzenia z kijkami, nordic 
walking. Zapewniono również ciepły posiłek 
w postaci grochówki, kiełbasek z grilla, cie-
płe napoje /kawa herbata/, woda mineralna, 
słodycze, owoce. W czasie trwania imprezy 
wolontariusze oprowadzali na koniach, 
kucach,  były przejażdżki bryczką, a pieczę 
nad bezpieczeństwem uczestników  pełnił 
zespół ratowników medycznych.  Panu 
Burmistrzowi  serdecznie dziękujemy za 
przekazane zaproszenie i zapewnienie 
przewozu.

                                    Aleksandra 
Grzelak 

                              P.K.P.S. Kórnik

Ostatnie, słoneczne dni września zachęciły 
grupę Seniorów Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Kórniku do wyjazdu i zwiedze-
nia  Kotliny Kłodzkiej w  pięknych jesiennych 
barwach. 

 W drodze do Kudowy Zdroju wstąpiliśmy  
do Trzebnicy by pomodlić się w Sanktuarium 
Św.Jadwigi Śląskiej, a także zwiedzić obiekty 
klasztorne i muzeum.

W miejscowej restauracji zjedliśmy smacz-
ny obiad i dalej w drogę.

Kolejnym ciekawym miejscem jakie odwie-
dziliśmy to Bardo, zwane miastem cudów. Tu 
warto zobaczyć piękną Bazylikę Nawiedzenia 
NMP, ruchomą szopkę panoramiczną, muzeum 
sztuki sakralnej. 

Zamieszkaliśmy w wygodnym ośrodku 
wypoczynkowym Willa Alfa w Kudowie Zdroju, 
usytuowanym w pobliżu centrum miasta i par-
ku zdrojowego. Na miejscu mieliśmy pyszne 
śniadania i obiado - kolacje, a dodatkowo dla 
uprzyjemnienie pobytu zorganizowano nam 
ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz  wieczór 
integracyjny.

 Podczas kilkudniowego pobytu zwiedzi-
liśmy wiele ciekawych miejsc, byliśmy w Mię-
dzygórzu zobaczyć wodospad Wilczki, można 
tam zobaczyć Ogród Bajek i dotrzeć na górę 
Igliczna do Kościoła M.B. Śnieżnej. 

W Polanicy Zdroju napiliśmy się wody boga-
tej w minerały, spacerowaliśmy w  parku, gdzie 
podziwialiśmy piękną podświetlaną fontannę, 
oglądaliśmy betonową rzeźbę niedźwiedzia 
polarnego. Wrzesień, a deptak nadal tonie 
w kwiatach, przy nim wiele kafejek i wypoczy-
wających w słońcu kuracjuszy. Ciekawym miej-
scem, jest usytuowany na wzgórzu o nazwie 
Szczytnik  / 589 m n.p.m./ zamek Leśna Skała. 
Dojechaliśmy tam z niemałym  trudem, wjazd 
wąskimi krętymi dróżkami, dostarczył nam 
wielu wrażeń. Na miejscu wspaniały Zamek, 
kaplica, gościniec misyjny, z tarasu widokowego 
podziwialiśmy panoramę Szczytnej i gór - widok 
imponujący.

Kolejnego dnia wyjechaliśmy w Błędne 
Skały, tu wielu z nas dzielnie, chociaż czasem 
z wielkim trudem, przeciskało się w wąskich 
szczelinach. Następnym przystankiem w po-
dróży był Szczeliniec Wielki, ale oglądany 
z dołu, nie było chętnych żeby pokonać 665 
schodów.

Do Wambierzyc pojechaliśmy pomodlić się 
i zwiedzić przepiękną Bazylikę z figurką Matki 
Bożej, zwaną Wambierzycką Królową Rodzin. 
Obejrzeliśmy przepiękną ruchomą szopkę 
bożonarodzeniową, obrazującą życie Jezusa. 

Z Wambierzyc pojechaliśmy do Dusznik 
Zdroju, by w pijalni wód mineralnych skoszto-
wać zdrowotnej wody. Spacerowaliśmy w parku 
zdrojowym, wstąpiliśmy do Muzeum Chopina, 
gdzie co roku odbywają się międzynarodowe 
koncerty.

W Czermnej zwiedziliśmy kaplicę czaszek, 
ruchomą szopkę przedstawiajacą sceny z ży-
cia pasterzy i mieszczan oraz scenę narodzin 
Jezusa. Byliśmy w Muzeum Kultury Ludowej 
Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej oraz na 
szlaku ginących zawodów,  gdzie widzieliśmy 
tradycyjny wypiek chleba. 

 Po zwiedzeniu okolicznych miejscowości 
był również czas na atrakcje Kudowy.  Poza 
zwiedzaniem mieliśmy czas na relaks, była 
możliwość korzystania z zabiegów rehabilita-
cyjnych, a  kilka osób skorzystało z inhalacji w  
grocie solnej.

Uczestnicy wycieczki zrobili także zakupy 
na przygranicznym targowisku, a w czeskim 
sklepie zaopatrzyli się w smaczne czekolady 
studenckie, wegetę, lentylki, salami, soki i mio-
dy. Podczas całej wycieczki mieliśmy piękną, 
słoneczną pogodę. 

Sprawny i wygodny autokar z miłym kierow-
cą Krzysztofem Zygartowskim zapewniła nam 
nasza firma K.P.A. Kombus, za co serdecznie 
dziękujemy. 

  Opiekun Grupy
  Aleksandra Grzelak

WyCieCzKa  senioróW  W  KoTLinĘ KłodzKą
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W dniu 1 października podczas Festynu 
ekologicznego o godzinie 13:00 rozdaliśmy 
nagrody laureatom Wielkiego Konkursu Pla-
stycznego! W sumie otrzymaliśmy 25 prac 
w formacie 2,70m x 1,75m, wszystkie są 
oryginalne, zachwycają pomysłem i techniką 
wykonania.

Gratulujemy Gimnazjum z Robakowa  za 
największą liczbę głosów otrzymanych na 
pracę nr 7 z kategorii III (klasy IV-VI i gimnazja) 
w przeprowadzonym głosowaniu publiczności.  
Szkoła ta otrzymała z rąk kierownika KCRiS 
OAZA Wojciecha Kiełbasiewicza nagrodę 
publiczności - PUCHAR!

Gratulacje dla autorek prac: Patrycji  Ocho-
wiak, Marty Piechel, Patrycji Siebert, Pauliny 
Sobieralska i dla opiekuna Przemysława 
Kolińskiego!

W głosowaniu na pracę publiczności brało 
udział 507 osób, spośród głosujących wylo-
sowaliśmy głos -  należący do Pana Dawida 
Wójkiewicza. Pan Dawid otrzymał nagrodę 
Organizatora – ROWER!

Sponsorem nagrody organizatora jest 
firma Jantex Polska Sp. zo.o. Przedstawiciel 
firmy Jantex osobiście przekazał nagrodę! 
Gartulujemy!

Szczególne podziękowania kierujemy do 
sponsorów Wielkiego Konkursu Plastycznego, 
za wspaniałe nagrody jakie mogliśmy przeka-
zać autorom prac!! (Sponsorzy w kolejności 
alfabetycznej)

AcTIVE – wojciech Gorzelanny
centrum medyczne DIAGNoSIS

Graffiti – artykuły szkolne i biurowe
hotel Daglezja
hotel Rodan

Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
JANTEX Polska

Jubiler BUSZKIEwIcZ
Kruk’s Different
optyk osińscy

Park linowy „mAlTA PYRlAND”
PAN Biblioteka Kórnicka

Producent Surówek Grześkowiak
Restauracja “Tawerna pod żaglami”

Restauracja „Biała Dama”
Restauracja Ventus

Rf construction – deweloper
Skład natury Kórnik

TfP – Producent Tektury falistej
wydział Promocji Gminy Kórnik

PodsUMoWanie KonKUrsU

noWy sezon 
rozPoCzĘTy!
Po solidnie przepracowanych w wakacje 

obozach czworo zawodników UKS TKD Kórnik 
rozpoczęło nowy sezon od startu w Warszawie 
na zawodach rangi G-1 Polish Open- Warsaw 
Cup rozgrywanych w dniach 17- 19 września 
2016 r.

Nowy sezon przyniósł ze sobą wiele wy-
zwań przed młodymi adeptami taekwondo 
z Kórnika, każdego czekają nowe zadania 
w sezonie 2016/2017.

Zmiana kategorii wagowej dla Bartosza 
Karaskiewicza, Łukasza Nowaka i Dawida 
Smajdora na pewno jest wyzwaniem, ale chłop-
cy dobrze sobie radzili wygrywając poszczegól-
ne walki i zdobywając punkty w przegranych. 
Ważna jest tu opinia  Andrzeja Bartosiewicza, 
który z pierwszego występu jest zadowolony. 
„Wiemy nad czym pracować i tego będziemy 
się trzymać” - tak podsumował walki i zdobyty 
przez Bartosza brązowy medal trener.

Nico inaczej wyglada sytuacja najstarszego 
zawodnika UKS TKD Kórnik - Jakuba Posadzy. 
Kuba nie zmienił kategorii wagowej ale wieko-
wą, ponieważ w tych zawodach wystartował 
już jako senior. Mimo swych 18 lat w pierwszej 
walce radził sobie doskonale i wygrał. Niestety 
w drugiej uległ bardziej doswiadczonemu i star-
szemu koledze z Wielkiej Brytanii.

Pierwszy start za nami! Kolejne zawody już 
2 października - tym razem startują młodzicy. 

Kórniczanie reprezentantami Polski
UKS TKD Kórnik to klub z ogromnym po-

tencjałem! Świadczą o tym powołania naszych 
zawodników do Kadry Narodowej.

Pierwsze powołanie przyszło w lipcu dla Ja-
kuba Posadzy, który startował w Mistrzostwach 
Europy U-21 rozgrywanych w Groznym (Rosja) 
w dniach 32-26 lipca 2016r. W kategorii do 58 
kg Kuba został sklasyfikowany na 5 miejscu. 
To ogromny sukces młodego Kórniczanina!

Mniej szczęścia mieli Bartosz Karaśkiewicz 
i Dawid Smajdor, którzy otrzymali możliwość 
wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy 
Kadetów rozgrywanych w Bukareszcie (Ru-
munia) w dniach 7-11 września 2016r.Dla 
młodych adeptów taekwondo był to pierwszy 
start na zawodach tej rangi i mimo ogromnej 
woli walki musieli uznać wyższość swoich 
przeciwników. Bartek i Dawid znaleźli się wśród 
16 najlepszych z Europy w swoich kategoriach 
wagowych i wiekowych.

Rodzice i Klub w tym miejscu chcieliby 
podziękować Gminie Kórnik, która wsparła 
finansowo wyjazdy naszych zawodników.

Ewa Karaśkiewicz
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Drużynowe mistrzostwa Polski
 zdominowane przez 

Kolarzy mróz Jedynka Kórnika
W pod kaliskich Godzieszach Wielkich 

na zakończenie sezonu szosowego w kraju 
rozegrano Mistrzostwa Polski w jeździe dwój-
kami i drużynowej na czas. Doskonale jak już 
zdążyli nas przyzwyczaić, wypadli zawodnicy 
i zawodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik. 
Pierwszego dnia rozegrano wyścigi dwójka-
mi, podczas których o największą sensację 
nie tylko tych mistrzostw, ale również całego 
sezonu postarali się podopieczni Roberta 
Taciaka, juniorzy Wojtek Bystrzycki i Janek 
Łamaszewski. Kórniczanie nie dość że byli 
najmłodszą juniorską parą tych mistrzostw, 
a Łamaszewski najmłodszym zawodnikiem, 
to w pięknym stylu zdobyli złote medale. 
Kolarze Mróz pozostawili w pokonanym polu 
m.in. niezwykle utytułowaną dwójkę KTK 
Kalisz, mistrza Świata Szymona Krawczyka, 
oraz mistrza Europy Dawida Czubaka (strata 
6 sek). Wielkopolskie dwójki, przedzielił jesz-
cze zespół Mostostalu Puławy (strata 4 sek). 
Dla ciekawości czwarta dwójka straciła do 
naszych zwycięzców już blisko 40 sek. Spo-
rą niespodzianką było zdobycie srebrnego 
medalu przez młode zawodniczki Mróz Je-
dynka w kategorii juniorek. Karolina Przybylak 
i Joanna Golec przegrały jedynie z bardzo 
utytułowaną dwójką ze Stali Grudziądz Nikolą 
Różyńską i Karoliną Lipiejko. Kwintesencją 
pierwszego dnia mistrzostw było zdobycie 
dwóch złotych medali przez najbardziej uty-
tułowane kórniczanki, Alicję Ratajczak i Nikol 
Płosaj. Tak jak zwycięstwo w kategorii do lat 
23, można by uznać za planowane, tak wy-
granie rywalizacji w kategorii elita ogłoszono 
jaka spora niespodziankę. Zapytane o to 
w wywiadzie telewizyjnym same zawodniczki 
odpowiedziały jednak, że... właśnie to był 
ich główny cel i został osiągnięty. Podium 
uzupełniły dwójki Martyna Klekot, Edyta Ja-

sińska z Pacificu Toruń, oraz siostry Brzeźne 
(Paulina i Monika) z Mat Atom Sobótka. Druga 
nasza dwójka Viktoria Żegleń i Weronika 
Humelt zajęły 4 miejsce w kategorii do lat 23. 
Po dniu przerwy rozegrano krajowe mistrzo-
stwa w jeździe drużynowej na czas. W tej 
konkurencji ponownie po tytuły mistrzowskie 
zarówno w elicie, jak i wśród młodzieżowców 
sięgnęła wspaniała drużyna grupy kolarskiej 
Mróz Jedynka Kórnik w składzie. Nikol Płosaj, 
Alicja Ratajczak, Viktoria Żegleń i Weronika 
Humelt. Drugie miejsce przypadło ekipie 
Pacificu Toruń z dwoma olimpijkami z Rio de 
Joneiro w składzie, a trzecie grupie kolarskiej 
Mat Atom Sobótka. Ostatni szósty medal tych 
mistrzostw dla Kórnika, tym razem brązowy 
przypadł najmłodszej w stawce drużynie 
juniorek w składzie Joanna Golec i Karolina 
Przybylak, wsparte juniorkami młodszymi Na-
talią Szymczak i Gracjaną Radzicką. Powoli 
sezon dobiega końca, Ale nie dla wszystkich. 
Alicja Ratajczak, wraz z inną wychowanką 
UKS Jedynka Kórnik Katarzyną Pawłowską, 
wylatują 5 października na szosowe Mi-
strzostwa Świata do Kataru, natomiast Nikol 
Płosaj na torowe Mistrzostwa Europy elity 
do Paryża. Dla pozostałych ostatnim startem 
będą Mistrzostwa Polski w konkurencjach nie 

olimpijskich na torze w Pruszkowie w połowie 
października.

 
Kolejny świetny występ 

Szkółki Kolarskiej
         Bardzo dobrze zaprezentowała się 

młodzież ze szkółki kolarskiej UKS Jedynka 
Kórnik w rozegranym ulicami Wielunia 48 
kryterium kolarskim. W wyścigu kategorii 
żak dziewcząt prym od startu do mety wiodły 
Kórniczanki Emilia Jurga i Maria Hoffman. 
W takiej kolejności minęły również linię mety. 
Piąte miejsce zajęła ich koleżanka klubowa  
Julia Przymusińska. W wyścig tej samej 
kategorii tylko chłopców na drugim miejscu 
zameldował się Mateusz Przymusiński a na 
piątym inny nasz reprezentant Dawid Wika-
-Czarnowski. Sporą niespodziankę sprawiła 
robiąca ogromne postępy nasza młodziczka 
Joanna Błaszczak, która zajęła w swoim 
wyścigu drugie miejsce, pozostawiając 
w pokonanym polu wiele utytułowanych już 
zawodniczek. Ze zwycięstwa w kategorii 
juniorek mogła się cieszyć Joanna Golec, 
a na trzecim stopniu podium stanęła Karolina 
Przybylak, obie Mróz Jedynka Kórnik

  Paweł Marciniak

Multimedaliści z ostatnich Mistrzostw Polski

Nie często słychać o sukcesach kór-
niczan w innych dyscyplinach jak  biegi 
maratońskie, mistrzostwa w kolarstwie, 
w pływaniu długodystansowym czy np. 
w triatlonie. Jest jednak także mieszkaniec 
Kórnika, który amatorsko jeździ na wrot-
kach, mając sukcesy w swojej kategorii 
wiekowej a także nurkuje. To emeryto-
wany nauczyciel wychowania fizycznego 
Szkoły Podstawowej w Bninie a także 
kórnicki rehabilitant p. Jacek Ogonowski. 
Spotykam Go czasem po drodze na swojej 
trasie marszu z kijkami. Nasz kórniczanin 
trenuje bieg na rolkach  30 km dziennie 
ale sam, co jest Jego bolączką, bo inni 
zawodnicy startujący w zawodach trenują 
w grupach. Można go spotkać na szosie 
w kierunku Mościenicy, Borówca a także 
na drodze do Krzesin, gdzie sprzyjają 
dobremu przygotowaniu się do zawodów 
wzniesienia i zjazdy. Od wielu lat swoją 
kondycję w jeździe na rolkach sprawdza 

z powodzeniem w licznych maratonach 
i pomimo dojrzałego wieku poprawia swoje 
wyniki. Jego najlepszy wynik w półmara-
tonie  to 40 min. i 30 sek., w maratonie 
osiągnął 1425 min. a  na 70 km  2440 min. 
W tym bieżącym roku brał udział w cyklu 
8 maratonów Pucharu Kaszub. Do klasyfi-
kacji generalnej tych zawodów wliczało się 
6 najlepszych wyścigów. Na 220 sklasyfi-
kowanych  rolkarzy zajął ostatecznie. 32 
miejsce a w swojej kategorii wiekowej miej-
sce 3. Trudne trasy, wzniesienia i spadki do 
13 % wymagają od zawodników dobrego 
przygotowania. Nie tylko podjazdy wyma-
gają wysiłku i skupienia ale również zjazdy, 
przy których szybkość dochodzi do 70 km 
/godz. Ciekawostką tego Pucharu jest to 
,że organizatorzy co roku przygotowują 
niespodziankę dla startujących. W tym 
roku zdobywając medale na zakończenie 
cyklu zawodów można z nich było ułożyć 
but rolkarza.

24 września b.r. p. Jacek startował 
w Maratonie w Berlinie, w którym startowało 
6 tysięcy zawodników z 67 krajów. Rolkarze 
zmierzyli się z dystansem 42 km.195 m. Był 
to także finał Pucharu Świata, najbardziej 
prestiżowy maraton na świecie. Ukończył 
bieg na 555 pozycji a w swojej kategorii wie-
kowej był 31.Wśród 320 zawodników z Polski  
zajął miejsce  2 .

Był to dla naszego kórniczanina już 7 start 
w Maratonie Berlińskim. 

Pana Jacka można także zobaczyć 
w okresie letnim jak pływa po Jeziorze Skrzy-
neckim ze swoim psem a przez cały rok pływa  
i  nurkuje na basenie w KCSR OAZA w Kór-
niku To kolejne Jego hobby - nurkowanie. 
Nurkuje od 1977 roku i szkoli płetwonurków 
i instruktorów nurkowania.

Jeździ po całym świecie i podziwia pod-
wodną przyrodę. Obecnie sprawia mu dużą 
przyjemność fotografowanie i filmowanie raf 
koralowych, wśród których z grupami nurkuje.

KórniCzanin Hobby zaMienia na sUKCesy

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza” od początku swojego istnienia pro-
pagując sport i zdrowy tryb życia stara się 
opierać swoje działania promocyjne na wska-
zywaniu autorytetów. To dlatego na ścianie 
w holu głównym obiektu prezentowane są 
odciski dłoni i sylwetki sportowców wyróżnio-
nych zaszczytem reprezentowania Polski na 
Igrzyskach Olimpijskich. 27 września licznie 
zgromadzeni na sali sportowej uczniowie 
kórnickich szkół mogli spotkać na żywo 
jednego z tych wyróżnionych, dwukrotnego 
olimpijczyka Marcina Urbasia. 

Jak podaje Wikipedia, do największych 
osiągnięć Marcina Urbasia należą medale 
Halowych Mistrzostw Europy – w Wiedniu 
w 2002 zdobył złoto, w Madrycie (2005) 
brąz. Był ponadto mistrzem Uniwersjady 
(Pekin 2001) i finalistą Mistrzostw Świata 
1999 (5. miejsce) oraz Halowych Mistrzostw 
Świata 2004 (6. miejsce). W składzie sztafety 
sprinterskiej 4x100 m zdobył srebrny medal 
Mistrzostw Europy w Monachium (2002). 
Wielokrotnie reprezentował Polskę w Pu-
charze Europy; wygrał konkurencję 200 m 
w 1999, zajmował 2. miejsce w 2002 i 2004, 
a 3. miejscem w 2001 przyczynił się do zdo-
bycia przez polską ekipę Pucharu.

Był mistrzem Polski na 200 m w latach 
1998–2001 i w 2004 oraz na 100 m w 2002, 
w 1999 i 2004 zdobył złote medale mistrzostw 
kraju w sztafecie 4 × 100 metrów. 7-krotnie 
zdobywał tytuł mistrza Polski w hali (60 m – 
2002, 200 m – 1998-1999, 2003-2005, 2008). 
Ustanowił rekord Polski na 200 m zarówno 
na otwartym stadionie (19,98 s. na Mistrzo-
stwach świata w Sewilli 1999, jest drugim 

w historii białym sprinterem który złamał 
barierę 20 sekund), jak i w hali (20,55 s. na 
Halowych Mistrzostwach Europy w Wiedniu 
2002).

W 2008 został uznany drugim lekkoatletą 
lutego w Europie w plebiscycie EAA. W kwiet-
niu 2009 ogłosił zakończenie kariery.

Dziś mieszka na terenie naszej gminy 
i nadal aktywnie, tym razem jako trener, działa 
w środowisku sportowym.

W pierwszej części spotkania gościa 
„Oazy” przedstawił jej kierownik Wojciech 
Kiełbasiewicz. Pan Marcin opowiedział 
o swojej bogatej karierze, pozasportowych 
pasjach i trenerskich doświadczeniach. 
Część drugą wypełniły pytania uczniów, 
którzy między innymi chcieli wiedzieć jak 
bohater spotkania radził sobie z przedstar-
towym stresem, jak odkrywał swoje talenty 
i jakie dyscypliny sportu, poza lekką atletyką, 

uprawia. 
W części trzeciej Marcin Urbaś przed-

stawił podstawowe ćwiczenia i treningowe 
wskazówki praktyczne dla dzieci i młodzieży 
zainteresowanych rozwojem motorycznym.

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem 
wysłuchali słów olimpijczyka i z zaangażo-
waniem wykonywali ćwiczenia proponowane 
przez mistrza.

Kto wie, może „Dzień z Marcinem Urba-
siem” stanie się kamieniem milowym dla 
sportowej kariery któregoś z uczestników 
imprezy? 

Pomysłodawca niniejszym zainauguro-
wanego cyklu spotkań ze sławnymi postacia-
mi sportu Hubert Marciniak z KCRiS „Oaza” 
zapowiada, że już niedługo kolejni ciekawi 
mistrzowie pojawią się w Kórniku.   

ŁG

oLiMPijCzyK W „oazie”

Wiosną 2017 roku planuje nurkowanie 
na wyspie Guam –Mikronezja ( Mariany), 
gdzie jest największe  podwodne wrakowi-
sko świata. O swoim hobby może opowia-
dać godzinami, pokazując to jednocześnie 
na filmach. Zainteresowanych podwodną 
przyrodą zachęcam do obejrzenia filmu 
w internecie, w jego wykonaniu z archi-
pelagu St. John  ( 201411 St. John Egipt 
Jacek Ogonowski ).

Ja to widziałam i podziwiałam piękną 
podwodną przyrodę, nagraną profesjo-
nalnie przez naszego kórniczanina z pod-
kładem muzycznym. Warto to zobaczyć.

ARA
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Pomysłodawcami tych turniejów strze-
leckich był ks. proboszcz Grzegorz Zbączy-
niak i zarząd Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego trzy lata temu..

Turniej odbył się na strzelnicy Kórnicko 
Bnińskiego Bractwa Kurkowego w Skrzyn-
kach pod hasłem „Ćwicz oko i dłonie w 
Ojczyzny obronie” w dniu 1 października 
2016 r. 

„Tarczę Mundurową Proboszcza Parafii 
p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku”, ks. 
Grzegorz Zbączyniak poświęcił podczas 
Mszy Św. W okolicznościowej oprawie 
uczestniczyły w niej następujące delega-
cje: władze Kórnika, OSP ze sztandarem, 
KBBK ze sztandarem, policjanci, strażnicy 

miejscy, członkowie stowarzyszenia  31 
Dywizjonu Rakietowego, harcerze, człon-
kowie Koła Łowieckiego, Służba Leśna, 
członkowie Stowarzyszenia Pamięci Po-
wstania Wlkp., przedstawiciele stowarzy-
szenia kawaleryjskiego 7 Pułku Strzelców 
Konnych, ministranci. 

 Finał rozgrywki strzeleckiej był dla 
wszystkich zaskakujący. Zwycięzcą został 8 
letni Kacper Jelonek, harcerz, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach, który dwo-
ma strzałami trafił najbliżej środka tarczy. 
Drugie miejsce zajęła Monika Kaczmarek 
a trzecie miejsce zdobył policjant Robert 
Kurcbuch.

W strzelaniu do kura najlepszym strza-

łem popisał się policjant aspirant sztabowy 
Arkadiusz Michalak przed Robertem Skow-
ronem też policjantem oraz Bartoszem 
Andrzejczakiem strażakiem OSP Kórnik..

Reasumując spotkanie, po raz kolejny 
sprawdziło się powiedzenie „jaki kto w 
pracy, taki też w zabawie „.Turnieje te będą 
z pewnością kontynuowane, bo nic tak nie 
zbliża ludzi jak prawdziwa walka o  zwycię-
stwo. Po tym turnieju, śmiało można powie-
dzieć, że wyłoniono nowy talent strzelecki. 
Kacprowi Jelonkowi życzymy dalszych  
sukcesów w  strzelectwie sportowym. 

     
 Kazimierz Krawiarz

iii TUrniej sTrzeLeCKi słUŻb MUndUroWyCH GMiny KórniK

W dwóch imprezach mistrzowskiej rangi 
brali udział we wrześniu łucznicy, trenujący 
w Radzewie. W dniach 17-18 września ry-
walizowali w Zgierzu w Mistrzostwach Polski 
Młodzików. Wystartowało blisko 100 osób 
w każdej kategorii. Celująco spisali się Dominika 
Frąckowiak i Michał Najewski. Oboje znaczą-
co pobili zarówno swoje rekordy życiowe jak 
i rekordy klubowe. Michałowi pozwoliło to na 
zajęcie 13 miejsca z odległości 40m, 34-tego 
z odległości 20m  i 19-stego w klasyfikacji 
generalnej.  Dominika dzięki swoim wynikom 
zajęła 17 miejsce (40m), 26 (20m) i 27 (ogólnie). 
Nieco słabiej wypadli Kinga Banecka i Wojciech 
Radziejewski. Wyniki dużo poniżej swoich 
możliwości zanotowali Agata Radziejewska 
i Kacper Jakubiak. W rywalizacji drużynowej 
zespół chłopców zajął miejsce 13,  a drużyna 
dziewcząt 14. Wyjazd mógł się odbyć dzięki 
wsparciu finansowemu z dotacji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.

25 września najlepsi łucznicy z całego wo-
jewództwa zjechali do Radzewa. Pierwszy raz 
w historii podjęliśmy się organizacji Mistrzostw 
Wielkopolski w Łucznictwie Dzieci i Młodzików. 
Na linii strzelań pojawiło się 32 zawodników 
z 3 klubów: ŁKS Surma Poznań, LKS Korona 
Bukowiec i UKS – Jedynka Kórnik. Zabrakło 
przedstawicieli UKŁ Leśnik Poznań. Były to 
najliczniej obsadzone zawody łucznicze w Ra-
dzewie, odkąd zaczęliśmy je organizować. 
Rywalizacja o mistrzowskie tytuły toczyła się 
przy pięknej, słonecznej pogodzie w 6 katego-
riach. Wśród młodzików młodszych (rocznik 
2002-2003) zwyciężył Michał Najewski przed 
Wojciechem Radziejewskim i Kacprem Jaku-

biakiem (wszyscy Jedynka). Wśród dziewcząt 
złoto dla Dominiki Frąckowiak, srebro dla Agaty 
Radziejewskiej, a brąz dla Kingi Baneckiej 
(wszystkie Jedynka). Wśród dzieci – chłopców 
starszych (rocznik 2004-2005) wygrał Jan 
Urbaniak (Jedynka). Drugie miejsce zajął Hugo 
Fasiecki (Surma), który miał taką samą liczbę 
punktów jak trzeci Jakub Sobiech (Jedynka). 
Rywalizację dziewcząt wygrała Roksana Toboła 
(Jedynka), za którą znalazły się: Martyna Woj-
ciechowska i Klaudia Parniewicz (obie Korona). 
Wśród najmłodszych chłopców (rocznik 2006 
i młodsi) zdecydowane zwycięstwo odniósł 
Mikołaj Gładyszak (Surma). Na drugim stop-
niu podium stanął jego kolega klubowy Jakub 
Grzesiak. Trzecie miejsce wywalczył Nikodem 
Nowicki (Jedynka). Wśród dziewcząt równych 
sobie nie miała Zuzanna Banecka (Jedynka), 
za którą znalazły się Julia Parniewicz (Korona) 
oraz Inga Ogrodowczyk (Surma). W dodatko-

wych strzelaniach specjalnych (do balonów) 
zwyciężyli Dominika Frąckowiak i Wojciech 
Radziejewski. Drugie miejsca zajęli Julia 
Parniewicz i Jakub Grzesiak. Trzecie miejsca 
wystrzelali Zuzanna Banecka i Jan Urbaniak. 
W klasyfikacji zespołowej pewne zwycięstwo 
odniosła drużyna UKS Jedynka – Kórnik. Dru-
gie miejsce dla ŁKS Surma Poznań, a trzecie 
dla LKS Korona Bukowiec. Statuetki, medale, 
dyplomy i nagrody wręczali: Antoni Kalisz – wi-
ceburmistrz MiG Kórnik oraz Maciej Brylewski 
prezes Klubu.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Mi-
strzostw: firmie „Irmal”, restauracji „Wielkie 
Nieba”, redakcji „Kórniczanina”, Urzędowi Miej-
skiemu w Kórniku, a także wszystkim osobom 
zaangażowanym w pomoc.

Trener
Karol Niemier

MisTrzoWsKie sTarTy łUCzniKóW

w zawodach triathlonowych 18 
września wzięło udział blisko 1000 
zawodników, w tym kilkuset młodych 
sportowców. Najlepsi na dystansie 1/4 
Ironman okazali się Paulina wadzińska 
z TriSpace medicover Bydgoszcz oraz 
marcin Ławicki z mKS-u Polkowice, zaś 
na sprinterskim 1/10 Ironman pierwsi na 
mecie zameldowali się Agata liwtin (li-
twin Triathlon Team) oraz bracia marcin i 
michał Kutkowscy (obaj zmierznieszacuj.
pl Tarnowo Podgórne).

Jednym z głównych celów przyświecają-
cych II edycji Kórnik Triathlon jest niesienie 
pomocy podopiecznym domów dziecka w 
Bninie i Wrocławiu. Organizatorzy prze-
prowadzili licytację pakietów startowych 
na rzecz domu dziecka w Bninie. Ponadto 
w dniu zawodów została przeprowadzona 
akcja „Posiłek regeneracyjny zawodnika za 
koszulkę” - w ten sposób zebrana została 
odzież sportowa, która trafi do domów dziec-
ka w Bninie oraz we Wrocławiu.

Co więcej, organizatorzy Kórnik Triathlon 
wraz z lokalnymi firmami ufundowali przyjazd 
grupy z domu dziecka we Wrocławiu na cały 
weekend do Kórnika, przygotowując dla nich 
masę atrakcji!

Triathloniści rywalizowali na dwóch dy-
stansach 1/4 Ironman (950 m pływanie/45 
km jazda rowerem/10,55 km biegu) oraz 
1/10 Ironman.

1/10 Ironman
Jako pierwsi, bo już o godz. 10 wystar-

towali sprinterzy, którzy tradycyjnie zawody 
rozpoczęli pływaniem (380m). Zawodnicy 
do pokonania mieli także 17 km jazdy na 
rowerze oraz 4,2 km biegu. Pierwszy na 
mecie był Marcin Kutkowski (52:19), który 
na mecie poczekał na brata Michała (obaj 
zmierznieszacuj.pl Tarnowo Podgórne) i 
wspólnie zakończyli zawody. Na podium 
znalazło się miejsce dla Rafała Stefańskiego 
z Fabryki Triathlonu (53:23).

Kategorię kobiet wygrała Agata Litwin 
z czasem 55:45. Srebro przypadło Marioli 
Krzemińskiej  (obie Litwin Triathlon Team), 
zaś na podium znalazło się jeszcze miejsce 
dla Roksany Słupek (TriSpace Medicover 
Bydgoszcz).

Wielkie słowa uznania należą się naj-
starszym uczestnikom. Jolanta Lipińska 
(niezrzeszona) oraz Henryk Gągola (Sin 
Corte Dogo Canario) w dniu zawodów mieli 
ukończone 65 lat!

- Jestem pod wrażeniem formy naszych 
seniorów. To pokazuje, że nasze zawody są 
dla zawodników w każdym wieku – mówi 
Paweł Kotas, dyrektor Kórnik Triathlonu, 
były wioślarz, medalista Akademickich 
Mistrzostw Polski, uczestnik Akademickich 
Mistrzostw Europy. W triathlonie startuje 
od 4 lat.

1/4 Ironman
O godz. 14 wystartowała „ćwiartka” 

Wśród panów najlepszy był Marcin Ławicki z 
MKS-u Polkowice (1:59:42), który okazał się 
szybszy od Tomasza Domagały z Cityzenu 
oraz Piotra Ławickiego (UAM Triathlon).

Słowa uznania należą się oczywiście 

paniom. Równych sobie nie miała Paulina 
Wadzińska reprezentująca barwy TriSpace 
Medicover Bydgoszcz  (2:28:44). Drugie 
miejsce w „ćwiartce” zajęła Anna Żychska 
(Velocity Warsztat Treningu), zaś trzecie – 
Justyna Sadowska (Czaplinek).

Po raz pierwszy odbył się TRI KIDS - w 
zawodach wzięły udział dzieci w wieku do 
15 lat (duathlon – rower i bieg, dystanse w 
zależności od wieku). W sumie na starcie 
Kórnik Triathlonu zobaczyliśmy blisko 1000 
zawodników!

Podopieczni z domu dziecka we Wrocła-
wiu byli również wolontariuszami podczas 
imprezy oraz startowali w zawodach TRI 
KIDS.

W promocji Kórnik Triathlon organiza-
torów wspiera Fundacja Pro Familia Mea, 
która chętnie angażuje się w niesienie po-
mocy. W trakcie, gdy sportowej rywalizacji 
na scenie swoje umiejętności w zakresie wy-
szukiwania zapachów zaprezentował Aslan 
– pies, którym opiekuje się Pro Familia Mea.

- Cieszymy się, że możemy pomóc w wy-
darzeniu o tak szczytnym celu – mówi Karol 
Maćkowiak, rzecznik prasowy Fundacji Pro 
Familia Mea oraz p.o. rzecznika prasowego 
zawodów.

wYNIKI KóRNIK TRIAThloNU:
1/10 Im
Kobiety:

1. Agata Litwin (Litwin Triathlon Team) 
00:55:45
2. Mariola Krzemińska (Litwin Triathlon 
Team)00:55:45
3. Roksana Słupek (TriSpace Medicover 
Bydgoszcz) 00:56:01

 Mężczyźni:
1. Marcin Kutkowski (zmierznieszacuj.pl 
Tarnowo Podgórne) 00:52:19
2. Michał Kutkowski (zmierznieszacuj.pl 
Tarnowo Podgórne) 00:52:20
3. Rafał Stefański (Fabryka Triathlonu) 
00:53:23

1/4 Im
Kobiety:

1. Paulińska Wadzińska (TriSpace Medicover 
Bydgoszcz) 2:28:44
2. Anna Żychska (VELOCITY WARSZTAT 
TRENINGU) 2:31:52
3. Justyna Sadowska (Czaplinek) 2:33:26

 Mężczyźni:
1. Marcin Ławicki (MKS Polkowice) 1:59:42
2. Tomasz Domagala (Cityzen) 2:02:50
3. Piotr Ławicki (UAM Triathlon) 2:03:51

Karol Maćkowiak

ii edyCja eTixx KórniK TriaTHLon za naMi
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*Rencista lat 40 bez nałogów z orzeczeniem o niepełnosprawności podejmie pracę jako stróż lub ochroniarz. Tel. 607 341 475
*Praca w ochronie dla osób bez doświadczenia, zapewniamy szkolenie i atrakcyjne stawki - Żerniki, Gądki, Koninko. Tel.: 605-862-861
*Firma z okolic Mosiny zatrudni referenta działu logistyki. Wymagana znajomość zagadnień transportowych i procesów logistycznych. Oferty: aplikacje@idmar.pl
*Zatrudnię Panie w salonie gier. Tel. 791 557 978

*Sprzedaż ziemniaków z domu. Worek 15 kg/10 zł. Kórnik-Bnin ul. Błażejewska 43
*Robakowo – oddam w wynajem pokój. Tel. 784 825 329
*Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kórniku przy jeziorze. Pow. 72m² = działka 501 m². Cena do negocjacji. Tel. 791 877 730 lub 603 059 955
*Kupię Fiata 126p - malucha - z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Sprzedam męskie, używane rolki marki SPEX w rozmiarze 46. Kolor czarno-pomarańczowy. Tel. 507155477
*Wykopy ziemne koparko-ładowarką Caterpillar na terenie gminy Kórnik i okolic. Solidnie i w dobrej cenie! Andrzej Majchrzak Biernatki. Tel. 665-913-726
*Sprzedam męskie, używane rolki marki SPEX w rozmiarze 46. Kolor czarno-pomarańczowy. Tel. 507155477
*Wynajmę 3 garaże 60m2 na ulicy Reja w Kórniku z możliwością przeznaczenia na magazyn. Tel. 691793249
*Sprzedam działkę 740 m² w Kamionkach. Tel. 508 310 276 lub 572 514 350
*Zatrudnie fryzjera/ fryzjerkę z doświadczeniem do salonu urody. Tel. 697 677 441
*Mężczyzna podejmie każdą pracę np. porządkowanie ogródków, koszenie trawy w Kórniku i okolicy. Tel. 512 023 577
*Wynajmę klimatyzowany lokal usługowo - handlowy o pow. 40 mkw. Tel. 695 491 902
*Pomogę w pisaniu wypracowań i przygotowaniu na lekcje  języka polskiego (poziom podstawowy i gimnazjalny). Tel. 501 734 412
*Sprzedam ladę chłodniczą Bolarus w bardzo dobrym stanie. Tel. 695 491 902
*Sprzedam szafę chłodniczą Bolarus oraz wagę elektroniczną (sklepową) 695 491 902
*Usługi Stolarskie firma Stol-Mar(www.stol.mar.com.pl) oferuje-tarasy, elewacje, podłogi drewniane,drzwi,schody.Tel-693067105
*Nowość! Kawiarnia Mady Lody w okresie jesienno-zimowym w weekendy serwować będzie pyszne zupy oraz kremy. ul.Wodna 9. tel:505-772-012. Zapraszamy
*Sprzedam lodówkę, pralkę stan bdb-możliwość transportu. Tel.531294499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Nauka gry na fortepianie. Tel. 504 570 177
*Poszukuję niani do dziecka. Praca od 1 grudnia w Borówcu. Niepełny etat, różne godziny. Tel. 600075452
*Zatrudnię operatora koparko ładowarki CAT najchętniej emeryt rencista. Tel. 603582086
*Karcher czyszczenie dywanów,mebli tapicerowanych:kanap,wersalek,krzeseł, tapicerek samochodowych,solidnie.Tel.572-386-490
*Sprzedam parkiet dębowy, wymiary w cm 30*6*2, sezonowany. Tel. 601 685 014
*Działki budowlane bez pośredników. Tel. 61 8171 394
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692-241-023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa,automatyka do bram. Tel. 692-241-023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692-241-023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692-241-023
*Sprzedam nowe drzwi łazienkowe prawe, białe z ościeżnicą regulowaną. Szerokosć 60 cm. 320 zł. Tel. 668 211 559
*Sprzdedaż jaj konsumpcyjnych. Tel. 532 242 901
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

Pogotowie ra tun ko we 999 lub 8660066
Straż pożarna 998

Policja 997
Pogotowie gazowe 992 

Gminne centrum Reagowania
 tel. 61 817 00 74

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

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik, 

tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051

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

618478997  automat zgłoszeniowy  Wydzia-
łu ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

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

tel. kom. 602 740 481

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

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

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

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

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

PRAcA
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 
21 października 2016 r.

materiały do następnego numeru 
prosimy dostarczać do  14 października 2016 r.

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 

ZDROWIE s.c.  

Przypomina o trwającej bezpłatnej akcji 
szczepień przeciwko pneumokokom dla 
dzieci zamieszkujących gminę Kórnik, 
które ukończyły drugi rok życia  
Zapisy w rejestracji dziecięcej tel.  618 17 00 43  
       618 17 00 59 

 

 

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 

ZDROWIE s.c.  

zaprasza na bezpłatne badanie 
ostrości wzroku  

28-10-2016  
od godziny 9:00 w budynku 

przychodni przy ulicy  
Poznańskiej 34a w Kórniku. 

 
Oferujemy BEZPŁATNE komputerowe 
badanie wzroku oraz dobór szkieł ze 
specjalistą (dla osób powyżej 15 roku życia) 
 
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel: 618 17 00 43 
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