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W tym numerze także:
- wywiad z nowym przewodniczącym Rady Miasta i Gminy
- rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej nr. 1 w Kórniku
Głosuj!
- „Transmisja 966-2016” już 22 X na Półwyspie Szyja
w w w. k o r n i k . p l / b o g k
- sportowe sukcesy naszych mieszkańców

Oddali cześć
ofiarom stalinizmu
30 sierpnia przy pomniku upamiętniającym zamordowane na Drapałce ofiary
stalinizmu złożono kwiaty. W rocznicę
odsłonięcia monumentu   zgromadzili się
przy nim: Adam Smorawiński - inicjator
budowy pomnika, delegacja samorządu
Kórnika z wiceburmistrzem Przemysławem
Pacholskim, delegacja Nadleśnictwa Babki
z nadleśniczym Mieczysławem Kasprzykiem oraz harcerze seniorzy z Poznania,
uczniowie Gimnazjum w Robakowie,
a także uczniowie odbywający lekcję historii
w ramach Kórnickich Dni Nauki.
Delegacja z Belgii
6 października delegacja z Belgii
składająca się   m.in. z wiceburmistrza
i dyrektora wydziału spraw społecznych
oraz pomocy społecznej w Antwerpii Fonsa
Duchateau, urzędników miasta Antwerpia
i rzecznika prasowego burmistrza, a także 2
przedstawicieli belgijskiej rządowej agencji

ds. uchodźców Fedasil odwiedziła Przedsiębiorstwo Społeczne QQ!ryku w Kórniku. Celem wizyty było zapoznanie się
z możliwościami utworzenia i działalnością
spółdzielni społecznych, współpracy ich
z samorządem lokalnym oraz omówienie
istoty budowania partnerstwa lokalnego.
W spotkaniu oprócz dyrektor OPS Bożeny
Kiełtyka, dyrektor przedszkola „Cztery Pory
Roku” Iwony Justkowiak, radnej Magdaleny
Pawlaczyk, współwłaściciela Spółdzielni
Socjalnej „CIS” Violetty Michalak, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Społecznego
QQ!ryku uczestniczył wiceburmistrz Antoni
Kalisz.
Biuro poselskie w Kórniku
W dniu 10 października przy ul. Poznańskiej 96 w Kórniku zainaugurowało
działalność społeczne biuro Posła na Sejm
RP Bartłomieja Wróblewskiego oraz punkt
bezpłatnych porad prawnych „DudaPomoc
po Poznańsku”. W Inauguracji udział wziął
burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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Nowa sołtys w Kamionkach
Po rezygnacji dotychczasowego sołtysa
Pierzchna, w dniu 13 października mieszkańcy tej miejscowości wybrali na stanowisko sołtysa panią Małgorzatę Grześkowiak.
Zebranie prowadził wiceburmistrz Przemysław Pacholski.
Opr. ŁG

Zapraszamy na robocze spotkanie
z Posłanką i jednocześnie wiceprzewodniczącą Nowoczesnej, Joanną Schmidt.
Będziemy rozmawiać o problemach,
aktualnej sytuacji w Polsce i postulatach
mieszkańców, którymi chcielibyście żeby
zajęli się Wasi przedstawiciele w Sejmie
i Senacie RP.
Wszystko w atmosferze swobodnej
rozmowy i dialogu.
Sala OSP Kamionki, ul. Poznańska
(przy rondzie)
Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Kamionek i gminy Kórnik!
Organizatorzy

Informacja

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.

Tego samego dnia burmistrz Jerzy
Lechnerowski gościł w Szkole Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku,
gdzie zorganizowano uroczystość z okazji
40. rocznicy nadania placówce imienia
zasłużonego hrabiego patrioty. Burmistrz
na ręce dyrektor Ewy Szybiak-Lewandowskiej złożył gratulacje i życzenia dla całej
społeczności szkoły.

ZAPROSZENIE

W związku z planami stworzenia
systemu interwencji kryzysowej
uprzejmie prosimy
zainteresowanych współpracą
psychologów
zamieszkałych na terenie gminy Kórnik
o kontakt
pod numerem tel. 538 272 201

Od dnia 1 października został uruchomiony w Kórniku przy ul. Poznańskiej 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.

Jubileusz szkoły

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Do 30 październik a
można głosować
na projekty zgłoszone
do konsultacji społecznych
Budżet Obywatelski
Miasta i Gminy Kórnik 2017

ty

I
oddaj głos
na wybrany projekt!
Na głosujących
czek ają nagrody!
więcej informacji
www.kornik.pl/bogk

Wykręcili!
Sukcesem zakończyły się zmagania
kórnickich cyklistów w konkursie „Kręć
Kilometry” zorganizowanym już po
raz piąty przez Fundację Allegro All For
Planet. Kórnik znalazł się na czwartym
miejscu, ustępując tylko Warszawie, Poznaniowi i Pabianicom.
Dla Kórnika „wykręcono” 290 484
km, przez co wyprzedziliśmy takie miasta jak Szczaecin, Łódź, Kraków czy
Wrocław.
Dzięki inicjatywie rozpropagowanej
w naszym regionie przez Kórnickie
Bractwo Rowerowe to właśnie u nas,
podobnie jak w innych 19 miastach najlepiej „kręcących kilometry” staną specjalne
stojaki na rowery.
Gratulujemy!
ŁG
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Adam
Lewandowski
O sobie ...
Mam 40 lat, od urodzenia mieszkam
w Kórniku. W 2001 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku
Fizyka w zakresie Fizyka Medyczna. W czasie
odbywania studiów ukończyłem kurs przygotowania pedagogicznego uprawniający do pracy
w szkolnictwie. W 2002 r. ukończyłem Studia
Podyplomowe na UAM na Wydziale Matematyki i Informatyki na kierunku Informatyka.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracuję
aż do dziś w Gimnazjum im. Władysława hr.
Zamoyskiego w Kórniku jako nauczyciel fizyki
oraz informatyki. Jestem ponadto opiekunem
szkolnego Obserwatorium Astronomicznego.
Tak jak każdy nauczyciel, stale podnosiłem
swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując stopień
nauczyciela dyplomowanego. W latach 2006
– 2007 zostałem wpisany do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego
z fizyki i astronomii oraz z zakresu egzaminu
z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum. W 2008 r. ukończyłem
kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmoŁG: Czy planuje Pan jakieś rewolucje
w formie działalności Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Kórnik?
AL: Nie ma tu mowy o rewolucji, a raczej
mam na myśli dobrą kontynuację sprawdzonych już rozwiązań. Główną rolą Przewodniczącego jest koordynowanie działań wszystkich radnych i ich prac w Komisjach Rady,
podtrzymywanie pozytywnej relacji między
radą a burmistrzem oraz reprezentowanie
całego gremium na zewnątrz.
Zależy mi, by doskonała współpraca
jaka miała miejsce dotychczas trwała dalej.
Ważne, abyśmy sprawnie działali w ważnych dla mieszkańców sprawach i wspólnie
wypracowywali najlepsze rozwiązania dla
nich, realnie i skutecznie odpowiadając na
ich potrzeby.
ŁG: Choć radny teoretycznie reprezentuje całą społeczność mieszkańców
gminy, to w praktyce często walczy
o sprawy najważniejsze dla swojego
okręgu. Czy łatwo jest wyważyć dobro
wspólne ponad partykularne interesy?
AL: Każdy z 21 radnych wywodzi się
z jakiegoś środowiska, został wybrany
demokratycznie przez określoną grupę
mieszkańców, więc siłą rzeczy staje się
rzecznikiem problemów swoich wyborców.
Ja także nie zapominam o nich. Jednakże
chciałbym podkreślić, że z naszych wielogodzinnych dyskusji podczas prac komisji
i na sesjach rady, a szczególnie podczas
kształtowania budżetu na dany rok i jego
późniejszej aktualizacji, potrafimy wyciągać
wspólnie wnioski i sprawiedliwie zadbać,
by zarówno w mieście jak i w pozostałych
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wania stanowiska kierowniczego w placówce
oświatowej. W 2014 r. ukończyłem szkolenie
dla kandydatów na ekspertów wchodzących
w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień zawodowy.
Od 10 lat pełnię obowiązki przewodniczącego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Staszica 1 w Kórniku. Jestem radnym 3
kadencję. W kadencjach 2006 – 2010 oraz
2010 – 2014 pełniłem obowiązki zastępcy
przewodniczących Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Polityki
Społecznej. Od 2014 r. pełniłem obowiązki
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
oraz wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji,
Kultury i Polityki Społecznej, aż do wyboru przez
gremium radnych dnia 13.07.2016 r. na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Za początek mojej pracy samorządowej
uznać należy rok 2006, kiedy zostałem po
raz pierwszy wybrany radnym Kórnika. Od
samego początku zaangażowałem się m.in.
w działalność na rzecz szeroko rozumianej
kórnickiej oświaty, kultury, sportu oraz rozwoju
turystyki, gdzie szczególny nacisk wywierałem
na poprawę bazy oświatowej szkół i przedszkoli. Udało się całemu samorządowi rozbudować
Szkoły Podstawowe w Kórniku i Bninie oraz
wybudować nową Szkołę Podstawową w Kamionkach, poprawić bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w drodze do i ze szkół, a także
wybudować halę sportową z pływalnią w sąsiedztwie największych kórnickich szkół - dziś

zwaną „Oazą”. Skupiłem również swoją uwagę
na rozwój turystyki w mieście – udało się wraz
z całym zespołem radnych, zaangażowaniem
burmistrzów i urzędników zrewitalizować płytę
Rynku w Kórnik oraz wybudować dwa odcinki
promenady z molo i fontannami, która wywołała prawdziwy podziw i furorę nie tylko wśród
mieszkańców miasta i gminy Kórnik, ale również wśród turystów krajowych i zagranicznych.
Nie zapomniałem również o postulatach
i potrzebach moich wyborców – mieszkańców
osiedli Staszica i Krasickiego oraz sąsiednich
ulic; dzięki wsparciu pozostałych radnych i burmistrza udało się zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo przez budowę ronda, położenie  
nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic Staszica
i Krasickiego, budowę chodników, oświetlenia
wraz z pełną modernizacją infrastruktury
technicznej. Powstały również w zatłoczonych
miejscach nowe miejsca parkingowe.
Nie sposób w tak krótkim wywiadzie przytoczyć 10-letniego doświadczenia samorządowego; jednakże jednoznacznie przychodzi mi
na myśl wniosek, iż najważniejsze w tej pracy
to dialog i współpraca ze wszystkimi radnymi
i burmistrzem, wsłuchanie się w głos drugiego
człowieka, zrozumienie potrzeb mieszkańców
i wyrażenie szczerych intencji i szukanie najlepszych sposobów na rozwiązanie danego
problemu. Ważne są również sumienność
i zaangażowanie w pracy radnych, nie tylko dla
swoich wyborców z okręgu, lecz przede wszystkich dla mieszkańców całej gminy Kórnik.

miejscowościach realizować najważniejsze
zadania w miarę możliwości finansowych
gminy. Wszystkim nam powinno przecież
zależeć na zrównoważonym rozwoju. A jak
pokazują sukcesy gminy Kórnik w licznych
rankingach gospodarczych, wychodzi to
nam całkiem nieźle.

– 2022. Dodam, że na ukończeniu jest aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Kórnik na lata 2017-2025. Poprzednia, kończy się w bieżącym roku. Po analizie m.in.
ankiet, jakie wypełniali mieszkańcy usystematyzowaliśmy sygnalizowane przez nich
potrzeby. Mieszkańcy wsi za najistotniejsze
wskazują rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. Ważna jest dla nich także infrastruktura: budowa dróg, chodników, oświetlenia
i kanalizacji deszczowej. Dla mieszkańców
Kórnika i Bnina istotne jest dokończenie
Promenady do OSiRu, zagospodarowanie
Placu Browarowego, budowęa placów
zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz dalsze
inwestycje w kulturę, sport, turystykę oraz
infrastrukturę. Dla wszystkich istotne jest
inwestowanie w oświatę, szczególnie stwarzanie nowych miejsc dla uczniów w szkołach i przedszkolach oraz budowę ścieżek
rowerowych. Ponadto na ukończeniu są
prace nad Programem Budowy Dróg Gminnych na najbliższe lata. Radni współtworzą
te dokumenty i nasze późniejsze decyzje
powinny być konsekwentnie zbieżne z nimi.

ŁG: Jak będzie wyglądał ten zrównoważony rozwój w najbliższych latach?
AL: Mamy opracowany drogowskaz inwestycji niezbędnych do realizacji, uwzględniający potrzeby mieszkańców rozłożony
w czasie i skorelowany z prognozowanymi
dochodami gminy. To tzw. WPF czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016

ŁG: Wyzwaniem dla samorządu na rok
bieżący będzie wdrożenie reformy oświatowej. Pan jako nauczyciel będzie pewnie
szczególnie zaangażowany w tę sprawę.
AL: Niestety Rząd, a precyzyjniej Minister Edukacji Narodowej zaproponowała
nieodpowiedzialne zmiany w oświacie m.in.
likwidację gimnazjów, bez zapewnienia samorządom odpowiedniego czasu i środków
na wdrożenie tych zmian. A to właśnie na
samorządy spadnie cała odpowiedzialność
i ciężar finansowy proponowanej reformy.

nr 18/2016

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik od dnia 21 października 2016 r.
do dnia  14 listopada  2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych  nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone na cele
rolne:
- dz. nr 163/1 o powierzchni   1,3200 ha,
położona w miejscowości Czmoń,
- dz. nr 56/2 o powierzchni 1,2118 ha, położona w miejscowości Pierzchno,
- dz. nr 121/2 o powierzchni 0,0936 ha, położona w miejscowości Robakowo.
2) Nieruchomość przeznaczona na cele
rekreacyjne-ogródek warzywny:
- cz. dz. nr 958/9 o powierzchni 0,0100 ha,
położona w miejscowości Kórnik.
3) Nieruchomość przeznaczona na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe:
- cz. dz. nr 725 o powierzchni 0,0003 ha,
położona w miejscowości Kamionki.
Bliższych informacji można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Samorząd Kórnika jeszcze niedawno podejmował decyzję o budowie m.in. nowego
gimnazjum w Kamionkach, a dziś wiemy, że
prawdopodobnie będą do niego uczęszczać
tylko dwa roczniki. Subwencja oświatowa
dla gmin będzie najprawdopodobniej niższa
od tegorocznej a zadań więcej. Organizacje
oświatowe, nauczyciele różnych typów
szkół, liczni naukowcy i specjaliści, nauczyciele akademiccy, Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, a także
Związek Miast Polskich, którego jesteśmy
członkiem już wydały negatywną opinię
na temat wprowadzania zmian w polskiej
oświacie.
Obawiam się, że ten rok będzie pełen
trudnych rozmów i decyzji. Żywię ogromną
nadzieję, że do tej nieprzemyślanej reformy
nie dojdzie. Gdyby jednak do niej doszło postaramy się, by jak najlepiej dostosować
gminne szkoły do nowej sytuacji, szczególnie dbając, by jak najmniej ucierpieli
na zmianach uczniowie i ich rodzice. Bo
proponowana reforma szczególnie godzić
będzie właśnie w dzieci, młodzież i ich rodziców, a także w nauczycieli i pozostałych
pracowników oświaty.
Zachęcam wszystkich mieszkańców
i czytelników „Kórniczanina” do kontaktu
ze mną. Czekam na Państwa w każdą
środę, w godz. 11.00 – 14.00 podczas pełnienia dyżuru w Biurze Rady w bnińskim
ratuszu. Zachęcam ponadto do kontaktu
e-mail: a.lewandowski@kornik.pl
Rozmawiał ŁG
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Głos dla radnej

„Wesołe jest życie staruszka”
Wiesław Michnikowski
z Kabaretu Starszych Panów

Takim retorycznym stwierdzeniem
chciałabym poruszyć problem dotyczący
nas wszystkich teraz lub w przyszłości tj.
ludzi w wieku emerytalnym. Na ostatniej
Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik poruszyłam dwie sprawy:
Pierwsza to interpelacja odnośnie braku
bezpośredniego dojazdu komunikacją miejską dla mieszkańców wsi Borówiec i Kamionek. Osoby starsze, inwalidzi a także
matki z dziećmi skarżą się na brak takiego
połączenia. Potrzebne jest jedno lub dwa
ranne kursy do Kórnika i z powrotem do
miejsca zamieszkania.
Osoby starsze chcą w tym czasie wejść
do Urzędu i załatwić swoją sprawę, chodzą też na zabiegi rehabilitacyjne a także
robią zakupy .  Będzie to udogodnienie dla

mieszkańców tychże wsi i dla właścicieli  
sklepów - więcej klientów to lepszy biznes.
Na ten cel mógłby być przeznaczony
mniejszy środek lokomocji.
Druga sprawa to zapytanie do Burmistrza Pana Jerzego Lechnerowskiego:
- czy Gmina wzorem już wielu miast
i mniejszych miejscowości planuje zagospodarować i uprzyjemnić czas Seniorom
wydając KARTĘ SENIORA.
Pozwoliłaby ona korzystać za pół ceny
lub za darmo z imprez, zajęć kulturalnych,
sportowych, edukacyjnych itp. Warto też
przeznaczyć ogólnodostępne lokum gdzie
mogą się spotykać, wypić herbatę i porozmawiać.
Jesteśmy społeczeństwem starzejącym
się i warto uczynić ten czas  wesołym jak
śpiewał  Wiesław Michnikowski.

Z RATUSZA

Z RATUSZA

Nowy Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Pozdrawiam,
Radna Dorota Emilia Buchalska

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i
Gminy Kórnik uchwały nr XXVI/316/2016 z dnia
28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek
o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223,
gmina Kórnik.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenu oraz zmiana ustaleń dotyczących funkcji zabudowy
usługowej na zabudowę o funkcji mieszanej
– usługowo mieszkaniowej.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do
dnia 7 listopada 2016 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.
778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i
Gminy Kórnik uchwały nr XXVI/317/2016 z dnia
28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w
rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej
położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki,
gmina Kórnik.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie
zasad zagospodarowania terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do
dnia 7 listopada 2016 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
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w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest korekta błędu
redakcyjnego dotyczącego parametru dla
dachu spadzistego oraz zmiana minimalnego
parametru wskaźnika intensywności zabudowy.
Powyższe zmiany stanowią jedynie korekty
parametrów, które nie wpływają na zmianę
przeznaczenia terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, 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 zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do
projektu planu miejscowego może wnieść każdy,
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia
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 za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i
Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 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.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Słonecznej i Dworcowej, obręb
Dziećmierowo, gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 31
października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.

Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie
i określenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym planem.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, 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 zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia
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 za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego,
obręb Skrzynki, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 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.), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Mościenica w
rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gmina
Kórnik, w dniach od 31 października 2016 r. do
21 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmniejszenie
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
działek budowlanych na terenie objętym zmianą
planu, który został określony na załączniku do
ww. uchwały.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 10 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 14:30 (sala USC – parter,
wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-

ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 5 grudnia 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 za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211

nr 18/2016

Delegacja z Belgii z wizytą w QQ!ryku w Kórniku
W dniu 6 października w QQ!ryku
w Kórniku odbyło się spotkanie z udziałem
delegacji z Belgii: w tym wiceburmistrza
i dyrektora wydziału spraw społecznych
oraz pomocy społecznej w Antwerpii Fonsa
Duchateau, urzędników miasta Antwerpia
i rzecznika prasowego burmistrza, a także 2 przedstawicieli belgijskiej rządowej
agencji ds. uchodźców Fedasil. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele
lokalnych władz: w tym wiceburmistrz Antoni Kalisz, dyrektor OPS Bożena Kiełtyka,
dyrektor przedszkola „Cztery Pory Roku”
Iwona Justkowiak oraz radna Magdalena
Pawlaczyk.
Tematami przewodnimi spotkania były:
ekonomia społeczna i istota budowania
partnerstw lokalnych oraz prezentacja
działających na terenie gminy Kórnik
przedsiębiorstw społecznych.
Wiceburmistrz Antoni Kalisz przybliżył
gościom z Belgii specyfikę gminy Kórnik.
Dyrektor OPS Bożena Kiełtyka nawiązała
do początków budowania partnerstwa
lokalnego w Kórniku. Następnie dwa

Zjazd
prezesów
ZHGRIDI
Zarząd Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych I Drobnego Inwentarza  
pozytywnie zaopiniował wniosek prezesa   Leszka Orlewicza oraz pozostałych
członków zarządu Poznańskiego ZHGRIDI
dotyczący corocznego zjazdu prezesów.
Zjazd prezesów   Polskiego ZHGRIDI odbył
się 18 września 2016 r. w Kórniku, w hotelu
Daglezja. Obrady prezesów poprzedziło
zebranie członków zarządu Polskiego
ZHGIDI przygotowując niedzielne spodkanie. Przed rozpoczęciem   zjazdu prezes
Poznańskiego związku oraz Wojtek Turski

21 października 2016 r.

przedsiębiorstwa społeczne opowiedziały
o swojej działalności.
QQ!ryku – gospodarz spotkania to
nowo powstałe przedsiębiorstwo społeczne, które w Kórniku prowadzi sale
zabaw dla dzieci oraz kawiarnię. W ofercie
QQ!ryku znajduje się m.in. organizacja
urodzin dla dzieci, kreatywne warsztaty

plastyczne, zajęcia sensoryczno – rozwojowe, angielski dla mam oraz organizacja
imprez okolicznościowych/rodzinnych, czy
coworking.
Natomiast spółdzielnia socjalna „CIS”
to rodzinna firma działająca w sferze usług
leśnych.
Monika Król

członek zarządu   wręczyli uczestnikom
okolicznościowe pamiątki które na wniosek
Leszka Orlewicza  oraz włodarzy Kórnika
ufundował Urząd Miasta i Gminy Kórnik.
Obrady  otworzył oraz gości przywitał prezes Polskiego ZHGRIDO Jan Pajka, powitał
Wice Burmistrza Kórnika pana Antoniego
Kalisza, byłego prezesa polskiego związku
pana  Zygmunta Wożniaka a także pozostałych gości. Następnie prezes Jan Pajka
poprosił o zabranie głosu V-ce burmistrza,
który podziękował zarządowi Polskiego
ZHGRIDI za wybór miasta  Kórnik życząc
wszystkim zebranym   owocnych obrad
,przedstawił  historie ale także plany związane z przyszłością miasta i gminy Kórnik
Uczestnicy spotkania dyskutowali nad
sprawami przeszłymi   ale przede wszystkim prezesi głos zabierali w sprawach
bieżących   związku, wiodącymi tematami
były: krajowa wystawa młodych gołębi

i drobnego inwentarza w Gdańsku oraz co
roczna wystawa krajowa  odbywająca się
w Kielcach, jednym z ważnych tematów
była dystrybucja obrączek i znaczków
rodowych   oraz wystawy organizowane
w Słowacji i na Węgrzech.   Wice prezes
Polskiego  związku  Gotfryd Kuryło  powitał
burmistrza Kórnika który zaszczycił nas swą
obecnością  nieco później gdyż wizytował
zawody sportowe odbywające się także
w tym czasie w Kórniku. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski  podziękował zarządowi Polskiego Związku oraz uczestnikom  zjazdu
za akceptacje do obrad miasta Kórnika życząc wszystkim owocnych obrad  .Obrady
zakończył prezes Jan Pajka   które trwały
do godzin po południowych   dziękując
wszystkim uczestnikom za przybycie życząc  szczęśliwego powrotu do domu

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej
terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki,
Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 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.), zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary
obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko
i Robakowo, gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 31
października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

Stanisław Projs
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Transmisja 966-2016

w zaprzyjaźnionym Humaniu
W dniach od 29 września do 2 października br. delegacja z naszej gminy przebywała
w zaprzyjaźnionym Humaniu na Ukrainie.
Celem wizyty był udział w święcie miasta, który
w tym roku obchodzony był bardzo uroczyście ze względu na jubileusz 400-lecia nadania
Humaniowi praw miejskich. Pomimo, że nasze
kontakty z Humaniem nie zostały sformalizowane przez podpisanie umowy partnerskiej,
nasze gminy współpracują ze sobą od kilku
już lat i łączą nas przyjazne stosunki.
Naszą gminę na tegorocznym święcie
w Humaniu reprezentowali: kierownik Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalena
Matelska-Bogajczyk, komendant Straży Miejskiej w Kórniku Tomasz Haremza, przedstawiciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
w składzie: prezes Marek Baranowski, Marek
Nowicki i Zdzisław Jakubowski. Naszej delegacji jako tłumacz towarzyszyła pochodząca
z Ukrainy pani Lyubomyra Kapustynska-Baranowska. Naszym kierowcą na Ukrainie był pan
Kazimierz Kmieć z firmy „KOMBUS”, dzięki
któremu bezpiecznie i w miarę sprawnie udało
nam się pokonać długą drogę do Humania, co
nie było łatwe zważywszy na zły stan dróg.   
Po dwóch dniach drogi z przerwą w Zamościu, w czwartek 29 września nasza delegacja
późnym wieczorem dotarła do Humania, gdzie
spotkała się z polskimi i zagranicznymi delegacjami, które również zostały zaproszone na
obchody święta miasta.  
W drugim dniu naszego pobytu w Humaniu wspólnie z przedstawicielami zaproszonych delegacji zwiedziliśmy Humań i jego
największą atrakcję, czyli przepiękny park

dendrologiczno-krajobrazowy „Zofiówkę”. Park
o powierzchni 150 ha, założony został przez
hrabiego Stanisława Potockiego w roku 1796
w darze dla swojej żony greczynki Zofii. Po
południu udaliśmy się na spotkanie z merem
Humania panem Aleksandrem Tsebriyem.
Podczas spotkania nasza delegacja uczestniczyła w uroczystym podpisaniu przez mera
Humania dwóch umów partnerskich z polską
gminą Szprotawa i ukraińska gminą Chmielnik.
Po spotkaniu z merem przedstawiciele
wszystkich delegacji posadzili pamiątkowe
drzewa w alei przyjaźni. Następnie udaliśmy
się na cmentarz w Humaniu, na którym
złożyliśmy wieńce na grobach ofiar, którzy
zginęli na kijowskim Majdanie. Na koniec dnia
zaproszeni zostaliśmy do szkoły muzycznej,
gdzie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu
najbardziej utalentowanych uczniów tej
szkoły.  

“Ta wystawa powstaje z natchnień serca
i umysłu i woli współdziałania. Tworzymy ją
my wszyscy, którzy spotykamy się na drodze
historii.
Wystawa jest uboga, jest pielgrzymem,
zbierającym na swej drodze nasze opowieści.
Opowieści przeplatają się, słychać tu głosy
wielkiej i małej historii.
Wystawa / nasze działanie jest poszukiwaniem bliskości w bezinteresowności.”
Danuta Słomczyńska,
Biechowo 2016

Z pewnością najważniejszym dniem pobytu naszej delegacji w Humaniu była sobota
i udział w pochodzie z okazji święta miasta,
w którym co roku biorą udział przedstawiciele
licznych zakładów pracy, organizacji oraz
dzieci i młodzież. Tak liczny udział mieszkańców Humania w pochodzie wywarł na nas
duże wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy po
raz pierwszy uczestniczyli w święcie miasta
w Humaniu.
Podczas krótkiego, bo zaledwie dwudniowego pobytu w Humaniu nasza delegacja
oprócz udziału w święcie miasta, spotkała
się z przedstawicielami miasta Humań,
podczas którego omówiono program dalszej
współpracy.  
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki
w QQ!ryku w Kórniku
Wielkopolski Festiwal Fotografii im.
Ireneusza Zjeżdżałki jest organizowanym
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
przeglądem twórczości wielkopolskich
fotografów. Przegląd realizowany jest
na kilku poziomach zaawansowania,
a w jego ramach odbywają się działania
edukacyjne, konkursy i wystawy fotograficzne podejmujące tematykę naszego
regionu. Do współorganizacji Festiwalu
WBPiCAK zaprosiły wielkopolskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe,
które co dwa lata, w drugiej połowie października, samodzielnie przeprowadzają
na swoim terenie projekty fotograficzne
wpisujące się programowo w ideę Festiwalu.
W tym roku Festiwal odbywa się
w dniach 10-30.10.2016, podczas których odbędzie ok. 80 wystaw indywidualnych i zbiorowych, rozlokowanych na
terenie całej Wielkopolski.
Rangę Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki podnosi
fakt, iż znalazł się on wśród 5. najlepszych
wydarzeń w Wielkopolsce w plebiscycie
organizowanym przez TVP 3 Poznań!
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Jedna z wystaw w ramach Festiwalu „Epoché” odbędzie się na terenie gminy
Kórnik w QQ!ryku w Kórniku – Centrum
Tw ó r c z e g o R o z w o j u . N a w y s t a w i e
prace prezentuje dwóch tegorocznych
absolwentów oraz student trzeciego
roku Katedry Fotografii, Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Wszystkie
trzy projekty powstały w IV Pracowni
Fotografii, którą prowadzą prof. Piotr
Chojnacki i dr Michał Bugalski. IV Pracownia charakteryzuje się szczególnym
rodzajem otwartości i wrażliwości na
wszelkie poszukiwania w sferze wizualnej, jak i intelektualnej. Prowadzący
prowokują do podejmowania prób mierzenia się z osobistymi, często intymnymi
tematami, które w sposób alegoryczny,
wkraczają w obręb rozważań o świecie
zewnętrznym i wewnętrznym. W przypadku tej wystawy mamy do czynienia,
właśnie z takimi postawami.
Wszystkich miłośników fotografii
zapraszamy do obejrzenia wystawy,
która dostępna będzie dla oglądających
w terminie 19.10-19.11.2016r. w kawiarni
QQ!ryku w Kórniku.

KULTURA

AKTUALNOŚCI

Delegacji z Kórnika na święcie miasta

Tomasz Hołyński, Paweł Wawrzyniak,
Piotr Zaworski „Epoché”
Ekspozycja: 19.10-19.11.2016
QQ!Ryku – Centrum Twórczego Rozwoju
ul. Reja 2, 62-035 Kórnik
tel. 500 20 38 39, 881 474 912
www.facebook.com/qqrykuwkorniku/

nr 18/2016

Krzywiń, Biechowo, Jarantów, Sulmierzyce, Bnin, Poznań. Co łączy te miejscowości?
W każdej z nich zachowały się wczesnośredniowieczne grodziska, rozpoznane archeologicznie, mniej lub bardziej obecne we wspólnej
tożsamości. Każda z miejscowości tworzyła
sieć grodów państwa wczesnopiastowskiego.
Tworząc projekt, chcieliśmy powrócić do tego
poczucia wspólnoty, a ideą była współtworzona
przez Artystkę wspólnie z mieszkańcami mobilna wystawa – powstająca
i prezentowana kolejno – we wszystkich
tych miejscowościach.
W każdym z tych miejsc spotkaliśmy się ze
społeczną energią, chęcią do działania i dbania
o wspólne dziedzictwo. Dzięki gościnności,
serdeczności osób w różnym wieku i z bardzo
różnych środowisk, wspólnie stworzyliśmy coś
ważnego. Mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia (gospodyń, emerytów, OSP) nauczyciele,
także duchowni włączali się w nasz projekt.
Przypomnienie początku wspólnoty przywołało
i wyzwoliło potrzebę pielęgnowania własnego
lokalnego dziedzictwa. W różnych miejscach
były to różne mikroprojekty. W jednym np.
powstało Archiwum Społeczne, w innym film
rejestrujący wspomnienia najstarszego mieszkańca – strażnika lokalnej pamięci.
Dla każdej z miejscowości poeta Roman
Bąk, na podstawie lokalnych podań i historii
napisał ballady, a artystka Jolanta Brejdak
z dziećmi prowadziła warsztaty, w efekcie
których powstały ilustracje do miejscowych
legend. Te prace stanowią wizualny trzon
wystawy.
Ekspozycja, w zamyśle Artystki Pani
Danuty Słomczyńskiej inspirowana tkaniną
z Bayeux to metry płótna – rozciągnięte między
żerdziami – z których można wyczytać informacje historyczne, zilustrowane dziecięcymi
wyobrażeniami, także przeczytać poematy.
Po Krzywiniu, Biechowie, Jarantowie
i Sulmierzycach, miejscowościach rozmieszczonych w różnych częściach Wielkopolski,
kolejna odsłona projektu będzie realizowana
w Bninie. 22 października
o godzinie 12:00 – początek przed ratuszem miejskim.
Na finisaż zapraszamy do Poznania, 26
października o godzinie 12:00 na Ostrówie
Tumskim – na plac przez katedrą. Zobaczymy
imponującą całość, bo mobilna wystawa to
prawie 250 metrów opowieści, które będą rozmieszczone wokół Bramy Poznania nad Cybiną. Będzie można ją oglądać do 7 listopada.

21 października 2016 r.

Wędrując śladami bardzo odległymi
(grodów), zobaczyliśmy bardzo różne miejsca, z różnym statusem. Wszędzie jednak
znaleźliśmy osoby, stowarzyszenie, kółko,
mniej lub bardzie formalne, które na bardzo
różnych polach działało „wspólnotowo”. Nie
wiedzieliśmy jaki będzie efekt i odbiór. Projekt
powiódł się, okazał się chciany. Jednego
nie przewidzieliśmy – że najtrudniej będzie
nam teraz rozstać się z ludźmi. Zamknąć
ten projekt.
Zaprosiliśmy gości – nie możemy niestety
wszystkich (tylko 20 osób z każdej miejscowości) do Poznania na finisaż. Tu pokażemy
całość wystawy. Tu się wszyscy po raz
pierwszy razem spotkamy i poznamy, żeby
zobaczyć efekt wspólnej pracy.

Mieszkańcy: Krzywinia, Biechowa, Jarantowa, Sulmierzyc, Bnina, Poznania: dzieci,
lokalne stowarzyszenia, emeryci, strażacy,
duchowni, samorządowcy.

Twórcy:
Danuta Słomczyńska - pomysłodawczyni
projektu Transmisja 966-2016, autorka koncepcji wystawy.
Roman Bąk – poeta, tłumacz, redaktor,
wydawca. Autor wielu publikacji, w tym tomów
wierszy wydawanych od lat 80.
Jolanta Brejdak – absolwentka PWSSP
w Poznaniu, autorka tkanin, malarstwa, rzeźby,
instalacji plenerowych, scenografii teatralnej.
Zajmuje się też pedagogiką artystyczną.

Pomysł powstał w ramach obchodów
1050. rocznicy Chrztu Polski. Centrum
Turystyki Kulturowej TRAKT, we współpracy z władzami Miasta Poznania
zorganizowała projekt promocji stolicy
w regionie, oparty o wystawę mobilną
pod nazwą Transmisja 966-2016. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia oraz
autorką koncepcji jest poznańska artystka Danuta Słomczyńska, działająca
z pracownią projektową PTASIA 30.

Wernisaże wystawy odbyły się:
21.08.2016 – Krzywiń
11.09.2016 – Biechowo
19.09.2016 – Jarantów
1.10.2016 – Sulmierzyce
Zapraszamy na pozostałe odsłony:
22.10.2016 – Bnin
(godzina 12:00, ratusz w Bninie)
26.10.2016 – Ostrów Tumski, Poznań
(godzina 12:00, plac przed katedrą)
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W dniach 30.09 do 02.10 br. członkinie
koła wraz z osobami zaprzyjaźnionymi
z naszą organizacją wyjechały na południe
Polski. Autokar wynajęty był z firmy TOTEM
ze Śremu. Nastawiliśmy się na intensywne zwiedzanie, dlatego też już w drodze
do Zakopanego zwiedziliśmy Wadowice
i posmakowaliśmy „papieskich kremówek”.
Mieszkaliśmy w pięknym pensjonacie
„U Jakuba”. Następnego dnia pojechaliśmy
na Krupówki, kolejką linowo-terenową
wjechaliśmy na Gubałówkę, aby spojrzeć
z góry na piękne okolice Zakopanego. Każdy z uczestników kupił pamiątki z gór dla
najbliższych oraz regionalne serki- oscypki.
Przez cały czas pobytu w górach dopisywała
nam piękna pogoda. Wieczorem po kolacji
zaprosiliśmy do naszego pensjonatu kapelę
góralską, przy pięknej muzyce i grillowanych
kiełbaskach bawiliśmy się przez wiele godzin. Nieubłagalnie nadszedł dzień wyjazdu
z Zakopanego, zdążyliśmy jeszcze zwiedzić
Sanktuarium na Krzeptówkach oraz Kraków
z wszystkimi, ciekawymi zabytkami.

Kórnickie Stowarzyszenie
„Ogończyk’
na kolejnej wycieczce
z cyklu

„Poznań wart
poznania”

Podsumowując- wycieczka  była bardzo udana, myślimy już o następnych
wspólnych wyjazdach. Podziękowania
należą się Pani Ani i Monice za perfekcyjne przygotowanie wycieczki, ustalenie
ciekawego programu oraz duże zaangażowanie. Panu kierowcy Januszowi

za bezpieczną jazdę oraz wszystkim
uczestnikom za miłą i serdeczną atmosferę przez cały czas pobytu na wycieczce.
Przew. KGW Szczytniki
G. Błotna

Dnia 08 października 2016 r Kórnickie
Stowarzyszenie „Ogończyk” wraz z przyjaciółmi i sympatykami udało się na wycieczkę
do  Poznania, na kontynuację cyklu „Poznań
wart poznania”. Tym razem były to tylko
muzea znajdujące się w obrębie Starego
Rynku. Pierwszym obiektem naszego zwiedzania było Literackie Muzeum Henryka
Sienkiewicza. Rok 2016 uchwałą Senatu
został ustanowiony Rokiem Henryka Sienkiewicza a to dlatego, że w bieżącym roku
przypada 170 rocznica urodzin pisarza i 100
rocznica śmierci. Muzeum otwarte zostało
10 czerwca 1978r., a powstało z inicjatywy
i fundacji Pana Ignacego Mosia, poznańskiego bibliofila, wielkiego wielbiciela i znawcy  

twórczości Henryka Sienkiewicza, który całą
zebraną kolekcję przekazał na potrzeby muzeum, zastrzegając,  że „zbiory pozostaną
po wsze czasy w Poznaniu, tworząc niepodzielną całość pod patronatem Biblioteki
Raczyńskich w Poznaniu”.
Po przywitaniu się o godz. 12:00 z Poznańskimi Koziołkami udaliśmy się na
spotkanie z historią miasta   do Muzeum
Historii Miasta Poznania , Oddziału Muzeum
Narodowego w Poznaniu,   które od 1954
roku   mieści się w poznańskim Ratuszu,
dawnej siedzibie władz miejskich. Zbiory
Muzeum Historii Miasta Poznania liczące
około 12 tysięcy pozycji pokazują dzieje
miasta od średniowiecza do współczesności.
Muzeum jest także organizatorem wystaw
okolicznościowych.
Po  tak dużej dawce wiadomości historycznych nastąpiła przerwa w zwiedzaniu,
w której   udaliśmy się   do restauracji na
smaczny obiad.
Trzecim naszym muzeum to Muzeum
Instrumentów Muzycznych w Poznaniu,
które jest jedyną tego typu placówką
w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

Twórcą muzeum był Zdzisław Szulc –
kupiec ,tenisista, kolekcjoner, uczestnik
powstania wielkopolskiego, który w latach
1945-46 przekazał 80 swoich eksponatów
do Muzeum Wielkopolskiego dając początek nowemu muzeum kultury muzycznej.
Pani przewodnik ciekawie wprowadziła nas
w świat i historię instrumentów muzycznych.
Szczególnie zainteresowała nas historia
rodu Grobliczów  słynnych lutników, a szczególnie ostatniego z rodu Marcina Groblicza
V zm. po 1760 roku w Warszawie, którego
4 egzemplarze skrzypiec znajdują się w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Pani Przewodnik wspomniała również
o Nocnej Galerii Instrumentów Muzycznych ,
w której XI edycji w dniach 28.VI – 1.X.2013r.
były prezentowane instrumenty i archiwalia
muzyczne  ze zbiorów Pana Jerzego Fogla,
archeologa i regionalisty z Kórnika.
Myślę, że wyjazd ten możemy zaliczyć
do udanych , gdyż  pozwolił nam przybliżyć,
poznać i zgłębić wiedzę o każdym zwiedzanym  Muzeum.

KULTURA

KULTURA

KGW Szczytniki na wycieczce w Zakopanem

Stanisława Andrejewska

CZŁONKOWIE KOŁA PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W KÓRNIKU

W MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Dnia 8 października 2016r liczną
grupą odwiedziliśmy muzeum w Lusowie. W grudniu 1994r z inicjatywy
mieszkańców Lusowa oraz Batorowa,
gdzie mieszkał w latach 1919-1937,
generał Józef Dowbor Muśnicki, pow o ł a n o t a m To w a r z y s t w o P a m i ę c i
Generała Dowbora Muśnickiego Dnia 2
września 1996r, otwierając nową Szkołę
Podstawową w Lusowie, jedną z sal
przeznaczono na izbę muzealną, a jej
prowadzenie powierzono Annie Grajek
oraz jej mężowi Józefowi. W sierpniu
2 0 0 8 r z e ś r o d k ó w G m i n y Ta r n o w o
Podgórne rozpoczęto budowę budynku
muzeum. Od 1994 zgromadzono tam
ponad 8 tysięcy muzealiów, pamiątek
powstania wielkopolskiego oraz życia
i działalności generała. W 2003 r. pod
redakcją prof. Stanisława Sierpowskiego wydano „Katalog źródeł i materiałów
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.
W muzeum zgromadzono: dwa mundury weteranów powstania oraz repliki
umundurowania i wyposażenia, rzeźby,
odlew głowy żołnierza z pomnika Dowborczyków, chorągwie   i sztandary,
krzyże i medale,, odznaczenia, odznaki,
legitymacje i dyplomy, nominacje, akta,
patenty, zaświadczenia i odezwy, apele,
plakaty, rozkazy, mapy, fotografie indywidualne i zbiorowe
W Sali poświęconej Powstańcom Wielkopolskim, prześledzić można walkę o polskość w XIX i XX w.
w Wielkopolsce i bogatą dokumentację
powstańczą. Tutaj spotykamy liczne
akcenty   kórnickie i bnińskie. Niestety
w kalendarium nie wspomniano o akcji Kompanii Kórnickiej w Poznaniu
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Seniorzy P.K.P.S. Kórnik w Rogalinie

w dniach od 27 do 29 grudnia 1918r.
Udział Poznańczyków w działaniach
poza Wielkopolską ukazano w sali na
piętrze. Pamiątki po generale, twórcy
i dowódcy I Polskiego Korpusu na Białorusi w latach 1917-1919 oraz dowódcy Armii Wielkopolskiej zgromadzono
w oddzielnej Sali. Muzeum dysponuje
również salką dydaktyczną równocześnie czytelnią. Podkreślić należy, że
w muzeum są zatrudnione cztery osoby
i jest one finansowane przez Gminę
Tarnowo Podgórne.

Uczestnicy wycieczki, na   miejscowym cmentarzu, złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie generała Dowbora
Muśnickiego. Przed budynkiem nowej
Szkoły, dnia 28 grudnia 2015r odsłonięto
pomnik generała Dowbora Muśnickiego,
tam również złożono wiązankę kwiatów.
Podróże kształcą, wycieczka pokazała nam, że Lusowo potrafi właściwie
uczyć swojej historii.
Kazimierz Krawiarz

nr 18/2016

W środę 12 września 2016 r.  trzydziestoosobowa grupa, wyjechała na wycieczkę do
Rogalina, by zobaczyć pięknie odnowione
muzeum i pozostałe obiekty udostępnione
zwiedzającym.
Rozpoczęliśmy od usytuowanego  na wzgórzu kościoła p.w. Św. Marcelina, gdzie powitał
nas ks. Wojciech Kaźmierczak. Po krótkiej modlitwie, szczegółowo przedstawił historię dawnej
kaplicy, a od  1975 roku kościoła parafialnego.
Następnie przeszliśmy do mauzoleum znajdującego się w podziemiach, gdzie znajdują się
krypty i grobowce rodziny Raczyńskich.
Głównym celem naszej wycieczki było zwiedzenie pałacu, który w ub. roku po kapitalnym
remoncie został otwarty dla turystów. Remont
trwał dwa i pół roku, a renowacja całego zespołu
parkowo-pałacowego kosztowała ok. 40 mln.
zł. i w dużej mierze została sfinansowana ze
środków Unii Europejskiej.  W skład zespołu
wchodzi barokowo-klasycystyczny   pałac,
park i wozownia. Podziwialiśmy sale pałacowe
zlokalizowane na dwóch kondygnacjach, w których znajdują się wspaniałe zbiory malarstwa,
zabytkowe meble, żyrandole, piece, naczynia

21 października 2016 r.

fajansowe, zegary i wiele innych przedmiotów
rzemiosła artystycznego. Imponująco prezentuje się  neorokokowa biblioteka  z ozdobnymi
dębowymi szafami. Zwiedziliśmy również
powozownię, Galerię Londyńską oraz piękny  
ogród francuski rozciągający się za pałacem.
Nie zwiedziliśmy natomiast parku ze słynnymi
rogalińskimi dębami, ponieważ trafiliśmy na

wilgotny deszczowy dzień.
Zachęcam do wyjazdów grupowych i indywidualnych-naprawdę warto-a   zainteresowanych informuję, że w  środy wstęp do wszystkich
obiektów jest bezpłatny.  
Opiekun grupy
Aleksandra Grzelak
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Za nami już dwa wydarzenia, których
sprawcami jest poznańska Fundacj „APJA”
oraz partnerzy: Biblioteka Publiczna w Kórniku
oraz Biblioteka Kórnicka PAN.
Pierwsze ze spotkań, wrześniowe, odbyło
się w Bninie, w filii biblioteki, która gościła
u siebie warszawską poetkę, Dorotę Ryst.
Artystka czytała wiersze ze swoich ostatnich
dwóch tomików poetyckich: „Część planu”
oraz „Sample story”, ilustrując teksty pokazem
multimedialnym. Współczesna poezja, bez
rymu a często i rytmu, bazująca na grze słów,
wydobywająca ukryte znaczenia, jest sztuką
wymagającą, potrzebującą bystrego odbiorcy.
Teksty warszawianki, pełne subtelnych uczuć,
trafiały do słuchaczy, poruszały w nich czułe
struny. Jej wiersze o innych poetach pozwoliły
na spojrzenie na sylwetki twórców, znanych
najczęściej tylko z podręczników, jak na sąsiadów z naprzeciwka, mających swoje nawyki
i przywary. Podobnych do nas, ale bardziej
wrażliwych, czułych na drżenie świata. I taką

też zobaczyliśmy Dorotę Ryst – kobietę o
ujmującym uśmiechu, wydobywającą ukryty
sens słowa.
Natomiast pierwszego października rozbrzmiewały piosenką komnaty kórnickiego
zamku. Na początku bawił publiczność poznański Klub Szyderców Bis, prezentujący kilka
swoich utworów, w tym hymn, jakiego doczekał
się projekt „Kultura na oku”. Przypomnijmy: w
ramach tego projektu, współfinansowanego
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gościmy w Kórniku przedstawianych artystów. Kiedy już wybrzmiał Przemek Mazurek,
Bartłomiej Brede i Wojciech Winiarski, a czar - i
głosu, i urody - Dominiki Dobrosielskiej otoczył
słuchaczy, na scenie pojawił się Andrzej Ozga
– główny bohater jesiennego wieczoru – i wraz
z towarzyszącymi mu muzykami: Robertem
Obcowskim, Zbigniewem Kucharskim i Grzegorzem Prasolem, porwał obecnych w swój
poetycki, ironiczno-liryczny świat. Przedstawiony przez artystę program autorski zostanie na

długo w pamięci uczestników koncertu.
Przed mieszkańcami Kórnika, tym razem
najmłodszymi, jeszcze jedna jesienna niespodzianka. Fundacja „APJA” oraz Biblioteka
Publiczna zapraszają dzieci w wieku 6-10 lat
na spotkanie z Renatą Piątkowską – autorką
książek. „Zbój, Mruk i reszta, czyli bracia nasi
mniejsi” nosi tytuł wydarzenie, które rozpocznie
się w środę, 9 listopada o godz. 17.30 w sali
bibliotecznej przy ul. Poznańskiej. Niestety, ilość
miejsc jest ograniczona, prosimy więc o zapisy,
bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, nr 61
81 70 021 lub mailowo: bpkornik@kornik.pl,
bibloteka.publiczna@kornik.pl . Gwarantujemy
dobrą zabawę!
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
Projekt współfinansowany przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Partnerzy:
Biblioteka Publiczna w Kórniku, Biblioteka Kórnicka PAN. Patronat medialny: stacje radiowe
Emaus i Merkury.

40 lat minęło, czyli jubileusz nadania imienia
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
Dnia 10 października 2016r., w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kórniku obchodzono
niezwykły jubileusz. To już 40 lat minęło
odkąd nadano szkole zaszczytne miano
„Szkoły imienia Tytusa Działyńskiego”.
Z tej okazji zorganizowano szereg wystaw, poświęconych twórcy kórnickich
zbiorów bibliotecznych („Wspomnień czar”,
„Skarby Zamku Kórnickiego”, „Tytus Działyński i jego rodzina w zbiorach biblioteki
szkolnej”) oraz konkursy, związane z jego
życiem i działalnością. Uczniowie kórnickiej
placówki wykazali się dogłębną znajomością wiadomości o patronie i niezwykłymi
zdolnościami plastycznymi. Szczególnie
gratulujemy laureatom: Magdalenie La-

skowskiej i Weronice Plewie z klasy Vb
(zdobywczyniom I miejsca w Konkursie
plastycznym) oraz Ninie Piątek, Matyldzie
Nowaczyk z klasy IVa i Emilii Pawlak, Filipowi Pawlikowskiemu, Stanisławowi Szczepaniakowi z klasy VIa, którzy zajęli pierwsze
miejsce w Konkursie wiedzy o patronie.
Zwieńczeniem obchodów „Dnia Patrona” był apel, podczas którego swoimi
wspomnieniami o dniu nadania imienia
szkole podzielił się pan Jerzy Cepka (niegdyś nauczyciel, a później dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kórniku). Nie zabrakło
też części artystycznej. Uczniowie wcielili
się w role: Tytusa, jego żony i dzieci, by
unaocznić swoim kolegom i koleżankom

ogrom poświęcenia patrona ich szkoły
dla ojczyzny. Konieczność opuszczenia
ukochanego Kórnika, tułaczka, a nawet
przymieranie głodem były wszakże konsekwencją udziału hrabiego Działyńskiego
w narodowowyzwoleńczym powstaniu. Na
scenie zagościli też piłkarze z Hiszpanii,
by toczyć z kórnickim hrabią spór na temat
przydatności książek w życiu. Dopełnienie
całości stanowiła natomiast prezentacja
multimedialna, przypominająca nie tylko
dokonania Tytusa Działyńskiego, ale też
trudną drogę Polski do niepodległości.

OŚWIATA

KULTURA

Jesień z Fundacją „APJA”

Jolanta Kluczyńska

Fundacja „APJA” oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku
zapraszają dzieci w wieku od 6 do 10 lat na spotkanie z pisarką

RENATĄ PIĄTKOWSKĄ
data:
godzina:
miejsce:
temat:

9 listopada (środa)
17:30

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65 (salka na górze)
„Zbój, Mruk i reszta,
czyli nasi bracia mniejsi”.
Zapisy:

Biblioteka Publiczna w Kórniku, tel. (61) 81 70 021
Ilość miejsc ograniczona!
Zapraszamy!
Spotkanie odbędzie się
Projekt jest współfinansowany przez
w ramach projektu.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
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PODAJ ŁAPĘ
PRZYJACIELU !

- quest Kamionki

Stało się już tradycją SP nr 2 w Kórniku,
że na przełomie września i października
każdego roku odbywa się impreza wpisująca się w Światowy Dzień Zwierząt
oraz Tydzień Opieki nad Zwierzętami.
W połowie września uczniowie rozpoczęli realizację projektu „Podaj łapę
przyjacielu”, którego celem   była nie
tylko zbiórka karmy i wszelkich innych
darów dla zwierząt niechcianych i zapomnianych przez właścicieli, ale również
podniesienie naszej świadomości  i odpowiedzialności za los czworonogów,
które są w naszych domach.
Niejeden   z naszych uczniów jest
„dobrym panem” dla swego psa, kota  
czy chomika… Wiemy jednak, że oprócz
tych kochanych czworonogów są jednak
i takie, o których właściciele zapomnieli
lub je wyrzucili z domów. Dla takich
właśnie zwierząt   tworzy się schroniska. Na  
finałową imprezę będącą uwieńczeniem naszego projektu  przybyli goście ze Schroniska dla
Zwierząt w Gaju, z którym od lat  utrzymujemy
ścisły kontakt. Na nasze zaproszenie przybyli p.
Paulina Grabowska i p. Grzegorz Kałużny, który
ze swadą i wielkim zaangażowaniem opowiedział nam o pracy w schronisku, o zasadach
adopcji zwierzaków oraz pomocy i wsparciu dla
mieszkających tam czworonogów. Wprowadzeniem do opowieści o zwierzętach potrzebujących pomocy był wzruszający fabularyzowany

Pierwszy raz w historii Szkoły Podstawowej w Kamionkach zorganizowany został quest, którego celem było przybliżenie uczniom
środowiska przyrodniczego gminy Kórnik.
Zaproszenie do udziału skierowane było do
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy,
a odpowiedziały na nie Szkoły Podstawowe z
Radzewa i Bnina. Ci, którzy z różnych przyczyn nie mogli wspólnie z nami uczyć się i
bawić, może dołączą do nas za rok.
Wyruszyliśmy na szlak w wyznaczonych
grupach. Idąc podziwialiśmy piękno przyrody,
a w przygotowanych punktach spotykaliśmy
się z pracownikami nadleśnictwa, którzy
interesująco opowiadali o poszczególnych elementach ekosystemu, jakim jest las. Po drodze
dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o największym gryzoniu żyjącym w Polsce - bobrze.
Widziały miejsca jego szczególnej działalności.
Na kolejnym stanowisku zgłębiały wiadomości
na temat warstwowej budowy lasu. Po drodze
nie mogło zabraknąć spotkania z niezwykłym
okazem dębu. Dziadziuś, bo o nim mowa,
cierpliwie pozował każdej grupie do pamiątkowych zdjęć. Następnie droga wiodła do punktu
z różnymi tropami zwierząt. Było to niezwykłe
doświadczenie dla dzieci, które bacznie obser-

wowały drogę i odnajdywały na piasku ślady
pozostawione przez różne zwierzęta. Idąc
dalej usłyszeliśmy głosy różnych mieszkańców
lasu. To był kolejny punkt naszej wyprawy. Na
przygotowanym stanowisku dzieci dowiedziały
się czym są wabiki, mogły posłuchać różnych
odgłosów i domyślić się, jakie zwierzęta je
wydają przywołując się nawzajem. Same
również mogły spróbować sił w niezwykle
trudnej sztuce nawoływania.
Trochę zmęczeni wracaliśmy do punktu
wyjścia, ale musieliśmy jeszcze znaleźć skarb.
Ta perspektywa dodała wszystkim nowych sił.
Nic nie umknie bystremu oku dzieci i po udanych poszukiwaniach, każda grupa wracała z
tajemniczą paczką. To w niej znajdowały się
upominki dla każdego uczestnika .

Po powrocie nie mogło zbraknąć wspólnego posiłku – czekała już na nas pyszna i
pożywna zupa. Dziękując wszystkim za przybycie, organizatorzy questu przyrodniczego
rozdali pamiątkowe dyplomy, a Nadleśnictwo
Babki obdarowało dzieci praktycznymi termosami i zawieszkami z drewna. Do pamiątkowego zdjęcia stanęli wszyscy, którzy byli tego dnia
z nami: dzieci ze szkół, które przyjęły nasze
zaproszenie wraz z opiekunami, pracownicy
nadleśnictwa oraz maskotka Ryś. To były
wspaniale spędzone godziny.
Do zobaczenia za rok!
Milena Bąkowska – Grześkowiak
Krystyna Łada
Monika Stołowska

Wieści
z SP w Radzewie
RADZEWSKIE PODBOJE WESTERNOWEGO MIASTECZKA SILVERADO CITY
Dnia 30 września 2016 r. klasy II a i II
b ze Szkoły Podstawowej w Radzewie
pojechały na wycieczkę do miasteczka
westernowego Silverado City. Długą podróż
do Bożejewiczek koło Żnina zrekompensowały tamtejsze atrakcje, których było co nie
miara. Dzieci zobaczyły tam między innymi:
westernowy saloon, domek dr Quinn, biuro
sheriffa z więzieniem, chatę trapera,  wioskę
indiańską, strzelnicę, fort wojskowy, bank,
pocztę Pony Express, stajnię, kowala, mini
zoo oraz farmę ranchera. Bardzo dużą
atrakcją dla wszystkich było szukanie
złota, dojenie sztucznej krowy, ujeżdżanie
byka, jazda na kucyku, a także możliwość
dokonywania wymiany waluty na dolara.
Dzięki animatorom i dobrze zorganizowanej
obsłudze miasteczka można było również
zapoznać się z prawdziwym życiem jego
mieszkańców. Pokazom tym, ku zdziwieniu
dzieci towarzyszyły liczne strzelaniny oraz
najbardziej podobające się chłopcom wybuchy dynamitów. Wycieczka była bardzo
udana i pochłaniając dużą część energii
spowodowała, że w drodze powrotnej  
wesoły autobus zamienił się w „cichobus”.
Dzieci były bardzo zafascynowane tym,
co przeżyły i zobaczyły. Każde z nich nie
zapomniało także o swoich ukochanych
rodzicach i przywiozło im westernową
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film przedstawiający smutną, i wstydliwą dla
człowieka, historię porzuconego psa.
Z wystąpienia pana Kałużnego dowiedzieliśmy się, że naczelna idea, która przyświeca pracy w schronisku sprowadza się do
stwierdzenia: „pies jest wrażliwym, czującym
stworzeniem- szanuj go”. Nasz gość omówił
też i zaprezentował zasady zachowania wobec
przypadkowo spotkanego, nieznanego nam,

błąkającego się psa. Prawdziwym urozmaiceniem i atrakcją imprezy byli czworonożni goście
– trzy psy, które przyjechały do nas wraz ze
swymi opiekunami i bardzo życzliwie odnosiły
się do chcących im okazać sympatię uczniów.
Najważniejszym z punktów imprezy było
przekazanie  naszym  gościom listy 101 darczyńców oraz ich darów dla schroniska – karmy,
kocyków, ręczników, misek i zabawek. Miłą
niespodzianką było losowanie prezentów dla
tych, którzy okazali wielkie serce dla zwierząt.
W ramach omawianego projektu zorganizo-

wany został również konkurs plastyczny na portret psiaka. Napłynęło 55 prac w kategorii kl.I-III
i IV-VI, autorzy najlepszych otrzymali nagrody.
Na koniec tego obfitującego w liczne atrakcje spotkania wystąpiła pani sierżant Monika
Żwirko z Komendy Policji w Kórniku, która  
przekazała uczniom informacje o różnorodnych formach wykorzystania psich cech. Jak
wiadomo pies, który  pochodzi od wilka szarego
został udomowiony 12 – 17 tys. lat temu.
Od tego czasu powstało wiele psich ras,
które w różny sposób służą człowiekowi
– ciągną sanie, ratują ludzi z wody, spod
śniegu i gruzu, leczą (np. dogoterapia),
są przewodnikami osób niewidomych,
ale również bronią i chronią ludzi na
bardzo wiele sposobów.
Z takimi właśnie wyjątkowymi psami
- psią elitą, pracują policjanci.
Psy –funkcjonariusze po odbyciu
odpowiedniego szkolenia biorą udział
w poszukiwaniu osób zaginionych, tropią
przestępców oraz szukają narkotyków.
Czas spędzony w szkolnej auli był
ważny, na nowo odżyły idee św. Franciszka z Asyżu, wyjątkowego miłośnika
przyrody i wszystkich stworzeń, który w swoim  
dekalogu głosił: „Odnoś się z miłością i czcią do
wszystkich istot stworzonych”.
Siłą sprawczą całego przedsięwzięcia, koordynatorem projektu oraz prowadzącą jego finał
była pani wicedyrektor Agnieszka Półchłopek.
Wiemy, że miarą wartości człowieka jest
jego stosunek do zwierząt. W przypadku
naszych uczniów, mamy taką nadzieję, nie
są to puste słowa.
Ewa Nowaczyk
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Otacza nas
piękno

WARSZTATY TANECZNO-WOLKALNE
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA NARODOWEGO WŁADSIE z Gimnazjum w Kórniku

pamiątkę. To był z pewnością satysfakcjonujący wyjazd, dodający energii do dalszej
nauki w szkole.
Paulina Kaźmierczak
EUROPEJSKI DZIEŃ PTAKÓW
W CZMOŃCU
Kończył się wrzesień… Pani Danusia
Przybył, podobnie jak w ubiegłym roku,
zmobilizowała uczniów do wzięcia udziału
w Europejskich Dniach Ptaków. Zgłosiłam
naszą wycieczkę na oficjalnej stronie OTOP-u i 1 października przy świetlicy w Czmońcu
zebrała się grupa miłośników ptaków. Po
nocnej  ulewie  nie było już śladu. Zaopatrzeni
w lornetki i aparaty fotograficzne ruszyliśmy
w kierunku nadwarciańskich rozlewisk.

Zaświeciło słońce i zrobiło się pięknie. Co
chwilę zauważaliśmy   jakiegoś ptaka. Był
z nami p. Andrzej, ornitolog, który mówił
nam, jaki to gatunek. Lena, nasza uczennica,
rozpoznawała ptaki po ich śpiewie. Najwięcej
było wron siwych, sikorek  i dzięciołów. Pani
Magda Bartecka, razem z innymi mamami
zadbały, by po powrocie ze spaceru czekały
na nas ognisko, kiełbaski i dobre ciasto.
Chętni wzięli   udział w konkursie wiedzy
o ptakach. Po zakończeniu spaceru, informacje o naszych obserwacjach wysłałam na
stronę OTOPu i dzięki temu, przyczyniliśmy
się do wzbogacenia wiedzy o liczebności
ptasich gatunków w Polsce. Teraz czekamy
na kolejny EDP 2017.
E. Gajewska i D. Przybył
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W dniach od 13 do 15 października
2016 roku tancerze Władysiów uczestniczyli w warsztatach taneczno-wokalnych
w Jachrance pod Warszawą. Wyruszyliśmy
wczesnym rankiem sprzed siedziby KOK-u,
a na miejsce dotarliśmy w samo południe.
Wyjazd zaplanowaliśmy już wiosną 2016, żeby po wrześniowym naborze zintegrować grupę
i uczyć się kroków mazura. Wielu
tancerzy pokochało śpiew i zajęcia wokalne z panią Krysią.
Są one chwilą wytchnienia od
morderczych czasem treningów.
Żeby nie zwariować od mazura,
jako przerywnik, ćwiczymy kroki
kujawiaka i oberka. Zmęczenie
dało znać o sobie już pierwszego
dnia, kiedy nie mieliśmy sił na zabawy integracyjne w czwartkowy
wieczór. Jest to już nasz trzeci
pobyt w Jachrance, więc po raz
kolejny spotykamy się z miłym
przyjęciem ze strony kierownictwa
i personelu ośrodka, pysznym
jedzeniem i dobrą pogodą, bo Jachranka
przywitała nas pięknym słońcem, co było
miłą odmianą po deszczowych dniach. Czas
wyjazdowych warsztatów jest szczelnie wypełniony zajęciami: już pierwszego dnia był
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u nas pan Dariusz Skrzydlewski – choreograf
i dyrektor Domu Kultury w Wieliszewie. Razem
przepracowaliśmy z panem Darkiem osiem
godzin. Wiele działo się również w sferze
wokalnej – kierownictwo artystyczne zespołu
zadecydowało bowiem, że wystąpimy na Mię-

dzypowiatowym Przeglądzie Piosenki i Pieśni
Patriotycznej organizowanym corocznie przez
Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej w dniu 9 listopada 2016 r. Pierwszy
wieczór poświęciliśmy na wybór piosenki,

na drugi dzień pani Krystyna Polachowska
przygotowała linie melodyczne i aranżację dla
naszych chórzystów, i rozpoczęły się próby.
Na razie nie będziemy zdradzać szczegółów,
ale przygotowana na przegląd pieśń urzekła
nas wszystkich swoją melodią, zalotnością
i wdziękiem. Mamy nadzieję, że
nasz występ spodoba się widzom
i jury. Szlifujemy formę dbając
o szczegóły, co widać na zdjęciu
z próby śpiewanej. W Dzień Edukacji Narodowej nie zabrakło życzeń i upominków dla nauczycieli
i instruktorów. Miłe jest to, że młodzi ludzie potrafią i chcą okazać
swoją wdzięczność za okazane
im serce i przekazaną wiedzę.
Czas warsztatów upłynął szybko
i nawet się nie obejrzeliśmy, a już
trzeba było wracać. Przed nami
nowe wyzwania: 29.10.2016 roku
przyjeżdża do nas i do Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej
pan Dariusz Skrzydlewski, by
powoli fragmentami układać nowy
program z mazurem. Poza tym przed nami
pierwsze zmagania konkursowe, więc prosimy
o mentalne wsparcie i trzymanie za Władysie
kciuków.
K. Sibilska
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W niedzielę, tj. 09.10.2016 r., grupa miłośników dwóch kółek
wyruszyła spod Starej Szkoły w Borówcu, by wspólnie spędzić
czas podczas borówieckiego rajdu rowerowego. Jesienna, kapryśna pogoda tym razem okazała się dla nas całkiem łaskawa, a
zaproponowana trasa przejazdu była dla uczestników wyjątkowo
przyjazna. Nasi cykliści przejeżdżali przez sąsiednie sołectwa,
m.in. przez Szczodrzykowo oraz Runowo, a w drodze powrotnej
odwiedzili Kórnik. Cała trasa wynosiła około 20 kilometrów. Po
powrocie na uczestników rajdu czekała rozgrzewająca herbata
oraz pożywne przekąski.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszam na wiosenny rajd w Borówcu. Ogromne podziękowania
kieruję również w stronę naszego niezastąpionego Pana Jarosława Janowskiego, który nie tylko poprowadził rajd, lecz także jest
autorem wspaniałych zdjęć, do których obejrzenia zachęcam na
stronie eborowiec.pl
			
Sylwia Brzoskowska
		
sołtys sołectwa Borówiec Nowy

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA
NA PRZEDSZKOLAKA
Dnia 30.09.2016 r. o godzinie 16.00 w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kórniku odbyła się pierwsza, najważniejsza
uroczystość dla przedszkolaków z Przedszkola
„Bajkowy Dwór” w Kórniku – „Pasowanie na
Przedszkolaka”.
W obecności rodziców, dyrektora, nauczycieli i personelu ośmioro – 2,5-latków, dwadzieścioro ośmioro 3-latków, dziewięcioro - 4-latków
i troje -5-latków przystąpiło do „Pasowania na
Przedszkolaka”.
Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej. Dzieci zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do
tej pory w przedszkolu, pod kierunkiem wychowawczyń: Katarzyny Kasprzyk wychowawcy
grupy „Sówki”, Natalii Szubińskiej wychowawcy
grupy „Misiaczki”, Sylwii Dudziak wychowawcy
grupy „Pszczółki”, Wiesławy Jóźwiak - Cybul
wychowawcy grupy „Biedronki”, Marty Dobosz
wychowawcy grupy „Żabki”, Anny Zwierzyńskiej
wychowawcy grupy „Krasnoludki” i Niny Badurskiej - nauczyciela wspomagającego.
Odświętny strój, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. Występ dzieci
wzbudził ogromne emocje. Podsumowaniem
występów było uroczyste pasowanie magiczną
kredką. Aktu „Pasowania na Przedszkolaka”
dokonała mgr Agnieszka Askutja – dyrektorka
Przedszkola  „Bajkowy Dwór” w Kórniku.  Na
pamiątkę tej wyjątkowej chwili przedszkolaki
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Po części
artystycznej nastał czas na słodki „tortowy”
poczęstunek  dla wszystkich zebranych.
M. Dobosz

RODZINNE CZYTANIE

– HAPPENING W PRZEDSZKOLU „ŚPIEWAJĄCY WŁÓCZYKIJE”
II Borówieckie Spotkanie z Książką,
to nazwa cyklicznej imprezy, która organizowana jest w Przedszkolu „Śpiewający
Włóczykije”, w Borówcu. Celem całej akcji,
przebiegającej pod patronatem Fundacji
ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom,
jest promowania rodzinnego czytania.
Adresatem są rodziny związane z naszym
przedszkolem i nie tylko - do udziału zaprosiliśmy mieszkańców Borówca i okolicy, bez
względu na wiek, tych, którzy kochają czytać
i tych, którzy chcą się przekonać, jak wiele
korzyści płynie z codziennego czytania.
Na II Borówieckie Spotkanie z Książką
zaprosiliśmy do naszego przedszkola autorów książek dla dzieci. Gościła u nas pani
Danuta Zawadzka, twórczyni opowieści
o Bartku Koniczynie, znana także jako autorka słów wielu piosenek dla dzieci. Drugim
gościem był Tomasz Nowaczyk, związany
z kabaretem Czesuaf, autor wierszy dla dzieci wydanych w tomie „Gupik ma szczęście”.
Autorzy czytali głośno swoje teksty, rozmawiali z czytelnikami, podpisywali książki.
Podczas sobotniego happeningu odbywały się u nas także małe targi książki
oraz warsztaty dla dzieci, związane z bohaterami literatury dziecięcej. W każdej
przedszkolnej Sali najlepsze poznańskie
wydawnictwa miały swoje stanowiska, na
których promowały dobre książki dla dzieci.
Aby słuchanie połączyć z czytaniem zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne, w czasie
których dzieci rysowały, wycinały, doklejały,
dolepiały, szyły – różne wytwory związane
z postaciami z bajek.
Najważniejszym momentem podczas
książkowego happeningu było pobijanie
rekordu w rodzinnym czytaniu dzieciom.
Ponad 100 osób, zebranych tego dnia
w przedszkolu „Śpiewający Włóczykije”
w Borówcu, czytało w tym samym czasie,
w małych rodzinnych grupach, swoje ulubione lub nowo nabyte lektury.
A po co to wszystko? Całe to „zamieszanie” zorganizowaliśmy po to, żeby
powiedzieć głośno : warto czytać – bo czy-

16

W „Bajkowym Dworze”

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU
Dnia 30 września odwiedził nasze
przedszkole teatr „Gargulec” z Poznania.
Przedstawienie miało tytuł „Wybierz numer 112”. Spektakl pozwolił  zapamiętać
i zrozumieć do czego służy numer 112.
Dzieci poznały przemiłą panią dyspozytorkę obsługującą ten numer. Mali
widzowie dowiedzieli się, że można
zadzwonić pod taki numer w razie niebezpieczeństwa. Najpierw przedstawiono
scenę , gdzie należało wezwać policjanta,
gdyż naszej bohaterce zły chochlik ukradł
plecak. Na szczęście nasze przedszkolaki
wiedziały, że należy wybrać numer 112.
Na miejsce zdarzenia szybko przybył
pan policjant, który przeprowadził docho-

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W PRZEDSZKOLU NR 2 „CZTERY PORY ROKU”
tanie to najłatwiejszy sposób, aby zapewnić
dzieciom sukces w szkole, czytanie rozwija
wiele funkcji, rodzinne czytanie – jest ok!
Badania naukowe dowodzą, że czytanie
dziecku:
- buduje mocną więź miedzy dorosłym
i dzieckiem,
- zapewnia zdrowy emocjonalny rozwój
dziecka,
- rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
- uczy myślenia, poprawia koncentrację,
- wzmacnia poczucie własnej wartości
dziecka,
- poszerza wiedzę ogólną,
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces
w szkole;
- zapobiega uzależnieniu od telewizji
i komputerów,
- kształtuje na całe życie nawyk czytania
i zdobywania wiedzy,

- pomaga wychować mądrego człowieka.
„Jeśli chcemy, by nasze dzieci wyrosły
na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi,
czytajmy im codziennie!”  
Pełna foto- relacja na profilu: Przedszkole „Śpiewający Włóczykije” FACEBOOK
– zapraszamy.
Ewa Ziętek,
Przedszkole
„Śpiewający Włóczykije”,
Borówiec, ul. Leśna 12 b,
tel. 669015131

Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu.
		
Robert Fulghum
W naszym przedszkolu, dnia 22 września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Świętowaliśmy ten dzień
w aktywny sposób. Najpierw w każdej grupie odbyły się
zajęcia dydaktyczne związane z tymże świętem. Dzieci
uczyły się piosenki o przedszkolakach, czyli Jestem
sobie przedszkolaczek oraz wspólnego okrzyku, który
towarzyszył nam przez cały dzień Chociaż jestem jeszcze mały, to przedszkolak ze mnie wspaniały! Następną
atrakcją dla naszych przedszkolaków był Dmuchany
Zamek, który został nam udostępniony dzięki uprzejmości pana Rafała Węglarza- taty chłopca z grupy
Śnieżynek. Była to wspaniała zabawa dla wszystkich
grup. Na zakończenie całe przedszkole uczestniczyło
w przemarszu do Bnińskiego Ratusza, gdzie przywitał
nas pan Adam Lewandowski. Opowiedział o pracy
w Ratuszu oraz oprowadził po nim starsze grupy. Na
zakończenie naszego spotkania każde dziecko otrzymało słodki upominek. Był to dzień pełen wrażeń dla
naszych wspaniałych przedszkolaków.

OŚWIATA

OŚWIATA

Jesienny rajd rowerowy w Borówcu

dzenie, wypytując świadków zdarzenia,
którymi były dzieci.
Później należało wezwać lekarza,
gdyż problemy ze zdrowiem miała laleczka- córeczka naszej bohaterki. W tej
sytuacji, również pomogli przedszkolacy.
Lekarz udzielił fachowej pomocy. Kiedy
myśleliśmy, że już wszystko w porządku,
dzieci zauważyły, że coś się pali.
Wiedziały, że należy zadzwonić pod
numer 112. Strażak pojawił się niemal
natychmiast i wybawił nas z opresji. Na
koniec wspólnie z aktorami przedszkolaki
wybierały na dużym telefonie poznany
numer i zaśpiewały piosenkę „Wybierz
numer 112”.
S. Dudziak

DAJĄC KREW
RATUJESZ ŻYCIE
Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 18 września
2016 roku w remizie OSP, miała miejsce kolejna już akcja zbiórki krwi. Zarejestrowały się 62 osoby - z czego 47 osoby oddały krew. Wynik to 21,15
l krwi. Dwie osoby zarejestrowały się na szpik.  Wszystkim oddającym jak
i tym, którym się nie udało serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy
również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej szczytnej akcji.
W najbliższych numerach Kórniczanina będziemy publikować terminy następnych zbiórek.
Andrzej Szyc – OSP Kórnik

Katarzyna Bortlisz
Anna Kaczmarek
Magdalena Kalisz
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„Jesień, opadły liście
Bóg krwią je wymalował
Liście tak wcześnie zrodzone
Biedne liście, żyły tak krótko
A już szalony wiatr je porwał”
(Fado de Lisboa: “Outuno folha caída”, sł.: Joaquim Campos, tłum. KT)
Jesień, czas melancholii i zadumy. Czas
tęsknoty. Żaden inny czas w roku nie sprzyja
słuchaniu fado tak bardzo, jak właśnie jesień.
Portugalskie „saudade”, czyli tęsknota, to
klucz do poznania fado, ale także samych
Portugalczyków.
Czym więc jest fado?
Fado, mówiąc najogólniej, to pieśń powstała na terenie Portugalii na skutek zderzenia
się w tym rejonie kultur: iberyjskiej, arabskiej,
żydowskiej, a wraz z rozwojem niewolnictwa, także kultury ludów Afryki. Jest to pieśń
przesycona smutkiem, tęsknotą i nostalgią,
nierozerwalnie związana z morzem.
Hipotez na temat powstania fado jest wiele,
ale ta najlepiej udokumentowana zakłada, że

pieśni fado narodziły się na morzu.
Być może to odkrywcy nowych szlaków
i lądów, którzy narażając swe życie dla dobra
ojczyzny i reszty starego świata, oderwani od
swych rodzin tęsknili, a tęskniąc śpiewali. Może
właśnie fado?
Może też to niewolnicy płynący z Afryki
śpiewem wyrażali tragizm swojej sytuacji i ból
rozłąki z wszystkim, co zostawili na czarnym
lądzie?
A może też to portugalscy marynarze
tęskniący za swoją ojczyzną, ujęci lamentem
śpiewu niewolników wyśpiewywali swój smutek
w fado?
W jesienny, październikowy wieczór, po raz
kolejny w Kórniku zagości fado.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat
Portugalii i fado, a także spróbować prawdziwych portugalskich przysmaków, jeśli chcesz
wybrać się w muzyczną podróż po Portugalii
i chcesz posłuchać najpiękniejszych pieśni fado
- nie może Cię zabraknąć. QQ!ryku w Kórniku,
ul. Reja 2, 27 października 2016 roku, g. 19:00.
KT

Święto
korbola
w Biernatkach
Dnia 8 października   2016 r.   w świetlicy w Biernatkach   spotkali się   miłośnicy   korbola, cukini i pyry  z gzikiem.   
Mieszkańcy   przygotowali smaczne
dania z tychże produktów: zapiekany
korbol, dyniowa zupa, kompot z dyni,  
plyndze z cukini, pyra z gzikiem. Degustacja była wspaniała, bo przygotowane potrawy szybko znikały ze stołu.  
Dzieci miały  także  okazję wziąć udział
w warsztatach malarskich, robiły m.in.
stempelki z pyry. Pan Adam Weicher  
przybliżył nam gwarę  poznańską, a Jan
Palacz umilał nam  spotkanie muzycznie
grając na akordeonie.
Pragniemy wszystkim podziękować
za udział i przygotowanie potraw z korbola.
Dziękujemy.

Fitnessowy wycisk za nami !
W minioną sobotę 15 października
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA odbył się kolejny XVII MARATON
AEROBIKOWY.
Podczas jesiennej edycji nie zawiodła
nas rzesza całkiem nowych oraz zagorzałych fanów oazowego maratonu. Impreza
odbyła się na trzech salach, a ćwiczyło z
nami ponad 140 osób! Maraton otworzył
charyzmatyczny Harry Beto, który gorącymi rytmami wprowadził uczestników w
świat ZUMBY. Harmonogram obejmował
również zajęcia BODYPUMP, SPINNING,
ABT, PILATES, JOGĘ oraz JUMP, które po
raz pierwszy odbyły się na 50 trampolinach
na hali sportowej!
Uczestnikom maratonu dziękujemy
za wspólnie spędzony czas i gratulujemy
niezwykle dobrej formy. Zachęcamy do regularnych ćwiczeń w Oazie i zapoznanie się
z naszym grafikiem fitness. A wszystkich,
którym nie udało się dotrzeć zapraszamy
na zimową XVIII edycję.
Oaza

Dziękujemy instruktorom za zaangażowanie, klubom DANCE-ART i PERFECT BODY FITNESS za współpracę,
firmie Go Events Technika Estradowa za
wspaniałe nagłośnienie i oświetlenie jak
i sponsorom 17 edycji, którzy wzbogacili
naszą loterię:

SPORT

KULTURA

Jesienne fado w Kórniku

ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
Centrum medyczne Diagnosis
Dietostyl Monika Majchrzycka – Eliks
Hurtownia kosmetyków POWĄSKA
Klub Zdrowia DUOLIFE
KRUK’s different
Mary Kay
OAZA DIVE nurkowanie
OAZA LOOK fryzjerstwo
MaG-ic Nails OAZA LOOK kosmetyka
Paralotnie Poznań Szymon Domagała
Restauracja Ventus
Salon kosmetyczny PRINCESS
SKŁAD NATURY KÓRNIK  

Sołtys z Rada Sołecką

ŁUCZNICZE OSTATKI

2 października 6-osobowa reprezentacja łuczników UKS – Jedynka Kórnik wzięła
udział w Memoriale Czesława Ochockiego,
założyciela Klubu Sportowego „Surma”.
Jest to turniej specyficzny, bowiem nie
ma tam podziału na kategorie wiekowe,
młodsi muszą rywalizować ze starszymi.
W poznańskich zawodach znakomicie spisały się dziewczęta: Dominika Frąckowiak,
będąca od dłuższego czasu w świetnej
formie, zajęła 2 miejsce – najwyższe w historii naszych startów w tym memoriale. Na
trzecim miejscu znalazła się znakomicie
dysponowana tego dnia Kinga Banecka,
która znacząco pobiła swój rekord życiowy.
Niewiele gorzej zaprezentował się Michał
Najewski. W bardzo silnie obsadzonej
stawce mężczyzn zajął 4 miejsce, a do
podium zabrakło mu zaledwie 1 punktu.
Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsca.
14 października przeprowadziliśmy ostatni
trening w sezonie. Podobnie jak w roku
ubiegłym był to trening nocny. Strzelaliśmy więc w blasku księżyca, lampionów
i latarek. Choć temperatura powietrza nie
była najwyższa to emocje związane ze
strzelaniem w takich okolicznościach rozgrzewały wszystkich. Dzień później odbyły
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się ostatnie zawody, kończące łuczniczą
rywalizację w sezonie 2016. Był to V Turniej
o Puchar Sokoła w Radzewie. Podobnie jak
w Poznaniu nie było podziału na kategorie
wiekowe. Rywalizację chłopców wygrał
Michał Najewski, wyprzedzając Wojciecha
Radziejewskiego i Jana Urbaniaka. W zmaganiach dziewcząt najlepsza okazała
się Dominika Frąckowiak, a na niższych
stopniach podium stanęły jeszcze Zuzan-

na Banecka i Roksana Toboła. Odbyły się
jeszcze strzelania specjalne, w których
prym wiodły dziewczęta. Pierwsze miejsce
zajęła Dominika, drugie Zuzia, a trzecie
Kinga Banecka. W zawodach udział wzięli
reprezentanci trzech klubów z Wielkopolski.
Po strzelaniach konkursowych można było
posilić się kiełbasą z ogniska.
Trener
Karol Niemier
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7 października 2016r. godzina piąta rano, za
oknami jeszcze ciemno, przysłowiowy środek
nocy … Cóż takiego ważnego mogło się dziać
o tak nietypowej porze? Otóż tak wcześnie
należało wyruszyć w drogę do Sztumu (miasto
niedaleko Malborka), aby zdążyć na V Mistrzostwa Polski Szkół w Rummikub, które rozpoczynały się o godzinie 10.00. Naszą szkołę,
czyli Szkołę Podstawową nr 1, reprezentowały
dwie uczennice: zwyciężczyni szkolnych eliminacji - Agata Tomczak oraz laureatka drugiego
miejsca - Dominika Jakubczak - obie z klasy 6D.
Po liczącej blisko 300km trasie, zajechaliśmy
do celu - Zespołu Szkół w Sztumie. Tam, po
oficjalnym rozpoczęciu, nastąpiła tak bardzo
wyczekiwana chwila - początek rywalizacji.
Przystąpili do niej uczniowie z 50 szkół z całej
Polski (każdą szkołę reprezentowały dwie
osoby). W tym roku organizatorzy zaproponowali inny niż dotąd przebieg zawodów. Stało
się tak dlatego, iż niedawno wprowadzono na
rynek dwie nowe odmiany Rummikuba: Twist
i Expert. Dzięki nim Rummikub nabiera nowego
wymiaru, zmusza do zmiany sposobu myślenia, odsłania nowe, niedozwolone do tej pory,
możliwości. Podczas mistrzostw rozegrano po
dwie partie każdej odmiany: Standard, Twist
i Expert, co zajęło uczestnikom około 3 godzin.
A potem… moment niepewności, wszyscy
wstrzymali oddech, gdy  organizatorzy podliczali
punkty. Dominika wygrała trzy mecze, a Agata
- dwa. Istniała więc realna możliwość awansu,
gdyż w półfinale miało grać 16 osób. I wreszcie - na tablicy pojawiły się wyniki! Moment
wyszukiwania i … Dominika była 17, a Agata 28.
Poczułyśmy ogromne rozżalenie - 17 miejsce,
tak niewiele brakowało do awansu. Niemniej
jednak, po chwili rozgoryczenia, ogarnęła nas
szczera radość: 17 i 28 miejsce na 100 osób
to naprawdę bardzo dobry wynik! Krótko po
ogłoszeniu wyników, wyruszyłyśmy w drogę
powrotną. W tym miejscu chciałam bardzo
serdecznie podziękować mamie Dominiki, pani
Ewie Jakubczak, która zgodziła się nas zawieźć
na zawody. Podsumowując, Rummikub staje
się w naszej szkole coraz bardziej popularną
grą i zapewne w przyszłym roku stawimy się
na VI Mistrzostwach Polski Szkół w Rummikub.
Do zobaczenia!
Katarzyna Szczepaniak
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MISTRZOSTWA POWIATU
W SZTAFETOWYCH
BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Dużym sukcesem sportowym i organizacyjnym zakończyły się Mistrzostwa
Powiatu Poznańskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych. Była to największa
impreza sportowa organizowana w powiecie  poznańskim. W tym roku startowało
ok 600 uczniów ze Szkół Podstawowych,
Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych.
Zawody jak co roku odbywały się na terenie OSiR Kórnik. Przy pięknej pogodzie
drużyny sztafetowe stanęły na starcie
zawodów. Bezkonkurencyjna okazała
się sztafeta dziewcząt z SP Kórnika,
która cały bieg była na prowadzeniu
i zakończyła zawody z dużą przewagą
(1m/16 szkół). Również sztafeta chłopców pokazała, że jesteśmy w czołówce.
Nasi biegacze trzymali równe tempo,
utrzymując się między 1 a 3 miejscem.
Chłopcy w kolejnych biegach  przypieczętowali swoje zwycięstwo(1m/15). Wśród
Gimnazjów   konkurencja była równie
silna i o zwycięstwo trzeba było walczyć
do końca. Gimnazjaliści z Kórnika zajęli  
ostatecznie 3 m/ 14 startujących nato-

miast dziewczęta z Robakowa 8m./ 14.
Także uczniowie ZS w Kórniku spisali się
na medal zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli 3m. Wspaniała postawa naszych
młodych zawodników, ich determinacja
oraz walka do końca pozwoliły sięgnąć
po najwyższe laury za co dziękujemy.
Zwycięskie szkoły otrzymały puchary,
a najlepsza trójka dyplomy i indywidualne
medale.  Zgodnie z regulaminem pierwsze
trzy szkoły ze wszystkich kategorii szkół
awansowały na   zawody wojewódzkie.
Dzięki uprzejmości pracowników OSiR,
zaangażowaniu nauczycieli wychowania
fizycznego pod kierownictwem Andrzeja
Palucha, a także przy pomocy Młodzieżowych Organizatorów Sportu z Gimnazjum i Zespołu Szkół z Kórniku zawody
przeprowadzono sprawnie. Nad bezpieczeństwem czuwała służba medyczna.
PARAMED z Pobiedzisk.
Nauczyciele wychowania fizycznego

KOLARSTWO
14 medali kolarzy w
Torowych Mistrzostwach Polski
Doskonale wygląda końcówka sezonu kolarskiego w wykonaniu zawodników i zawodniczek sekcji kolarskiej Mróz Jedynka Kórnik. Na
zakończenie sezonu szosowego w mistrzostwach Polski drużynowo i dwójkami na czas, nasi zawodnicy zdobyli
7 medali w tym 5 złotych, natomiast na
zakończenie sezonu torowego, podczas
mistrzostw Polski w konkurencjach nie
olimpijskich w Pruszkowie, kórniczanie
zdobyli aż 14 medali w tym 5 złotych.
Sukces ten cieszy tym bardziej, że nie
wystartowały w nich, dwie eksportowe
nasze zawodniczki Nikol Płosaj i Alicja
Ratajczak. Pierwsza z nich wyleciała do
Paryża na torowe Mistrzostwa Europy
elity (seniorów), natomiast druga przebywała w Katarze na szosowych Mistrzostwach Świata elity. Osłabieniem ekipy
była również absencja chorej Natalii Szymczak.
Największą niespodziankę w Pruszkowskim
championacie sprawił junior Wojciech Bystrzycki, który został Mistrzem Polski w najbardziej
prestiżowym wyścigu na 3000 m na dochodzenie. Doskonałą formę zaprezentowała na
koniec sezonu Weronika Humelt, która zdobyła
dwa złote medale, jeden w wyścigu australijskim, a drugi w wyścigu punktowym kobiet do
lat 23. Złote medale zdobyły również Viktoria
Żegleń w wyścigu scretch do lat 23, oraz Karolina Przybylak w wyścigu australijskim wśród
juniorek. Wyścigi australijskie można udać za

Zawody sportowe
w Radzewie
TENIS STOŁOWY SP
Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym
szkół podstawowych odbyły się 4 października, tradycyjnie w Radzewie. Wśród
dziewcząt puchar przechodni po dwóch
latach przerwy trafił w ręce zawodniczek
z Radzewa. Złote medale zdobyły: Roksana
Toboła, Emilia Fiedorczyk i Natalia Bykowicz. Na drugim miejscu zawody ukończyły
dziewczęta ze Szczodrzykowa, na trzecim
z Bnina, a na czwartym z Kamionek. Wśród
chłopców pasjonującą walkę o zwycięstwo
stoczyli reprezentanci Kamionek i Szczodrzykowa. Ostatecznie lepszymi okazali
się ci drudzy. Chłopcy ze Szczodrzykowa
już od 4 lat wiodą prym w gminnej rywalizacji tenisistów stołowych. Tym razem
grali w składzie: Filip Janowski, Bartosz
Idaszak i Bartosz Bukczyński. Trzecie
miejsce dla Radzewa, a czwarte dla Bnina.
Zwycięskie szkoły reprezentowały naszą
gminę na Mistrzostwach Powiatu, które 12
października odbyły się w Pecnej. Bardzo
udanie spisali się podopieczni Dariusza
Śmigielskiego ze Szczodrzykowa, którzy
zajęli 3 miejsce, premiowane awansem do
zawodów szczebla rejonowego. Niestety
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niezwykle udane, gdyż brązowe medale padły
jeszcze łupem Joanny Golec (juniorki), oraz
Viktoria Żegleń (P-23). Karolina wraz z Viktorią
zdobyły jeszcze brązowe medale w wyścigach
punktowych.
W rywalizacji kobiet na 3000 m na dochodzenie Żegleń i Humelt zdobyły kolejno srebro
i brąz. Ostatnie medale podczas mistrzostw

Podczas I edycji p.n. „Szukamy  Następców
Olimpijczyków” praktycznie wszyscy zawodnicy Mróz, którzy wzięli udział w zawodach
przywieźli do domu medale. Wśród dziewcząt
do lat 12 Złoty medal w sprincie olimpijskim
(składy 2 osobowe) zdobyła nasza dwójka
Maria Hoffmann i Emilia Jurga, a srebrny
ich koleżanka Julia Przymusińska wraz
z zawodniczką z Viktorii Jarocin Mileną
Jędrzejak. Również złote medale w tej
konkurencji zdobyli nasi chłopcy do
lat 12 (składy 3 osobowe) Mateusz
Przymusiński i Wiktor Perz, połączeni
z zawodnikiem z NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki Antonim Kidą. Również
złoto przywiozła do domu Joanna
Błaszczak, która wraz z Nikolą Wielowską z Nowogardu były bezkonkurencyjne w kategorii młodziczek. Bardzo
dobrze najmłodsi adepci ze szkółki
kórnickiej wypadli w konkurencjach
Dwukrotny mistrz Polski Wojciwch Bystrzycki. indywidualnych. W wyścigu na 250m
Foto. Dariusz Krzywński ze startu lotnego Emilia Jurga i Maria
Hoffmann zajęły kolejno miejsca 2 i 3,
rozdano w wyścigach medison (parami), który natomiast chłopcy Mateusz Przymusiński
wśród kobiet rozegrano na mistrzostwach po i Wiktor Perz miejsca 5 i 6. W wyścigach
raz pierwszy. Do Kórnika pojechał srebrny me- scretch i punktowym dziewczęta zamieniły się
dal kobiet (P-23) Żegleń i Humelt, oraz brązowy miejscami i Marysia w obu przypadkach była
dla juniorek (Przybylak, Golec). Dwójka chłop- 2 a Emilka 3. Chłopcy natomiast w scretchu  
ców Wojciech Bystrzycki i Jan Łamaszewski Mateusz i Wiktor zajęli kolejno miejsca 2
i 4, natomiast w wyścigu punktowym 3 i 5.
zajęła 6 miejsce.  
Debiutujący w zawodach torowych Patryk
Szkółka Kolarska UKS Mróz Jedynka
Andrzejczak w finale B wyścigu scretch młoKórnik wygrywa Również Na Torze
dzików, zajął świetne 6 miejsce.
Bardzo miłą niespodziankę sprawili najmłodsi zawodnicy UKS Mróz Jedynka Kórnik
Paweł Marciniak
z zarejestrowanej kórnickiej szkółki kolarskiej.

poniżej oczekiwań spisały się tym razem
podopieczne Karola Niemiera z Radzewa.
Dziewczęta przegrały pierwszy mecz,
a drugi wygrały. Niestety niekorzystny
wynik w pojedynku innych szkół sprawił,
że Radzewianki przedwcześnie pożegnały
się z Pecną, zajmują odległe, 7 miejsce.
KN
BADMINTON SP
Także w Radzewie odbyły się gminne
mistrzostwa w badmintonie. 10 października do rywalizacji przystąpiły 3 szkoły.
Wśród dziewcząt zdecydowanie, po raz

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Zawody
w Sztumie

szósty z rzędu triumf odniosła szkoła
z Radzewa. Mistrzynie gminy 2016/2017 to:
Roksana Toboła, Zuzanna Banecka i Emilia
Fiedorczyk. Na drugim stopniu podium SP
Kamionki, a na trzecim SP Szczodrzykowo.
Wśród chłopców także puchar dla Radzewa
(piąty raz z rzędu), choć mecz o pierwsze
miejsce z Kamionkami przysporzył wiele
emocji. Złoci medaliści to: Tomasz Frąckowiak, Mikołaj Ostroróg i Piotr Michurski.
Trzecie miejsce dla Szczodrzykowa.
KN
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelnoś...”
E. Dickinson

Pani Lucynie Smolarkiewicz
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmieci

Pani Joannie Siejak
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmieci

Ojca

Dziadka

Składa:
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Składa:
Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Ogłoszenia DROBNE
Praca
*Salon fryzjerski DIVAzatrudni fryzjerkę lub fryzjera. Doświadczenie mile widziane.Atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik, wyjazdy na szkolenia. Tel. 506-183-551
*Praca w ochronie - Gądki, Żerniki, Koninko. Atrakcyjne stawki, Możliwość wyboru obiektu. Tel. 605-862-861
*Zatrudnię panią do sklepu spożywczego w Robakowie, ½ lub cały etat. Tel. 604 126 690

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.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA

		

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelnoś...”
E. Dickinson

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)

Inne
*Oddam małe kotki, 3 miesięczne w dobre ręce. Tel. 783 7020 863
*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
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk,  płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692-241-023
*Masaż leczniczy z dojazdem do klienta. Tel. 601 592 707
*Zestawy zabawek dla dzieci. Używane w bdb stanie. Tanio. Tel. 696 779 221
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692-241-023
*Dorabiamy klucze w Kórniku. Tel. 61/8190-118
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zmywarkę stan bdb-możliwość transportu. Tel. 531294499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Biuro podróży Cuba travel wycieczki samolotem, autokarem wyjazdy na narty Plac Niepodległości 5 Kórnik
*Sklep prezencik  na każdą okazję śmieszne gadżety, stroje karnawałowe Plac Niepodległości 5 Kórnik Zapraszamy
*Zatrudnię brukarza, pomocnika brukarza. Umowa o prace, 12-14 zł/h netto. Tel. 601 405 059
*Podejmę współpracę z pośrednikiem kredytowym. Tel.  519-832-808
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych,solidnie. Tel. 572-386-490
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 84 30 92
*Sprzedam działki budowlane w Czmońcu 128/12 790m², 128/11 710m² oraz 138/1 3400m². Piękne położenie. Tel. 691810340
*Sprzedam działkę budowlaną w Skrzynkach pow. 850 m². Tel. 660 583 925  
*Sprzedam pufę worek do siedzenia oraz poduszkę ze skai. Tel. 601 746 930
*Sprzedam grzejnik olejowo-elektryczny nowy 1800/2200 W, 75 zł, oraz termowentylator 2000 W 25 zł. Tel. 601 746 930
*Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej, powierzchnia 81,5 m², Krzyżowniki – gmina Kleszczewo. Tel. 600 449 682
*Sprzedam duży garaż w ciągu garaży na Os. Krasickiego w Kórniku. Tel. 604 498 504
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni Magazyniera –Sprzedawcę. Tel. 618170299
*Sprzedaż dyń. Biernatki, ul. Główna 45.
*Sprzedam kurczaki wiejskie, ubite, z dowozem. Tel. 601153947
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Kupię działkę rekreacyjną w Bninie. Tel. 61 8170 290
*Wannę narożnikową 90x140, lewą z prawdziwym hydromasażem, nową sprzedam. Tel. 784 825 329
*Segment w Borówcu 104x400 – 205 000 sprzedam. Tel. 602 214 931
*Przyjmę w dzierżawę ziemię rolną w gminie Kórnik, Środa Wlkp., Kleszczewo, Mosina. Tel. 576 984 100

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel: 618 17 00 43

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.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,

ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
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Następny numer Kórniczanina ukaże się
4 listopada 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 28 października 2016 r.
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