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RocZNicA RoZSTRZElANiA

W 77. rocznicę rozstrzelania obywateli 
Kórnika i okolic przez Niemców, w dniu 
20 października odbyła się patriotyczna 
uroczystość przy tablicy upamiętniającej 
to wydarzenie. W asyście harcerzy i przy 
werblach wiązanki kwiatów złożyli przedsta-
wiciele samorządu, organizacji, firm i innych 
instytucji oraz osoby prywatne. Kwiaty 
złożono także na mogile zamordowanych. 

Z inicjatywy prezesa „Towarzystwa 
Ku Upiększaniu Miasta Kórnika” Jakuba 
Mąderka oprawę wydarzenia stanowiło na-
granie tekstu autorstwa prof. Jerzego Fogla, 
który opisał wydarzenia z 1939 w artykule w 
„Przewodniku Katolickim”, opublikowanym 
także w 2015 roku w „Kórniczaninie”. Jakub 
Mąderek przygotował także wystawę zdjęć 
Kórnika z czasów okupacji, która do końca 
października prezentowana byłą w patio 
kórnickiego ratusza. 

„TRANSmiSjA” NA „SZYi”

W dniu 22 października wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski wraz z przewod-
niczącym Rady Miasta i Gminy Adamem 
Lewandowskim i radną Ireną Kaczmarek 
wziął udział w wernisażu wystawy „Trans-
misja 966-2016” w Bninie. Organizatorem 
wydarzenia była „Brama Poznania”.

PARkiNg PRZY PERoNAch

25 października wiceburmistrz Przemy-
sław Pacholski odbył spotkanie z dyrektor 
Aliną Stachowiak z PKP w sprawie prze-
jęcia gruntu pod parking „Parkuj i jedź” 
(Park&Ride) w Szczodrzykowie.

ZEBRANiE lidERA

W dniu 27 października 2016 r. w świetlicy 
wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Siedlemi-
nie (gmina Jarocin) odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej 
Wielkopolski. Głównymi punktami obrad było 

uzupełnienie składu osobowego Rady Stowa-
rzyszenia, przedstawienie informacji o skład-
kach członkowskich po zakończeniu okresu 
przygotowawczego (wraz z podjęciem uchwały 
w sprawie ustalenia składki członkowskiej) oraz 
o konieczności wprowadzenia zmian w Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Specjalista ds. Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, p. Marta Mańkowska i 
Specjalista ds. wdrażania LSR, p. Grzegorz 
Wiśniewski omówili projekt zmian Lokalnej 
Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji: regu-
laminu pracy Rady, procedury wyboru i oceny 
operacji w ramach LSR oraz kryteriów wyboru 
operacji. Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło 
przedstawione dokumenty i zatwierdziło tekst 
jednolity LSR.

Opr. ŁG i AB

W budynku kórnickiej Starej Gazowni (ul. 
Poznańska 83) uruchomiono całodobowe 
centrum monitoringu. Dyżurujący codzien-
nie pracownicy mają do 
dyspozycji 5 obrotowych 
i 11 stałych kamer, a tak-
że przyjmują zgłoszenia 
mieszkańców.

System kamer oparto 
na istniejącym uprzednio, 
jednak w ostatnim czasie 
znacznie zmodernizowa-
no sprzęt. Nowe kamery 
charakteryzują się dużą 
rozdzielczością i są do-
stosowane do obserwacji 
w nocy. 

Co istotne kamery są 
także mobilne i mogą zo-
stać doraźnie przeniesione 
w miejsca, które akurat 
wymagają monitorowania. 
Trwają także przygotowania do włączenia 
do tego systemu kamer zainstalowanych na 
zewnątrz KCRiS Oaza.

Jak poinformował nas komendant Straży 
Miejskiej, któremu podlega system monito-

ringu, dzięki całodobowej służbie wzrosła 
o niemal 100% liczba zgłoszeń i ujawnień 
sprawców.

W ciągu pierwszego miesiąca ujawniono 
88 sprawców wykroczeń, między innymi spo-
żywających alkohol w miejscach publicznych, 
sprawców czynów nieobyczajnych czy osobę, 
która bez upoważnienia wymontowywała 

cenniejsze elementy z wystawionych przez 
mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. 
Dzięki archiwum nagrań z kamer udokumen-

towano także kolizje drogo-
we i uszkodzenia mienia. 
Ułatwia to zidentyfikowanie 
sprawcy, gdy ten oddali się 
z miejsca zdarzenia.

Jakie zdarzenia moż-
na zgłaszać do Centrum 
Monitoringu? Przede 
wszystkim te związane 
z zakłócaniem porządku 
publicznego, którymi w 
godzinach urzędowania 
zajmuje się Straż Miejska. 
Jednak w nagłych przy-
padkach można zgłaszać 
także sytuacje wymagają-
ce interwencji innych służb: 
pogotowia ratunkowego, 
policji, straży pożarnej. 

Telefon do centrum monitoringu: 
604 607 104

Opr. ŁG

Centrum monitoringu
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XXVII sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik 
odbyła się 26 października w sali posiedzeń 
w bnińskim ratuszu. Pierwsza jej część tra-
dycyjnie już złożona była z serii sprawozdań.  
Powitano także na sali nową sołtys Pierzchna 
Małgorzatę Grześkowiak.

Po przerwie przystąpiono do podejmowania 
decyzji w zaplanowanych sprawach.

Dokonano zmian w składach osobowych 
Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik. Nowo wy-
brana radna Iwona Kosmalska zadeklarowała 
wolę członkowstwa w Komisjach: Edukacji, Kul-
tury i Polityki Społecznej, Komisji Infrastruktury 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów. Ze składu Komisji Edu-
kacji, Kultury i Polityki Społecznej wykreślono 
radnego Tomasza Naglera. Z kolei na funkcję 
przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
wybrano radną Danutę Paluszkiewicz.

Przyjęto do realizacji zmianę „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
i gminy kórnik”. Zaktualizowany Plan go-
spodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym 
dokumentem, umożliwiającym ubieganie się 
o przyznanie środków pomocowych z budżetu 
Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na 
lata 2014-2020.

Uchwalono roczny program współpracy 
gminy kórnik z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 
rok. Podstawową formą współpracy - podobnie 
jak w latach ubiegłych - będzie prowadzenie 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych.

Przyjęto od Powiatu Poznańskiego pro-
wadzenie zadania publicznego polegającego 
na zarządzaniu drogą powiatową nr 2476P 
w Runowie w zakresie przygotowania i reali-
zacji projektu przygotowywanego w ramach 
projektu strategicznego ZIT „Poznańska Kolej 
Metropolitalna (PKM).

Uchwalono miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów 
położonych w rejonie drogi krajowej S-11 
kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, 
obręb dziećmierowo i kórnik, etap ib. 

Przystąpiono do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy kórnik, ze 
zmianą obejmującą północny zachód gmi-
ny, tj. obszar obrębów: koninko, Szczytniki, 
kamionki, Bnin oraz części obrębów Żerniki, 
gądki, Borówiec, Skrzynki, kórnik, Bier-
natki – jezioro i dziećmierowo na zachód 
od trasy S11. 

Zmieniono uchwałę w sprawie powołania 
doraźnej komisji statutowej. Termin zakoń-
czenia prac komisji powołanej do opracowania 
projektów uchwał w sprawie statutów sołectw 
przedłużono do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wyrażono zgodę na wniesienie przez 
Miasto i Gminę Kórnik wkładu niepieniężne-
go do Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
Przekazanie mienia komunalnego dot. sieci 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnych do 
Aquanet S.A. jest kontynuacją uchwał z lat 
2004 i 2008, na podstawie której część majątku 
została już wniesiona do Spółki.

Zaopiniowano projekt zmiany uchwały Sej-

miku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
aglomeracji kórnik.

Przystąpiono do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów łącznika ekologicznego, 
lasów i gruntów rolnych w obrębach geo-
dezyjnych: koninko, Szczytniki, kamionki 
i Borówiec, a także dla terenu w rejonie 
ulicy Zaułek i ulicy czereśniowej w dzieć-
mierowie, w obrębach geodezyjnych kórnik 
i dziećmierowo.

Tematy poruszane w trakcie dyskusji

Radna Julia Bartkowiak pytała o postępy 
w negocjacjach na temat przejęcia przez gminę 
nieruchomości w Błażejewku. Jak poinformował 
wiceburmistrz Przemysław Pacholski sprawa 
nadal nie jest rozstrzygnięta i rozmowy trwają.

Radna Beata Bruczyńska pytała o szczegó-
ły planu organizacji ruchu na rynku w Kórniku. 
Wiceburmistrz zadeklarował przedstawienie 
radnym dokumentacji.

Radna Anna Andrzejewska prosiła o wy-
jaśnienia w sprawie spotkania z delegacją 
z Belgii, w jakim udział brał wiceburmistrz Antoni 
Kalisz. Pytała także o stosowane przez Straż 
Miejską środki odstraszające zwierzęta leśne 
– szczególnie dziki. 

Radny Roman Genstwa zapytał o jaki grunt 
przeznaczony pod parking w Szczodrzyko-
wie stara się gmina. Wyjaśniono, że chodzi 
o teren przy peronie kolejowym, który ma być 
elementem inwestycji polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej do Kórnika i parkingu. PKP 
udzieliło pozwolenia na korzystanie z gruntu 
na cele projektowe.  Poruszył także temat 
przeznaczenia zaniedbanej infrastruktury 
sportowej w Błażejewku i tego, kto będzie z niej 
w przyszłości korzystał. 

Radny Łukasz Kwas zapytał o sprawę 
parkingu „Parkuj i jedź” w Koninku. Trwają 
negocjacje w sprawie przejęcia gruntów od 
ANR. Wskazał na problem zablokowanej ulicy 
Księżycowej od Cichej do Słonecznej. Pytał 
także o współpracę z Aquanetem w zakresie 
planów rozbudowy kanalizacji. 

Radny Andrzej Surdyk przypomniał o usta-
leniach jakie zapadły podczas marcowego spo-
tkania ze starostą na temat przebudowy ul. Po-
znańskiej na odcinku Gądki- Szczodrzykowo. 
Jak dotychczas nie przedstawiono koncepcji 
tej inwestycji. Zaproponował, by przygotować 
spotkanie z władzami powiatu w tej sprawie.

Radny Stanisław Duszczak wyraził za-
niepokojenie w sprawie przedłużającego się 
zamknięcia przejazdu od droga S-11 wzdłuż ul. 
Dworcowej z Dziećmierowa do Kórnika.

Jak wyjaśnił wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski, trwa procedura wyceny, która jest 
elementem procesu odszkodowawczego wo-
bec sprawcy uszkodzenia konstrukcji.   

Radny Duszczak wskazał na problemy 
z dostępem do historycznych archiwów pro-
gramu „E-Sesja” wykorzystywanego przez 
radę. Zgłosił także problem nieuporządkowanej 
roślinności utrudniającej poruszanie się ul. 
Patriotów i zasłoniętym znaku przy ul. Działyń-
skich. Zgłosił fakt notorycznego rozjeżdżania 
chodnika przy dawnej mleczarni w Kórniku. 

Radna Iwona Cupryjak wspomniała o wi-
zycie grupy radnych na lotnisku w Krzesinach 
i dyskusji na temat budowy lub modernizacji 
drogi łączącej lotnisko z infrastrukturą maga-
zynową (tzw. „bomboskładem”).

Radna Iwona Kosmalska pytała o termin 
budowy chodnika w Dachowie-Nowina. Jak 
wyjaśniono – trwa projektowanie. Nie ustalono 
dokładnie terminu realizacji. 

Radne Kosmalska, Janicka i radnni Surdyk, 
Genstwa i Mieloch skrytykowali kontakt z osobą 
odpowiedzialną za organizację transportu po-
dając przykłady nierozwiązanych spraw.  

Radna Małgorzata Walkowiak zwróciła 
uwagę na nieduży odcinek trasy Szczytniki-
-Kamionki, gdzie nie dokończono ścieżki 
pieszo-rowerowej. Jak wyjaśnił wiceburmistrz 
Antoni Kalisz  sprawa tego fragmentu rozbiła 
się o negatywną decyzję właściciela terenu. 
Obecnie sprawą zajmuje się Powiat Poznański, 
który jest administratorem drogi wzdłuż której 
idzie ścieżka.  

Radny Tomasz Nagler pytał o bezpieczne 
dojście do szkoły w Kamionkach wzdłuż ul. 
Mieczewskiej. Przedstawił także materiał 
dotyczący przepływu podatków zasilających 
gminny budżet.

Radna Dorota Buchalska prosiła o uszcze-
gółowienie informacji jakie otrzymała na temat 
działania komunikacji. Powtórzyła zadane 
przed miesiącem pytanie dotyczące aktywizacji 
seniorów. Pytała także o możliwość usytuowa-
nia wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej na 
wysokości ul. Dębowej w Borówcu. 

Radny Jarosław Mieloch poprosił o przepro-
wadzenie przez Komisję Bezpieczeństwa wizji 
lokalnej na Alei Flensa w sprawie ograniczenia 
widoczności na skrzyżowaniach z tą drogą. 

Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy w Kór-
niku odbędzie się 30 listopada, czyli tradycyjnie 
w ostatnią środę miesiąca.

Opr. ZF i ŁG 

Październikowa sesja rady Miasta i GMiny

kiedy 
udrożnią Przejazd 

Pod s-11?
Przedłużają się formalności związa-

ne z udrożnieniem przejazdu pod drogą 
S-11 wzdłuż ul Dworcowej. Przed dwoma 
tygodniami konstrukcja wskazująca do-
puszczalną wysokość przejeżdżającego 
pojazdu została zniszczona przez kierowcę 
busa. Sprawcę – mieszkańca naszej gminy 
- ustalono. Procedura odszkodowawcza 
wymagała sporządzenia kosztorysu napra-
wy. Koszt usunięcia zniszczonej konstrukcji 
i ustawienia nowej szacowany jest na około 
20 tys. zł. 

Jak poinformowali naszą Redakcję 
urzędnicy prowadzący sprawę, niespo-
dziewanie wycofał się wybrany wykonawca 
zadania. W momencie zakończenia składu 
tego numeru trwały rozmowy z innymi fir-
mami mogącymi podjąć się zamontowania 
nowej konstrukcji.  

ŁG

1. Budowa sieci wodociągowej na 
ulicy Wiatrakowej w dachowie – zada-
nie zostało zakończone. Trwają czynności 
odbiorowe. 

2. Budowa chodnika w Runowie (przy 
drodze powiatowej) – w dniu 29.08.2016r. 
została podpisana umowa na budowę chod-
nika. Trwają prace związane układaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

3. Budowa chodnika na ul. Wspólnej 
w Szczytnikach i Budowa chodnika 
w koninku od ul. Pisarskiej do dzienni-
karskiej – zadanie realizowane w ramach 
Budżetu obywatelskiego gminy kórnik 
2016- w dniu 17.10.2016r. została podpisa-
na umowa na budowę chodnika. Planowany 
termin zakończenia zadania 30.11.2016r. 

4. Budowa drogi wraz z kanalizacja 
deszczową na ul. Flensa w kórniku – za-
kończono budowę drogi wraz z kanalizacją 
deszczową. W dniu 12.10.2016r. podpisano 
umowę na budowę chodnika. Zakres za-
dania obejmuje chodnik jednostronny od 
ul. Dębieckiej do ul. Parkowej. Planowany 
termin zakończenia zadania 30.11.2016r.

5. Budowa ul. Szerokiej w Robakowie 
(na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Po-
znańskiej) – zakończyła się budowa drogi 
wraz kanalizacją deszczową. W trakcie od-
bioru stwierdzono nieprawidłowości zwią-
zane z ułożonym asfaltem. Zobowiązano 
wykonawcę do wymiany warstwy ścieralnej 
z asfaltu na odcinku około 110m.  W dniu 
17.10.2016r. podpisano umowę na budowę 
chodnika. Zakres zadania obejmie ulicę 
Wiejską oraz Szeroką (do ulicy Poznań-
skiej). Rozpoczęły się prace budowlane. 
Planowany termin zakończenia budowy 
chodnika ustalony został na listopad 2016r.

6. modernizacja ul. Szarych Szere-
gów w kórniku – otrzymano od Konserwa-
tora Zabytków zgodę na przebudowę drogi. 
Zgłoszono w Starostwie zamiar wykonania 
budowy drogi. Przygotowuje się zapytania 
ofertowe. 

7. modernizacja ulicy Wodnej w kór-
niku – w dniu 27.10.2016r. podpisano 
umowę na realizację zadania. Planowany 
termin zakończenia zadania 30.11.2016r. 

8. Utwardzenie ul. leśnej w Roba-
kowie – w dniu 28.10.2016r. podpisano 

umowę na realizację zadania. Planowany 
termin zakończenia zadania 30.11.2016r. 

9. Budowa kompleksu edukacyjnego 
w pn. części gminy – budowa gimna-
zjum, przedszkola wraz ze żłobkiem 
(etap II i etap III) – trwają prace budowlane. 
W Przedszkolu trwa montaż płyt stropo-
wych i realizowane są przyłącza wodocią-
gowe, kanalizacyjne i gazowe. 

W gimnazjum również montowane są 
płyty stropowe nad parterem. Zakończono 
betonowanie trybun sali gimnastycznej, 
oraz trwa murowanie ścian. Planowany ter-
min zakończenia budowy do 31.07.2017r.

10. Przebudowa zbiornika bezod-
pływowego na ścieki przy Szkole Pod-
stawowej w Radzewie – zlecone zostało 

opracowanie dokumentacji projektowej. 
Planowany termin zakończenia zadania 
w zakresie projektu 18.11.2016r.

11. Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej do oSiR w kórniku – Zadanie 
zostało zakończone. Kanalizacja została 
uruchomiona, dzięki czemu nie ma potrzeby 
wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi.

12. Budowa sieci wodociągowej 
w ul. modrzewiowej w kórniku – Zada-
nie zostało zakończone. Trwają czynności 
odbiorowe.

13. Zakończono zadania związane 
z budową oświetlenia ulicznego: 
- w czołowie do osiedla międzylesie 
(i etap),
- w dębcu.

Zakończenie inwestycji nie jest rów-
noznaczne z uruchomieniem oświetlenia 
– niezbędne jest podpisanie umów na 
dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej 
z poszczególnymi operatorami, które to 
procedury są niezależne od Urzędu. Okres 
oczekiwania na uruchomienie oświetlenia 
może wynieść nawet do 3 miesięcy.

14. Wystąpiono do Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu z wnioskami zgłoszenia 
zamiaru budowy oświetleń:
- na ulicę Słoneczną w Błażejewie,
- na ulicę czereśniową w kórniku,  
- na ulicę Palmową w Skrzynkach.

Oczekujemy na wydanie zaświadcze-
nia o braku sprzeciwu do dokonanego 
zgłoszenia.

15. Budowa oświetlenia ul. Różanej 
i Słonecznikowej w Błażejewku – zleco-
no wykonanie zadania. Planowany termin 
zakończenia zadania 16.12.2016r.

16. Budowa oświetlenia na skrzyżo-
waniu drogi wojewódzkiej 434 z ulicą 
konarską w Bninie – w wyniku zapytania 
ofertowego wyłoniono wykonawcę zadania. 
Planowany termin zakończenia zadania 
30.11.2016r.

17. Budowa oświetlenia przystanków 
w Żernikach – w wyniku zapytania ofer-
towego wyłoniono wykonawcę zadania. 
Planowany termin zakończenia zadania 
30.11.2016r.

18. Przełożenie linii energetycznej 
przy boisku w koninku – na zlecenie 

Sołectwa Koninko opracowany został pro-
jekt budowlany. Wystąpiono do Starostwa 
Powiatowego o wydanie pozwolenia na 
budowę, które zostało wydane w dniu 19 
października 2016r.

19. modernizacja stadionu oSiR 
w kórniku – zlecone zostało opracowanie 
projektu budowlanego. Planowany termin 
zakończenia zadania 20.12.2016r.

20. kamionkowskie centrum Aktyw-
nego Wypoczynku – zadanie realizowane 
zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Kórnik na rok 2016. Zadanie za-
kończono.

Wydział Inwestycji 
UMiG Kórnik

inwestycje w naszej GMinie

WYjAŚNiENiE do ogŁoSZENiA
Burmistrza miasta i gminy kórnik

W celu uzupełnienia informacji po-
danej w ogłoszeniu z dnia 21.10.2016 r., 
które ukazało się  w Kórniczaninie NR 18, 
dotyczącym zawiadomienia o podjęciu 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
XXVI/316/2016 z dnia 28.09.2016 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek o numerach 
ewidencyjnych 861 i 326/223 – informuje 
się, że ww. działki położone są w obrębie 
geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik.

Ul. Wiejska w Robakowie Chodnik w Runowie
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W ostatnią sobotę października w kór-
nickim Zamku odbyło się wyjątkowe spotka-
nie z poezją w ramach Krakowskiego Sa-
lonu Poezji Anny Dymnej przy współpracy 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. Gościnne 
25.spotkanie poświęcono poezji Jarosława 
Iwaszkiewicza, poety i prozaika,współ-
twórcy słynnego Skamandra. Przy pełnej 
sali słuchaczy, poprzedzony powitaniem 
dyr. Teatru Muzycznego Przemysława 
Kieliszewskiego i krótkim historyczno-lite-
rackim wprowadzeniem prof. UAM dra hab. 
Wiesława Ratajczaka poezję Iwaszkiewicza 
interpretował znakomity polski aktor Daniel 
Olbrychski.

Niewiele osób wie, ale Daniel Ol-
brychski i Jarosław Iwaszkiewicz znali 
się osobiście, o czym aktor wspomniał 
w kilku anegdotach. Niezwykle cenił pro-
zatorską twórczość pisarza, zwłaszcza 
opowiadania”Brzezina” i „Panny z Wilka”, 
które sfilmował Andrzej Wajda (Olbrychski 
wystąpił w obu filmach w głównej roli). Wła-
śnie o dyskusjach z okresu konsultowania 
wizji literackiej z filmową wspominał aktor 
z rozrzewnieniem i humorem,zyskując 
sympatię widowni.

Repertuar poetycki Iwaszkiewicza 
uporządkowano w schemacie czterech 

pór roku. Tak interpretowane wiersze ob-
razowały nie tylko powtarzalność rytmu 
przyrody, ale i przemijalność ludzkiego 
życia. Przerywane granymi na żywo eks-
presjonistycznymi utworami Aleksandra 
Skriabina (przy fortepianie Piotr Żukowski) 
stworzyły bardzo przyjemne w odbiorze, 

nastrojowe wydarzenie w przepięknej 
jesiennej oprawie, którą podziwiać można 
obecnie wokół Zamku.

W ramach Festiwalu słowa w piosence 
Frazy w kórnickim Zamku odbędą się jesz-
cze dwa spotkania.

RJ
kolejne spotkania 

„krakowskiego Salonu Poezji” 
Anny dymnej w kórniku

5.11.2016 g. 16:00 Poezję jana Wołka 
czytać będzie Piotr Fronczewski

10.12.2016 
g.16:00  
Poezję 
haliny 

Poświatowskiej 
czytać będzie 

Anna 
karczmarczyk

Bilety w cenie 
7 PlN 

do nabycia m.i. 
w kasie Zamku 

w kórniku

Z okazji 98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Kórnik 
zaprasza na 

V I Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 26 listopada 2016 roku o godz. 15.00 

w  Kórnickim Centrum Sportu i Rekreacji „OAZA”
 

       Zarząd Koła 

11 listopada, w dzień Święta Niepodległości,
spotkajmy się o godzinie 10:00 

przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kórniku 
(Plac Powstańców Wlkp.)

by godnie uczcić naszych przodków, 
którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny.

Zapraszam wszystkich mieszkańców, delegacje instytucji, firm 
i organizacji społecznych oraz poczty sztandarowe.

Tego też dnia dla uczczenia Święta, o godzinie 11:00 w Kolegiacie 
Kórnickiej odprawiona zostanie msza święta.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski

Harcerze Hufca ZHP Kórnik
zapraszają na 

Koncert Finałowy
- prezentację laureatów

XVI Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego 

„WPISANI w HISTORIĘ” 
pt. „Proza Sienkiewiczowska”

11 listopada
godzina 16:30

Zamek Kórnicki

loTERiA PARAgoNoWA 
PRZEdŁUŻoNA 

– SPRAWdź jAkiE BRANŻE
 Pomogą WYgRAć AUTo

Niemal 110 milionów paragonów w 
grze i ogromne zainteresowanie loterią 
zaowocowało jej przedłużeniem o dodat-
kowe 6 miesięcy. Akcja mająca zachęcić 
Polaków do zabierania ze sobą parago-
nów potrwa do marca 2017 roku. Kolejne 
dwa kwartały wspólnej zabawy to również 
dwie nowe branże premiowane.

Przypomnijmy, że w grze można za-
rejestrować dowolny paragon na kwotę 
min. 10 zł, a dodatkowo w każdym kwar-
tale premiowane jest branie i wydawanie 
dowodów zakupu w wybranych branżach. 
Od października do grudnia br. szansę na 
wygranie Opla Insignii dadzą paragony 
od taksówkarzy (branża: „działalność 
taksówek osobowych”), a od stycznia do 
marca 2017 r. o nagrodę specjalną powal-
czą paragony ze stacji paliw („sprzedaż 
detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 
na stacjach paliw”).

Rok trwania Narodowej Loterii Para-
gonowej to prawie 110 milionów zgłoszo-
nych paragonów fiskalnych i dziesiątki 
cennych nagród dla szczęśliwców. To 
także konkretne efekty w budowaniu 
świadomości Polaków na temat ich roli 
w budowaniu uczciwego obrotu gospo-
darczego. Z badań przeprowadzonych na 
zlecenie Ministerstwa Finansów wynika, 
że znacząco wzrósł odsetek responden-
tów deklarujących, że gdy nie otrzymują 
paragonu zawsze o niego proszą – z 7 
do 31 proc. przy zakupie towarów i z 5 do 
28 proc. przy płaceniu za usługi.

Rejestracja paragonów oraz więcej 
informacji o akcji na stronie: loteriapara-
gonowa.gov.pl

W 98 rocznicę odzyskania niepodległości
11 listopada 2016 roku

po uroczystości złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich (10:00) 

i mszy świętej (11:00) Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe 
zaprasza na Turniej Strzelecki Niepodległościowy

- godz. 12:00 rozpoczęcie strzelania statutowego 
dla członków K-BBK

- godz. 14:00 pozostałe konkurencje strzeleckie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
oraz Uczniowie 

Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Robakowie 
zapraszają na

Koncert i Wspólne Śpiewanie 
Pieśni Patriotycznych

„Młodzi Pamiętają”

Czwartek, 10 listopada 2016 roku, godz. 18:00
Świetlica Wiejska w Robakowie.

22 października odbył się wernisaż 
wystawy przygotowanej przez „Bramę 
Poznania” w ramach projektu „Transmisja 
966-2016”. W samo południe na bnińskim 
rynku, po wybrzmieniu „Roty” granej przez 
kurant z wieży ratuszowej, sygnał do rozpo-
częcia wydarzenia dali trębacze z kórnickiej 
orkiestry odgrywając intradę na motywach 
„Bogurodzicy”. Wszyscy zebrani, w asyście 
OSP z Kórnika przeszli ul. Cmentarną w 
okolice dawnego kościoła w Bninie. Tam 
powitał ich ks. kanonik Franciszek Sikora 
oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski. 
Poemat napisany na tę okazję odczytał 
poeta Roman Bąk. Kilka słów o historii 
miejsca powiedział Kazimierz Krawiarz, a 
ideę wystawy przybliżyła Danuta Słomczyń-
ska. Ekspozycja składała się z elementów 
przygotowanych i prezentowanych w 
innych miejscowościach oraz rysunków 
dzieci z bnińskiego Przedszkola „Cztery 
Pory Roku”. Zebrani na wernisażu zasadzili 
wspólnie ponad 100 lilii, które mają zostać 

pamiątką po „Transmisji” i być może w 
przyszłości wyróżnieniem tego niebaga-
telnego miejsca.

Jak czytamy na stronie internetowej 
„Bramy Poznania”: Transmisja 966-2016 
to wystawa, dla której inspiracją jest 1050. 
Rocznica Chrztu Polski. Opowiada ona o 
dziejach wspólnoty, jednoczącej się sieci 
grodów Krzywiń-Biechowo-Jarantów-Bnin-
Sulmierzyce-Ostrów Tumski. Opowiada 
również o wyjątkowości wymienionych 
miejsc.

Transmisja 966 – 2016 to ruchoma 
ekspozycja, której ideą jest współpraca z 
lokalnym środowiskiem, stowarzyszeniami 
i organizacjami kultury, aktywnie uczest-
niczącymi w życiu tych konkretnych spo-
łeczności. Wystawę współtworzą działania 
animujące, performatywne i parateatralne. 
Opowiada ona makro historię w mikro skali, 
angażując przy tym lokalną społeczność.

O wyjątkowości tej wystawy świadczy 
już sam fakt, że wernisaż jest jednocześnie 

jej otwarciem, jak i zamknięciem. W każdej 
miejscowości wystawa zagości tylko na je-
den dzień, więc jest to naprawdę niezwykła 
okazja, by przybliżyć historię, która otacza 
nas na co dzień, a o której tak często za-
pominamy.

Wystawę organizuje Centrum Turystyki 
Kulturowej TRAKT, w porozumieniu z wła-
dzami Miasta Poznania oraz przy pomocy 
mieszkańców miejscowości, w których 
wystawa zagości, a którzy chcą ją współ-
tworzyć. Autorką koncepcji wystawy jest 
poznańska artystka Danuta Słomczyńska.

26 października cały projekt „Transmisja 
966-2016” podsumowano na Śródce przy 
Bramie Poznania. Całość wystawy stanęła 
nad Wartą. Zaproszono gości ze wszyst-
kich miast i gmin związanych z projektem. 
Uczestnicy zobaczyli film dokujący to co 
działo się podczas akcji oraz zwiedzili eks-
pozycje Bramy Poznania.

ŁG

krakowski salon na kórnickiM zaMku

transMisja 966-2016
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Wraz z początkiem jesieni w pracowni 
działań twórczych MANUFAKTURA rozpo-
czął się cykl bezpłatnych zajęć dla dorosłych: 
„Manu… po godzinach, czyli strefa 18 +”, na 
których uwalniamy i uwalniać będziemy swoją 
kreatywność, dzieląc się przy okazji swoimi 
umiejętnościami. Na warsztatach żadna for-
ma artystycznego wyrażania nie będzie nam 
obca, poznamy decoupage, quilling, różne 
techniki krawieckie... oraz co komu w duszy 
gra i do głowy wpadnie:) Od czasu do czasu 
spotkamy się z ciekawymi gośćmi, ekspertami, 
żeby pogadać o dzieciach, dietach, wnętrzach, 
ogródkach i o życiu... 

I tak 3. października odbyło się „Spotka-
nie na zdrowie”, na których rozmawialiśmy  
m.in. o zdrowym odżywianiu, cellRESET®, 
o sporcie. Podzieliliśmy się ciekawymi i spraw-
dzonymi przepisami na odzyskanie energii, 
dobre samopoczucie i szczupłą sylwetkę.  10. 
października rozpoczęliśmy cykl „Dekoracje 
dla domu” - szyliśmy dekoracyjne poszewki 
na poduszki. W dwa ostatnie poniedziałki paź-

dziernika uczestnicy uszyli torbę z kieszonką 
na suwak, w ulubionym kolorze.

W listopadzie zapraszamy do poznania 
ŚWIATA wszystkimi zmysłami za pomocą róż-
nych kolorów, zapachów, faktur i tekstur , czyli 
SENSPOLASTYKA© dla dorosłych. Ponadto 
uszyjemy tipi, poduszki chmurki i gwiazdki, 
a także zrobimy cotton balls. My dzielimy się 
z uczestnikami swoimi umiejętnościami, ma-
szynami oraz drobnym sprzętem i akcesoriami 
krawieckimi, a Wy przynosicie z sobą tkaniny 
oraz zapał i dobry humor. Zapraszamy każde-
go, bez względu na poziom zaawansowania 
posiadanych umiejętności manualnych.

Dzieci zapraszamy na warsztaty z cyklu 
SZYCIE jest piękne.

Zapisy i informacje Tel. 881-228-292 lub fb: 
pracownia.manufaktura

Zespół mANUFAkTURA
www.pracowniai.pl

Borówiec ul. główna 28a
881-228-292

kGl
klUB giER logicZNYch

Niech Was nazwa nie przeraża. Tak 
naprawdę, są to różne, sympatyczne gry, 
których zasady są wcześniej zawsze tłu-
maczone. Jeśli ktoś (młody czy starszy) 
chciałby przed jakąś „planszówką” mile spę-
dzić czas, to informuję, że spotykamy się 
w każdy piątek od 16:30 do 19:0 w KOKu 
(ul Prowent 6). Nic się nie płaci. Po prostu 
przychodzi się i się gra. Zapraszam.

Klub ten istnieje już 8 lat, ale do dzisiaj 
niewielu wie o jego istnieniu. Frekwencja 
jest niska, a więc mniemam, że ludzie nie 
przychodzą, bo nic o nim nie wiedzą. Za-
kres wieku to 8 do 88 lat.

Czy znane są Wam takie gry jak: Focus, 
Small World, Sabotażysta, Blokus, Dixit czy 
Ticall? Nie? Przecież to były i do dzisiaj są 
prawdziwe przeboje w świecie gier.

Co więc robicie, kiedy macie wolny 
czas? Już wiem! Pewnie oglądacie tele-
wizor. Ale przecież oprócz reklam trudno 
tam znaleźć cokolwiek innego. Błagam, nie 
oglądajcie ich, bo one ogłupiają. Przyjdźcie 
na gry (razem z dziećmi). One rozwijają, 
uczą myśleć logicznie i przewidywać.

Pewną nowością, którą zamierzam 
wprowadzić są szachy. W końcu, to też 
gra logiczna. Będą też urządzane turnieje 
w zakresie różnych gier logicznych, a pod 
koniec zajęć jakaś bardziej rozrywkowa gra 
o charakterze towarzyskim.

Inaczej ujmując: 
dla każdego coś miłego!

Zygmunt Szram

ale Borowik!
Panny Kinga i Marika Domagałówny 

z Kamionek znalazły niedawno w naszych 
lasach takiego grzyba. Borowik ma ponad 3 
kg. A ludzie mówią, że w tym roku grzybów 
nie ma ...

ŁG

BezPŁatne zajęcia 
dla dorosŁych w ManuFakturze

PoPlątane dzieŁa sztuki
Nigdy nie przypuszczałem, że emocje mogą wzbudzić cztery Panie dziergające… 

Oczywiście znam postać Panny Marple wymyśloną przez Agathe Chrystie, ale tutaj w 
Kórniku? Dwa lata tworzyły! Co? Misia, który jeden ma sierść, a drugi (pewnie wygłaskany) 
nie ma. Pejzaż tak niepokojąco czerwony, fazy księżyca których nie zobaczysz na błękit-
no-białym Santorini, wprawki adepta tkaniny artystycznej, które kuszą dotykiem. Drzewo 
jak żywe. Zdradzę tajemnicę. Te dzieła powstały, bo ich Twórczynie mają to coś. Talent? 
Skromność? Przede wszystkim cierpliwość! To jest Sztuka! A, że poplątana? Zapraszam 
do KOK by obejrzeć te wyjątkowe prace.

Sławek Animucki

Jak zawsze z dużą sympatią i uznaniem pu-
bliczność przyjęła występ członków Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudyn-
ka” na XII Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki 
Religijnej „Anielskie Śpiewogranie Swarzędz 
2016”. Impreza odbyła się pod patronatem ks. 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Przegląd 
tradycyjnie już był zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu. Dzięki pomocy 
finansowej władz swarzędzkiej gminy i Powiatu 
Poznańskiego oraz parafii z ks. proboszczem 
Dariuszem Salskim na czele oraz darczyńców 
w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia mogło 
się odbyć wspólne śpiewanie. Do Swarzędza 
pojechało 35 przedstawicieli „Klaudynki” -  pod 
kierunkiem honorowej prezes - Anetty Szarzyń-
skiej oraz s. Arlety Tyrakowskiej ze Zgromadze-
nia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

Po powitaniu i oficjalnych wystąpieniach 
zaprezentowali się soliści oraz zespoły repre-
zentujących szkoły, stowarzyszenia, warsztaty 
terapii zajęciowej z: Lubonia, Poznania, Kór-
nika, Owińsk, Baranowa, Murowanej Gośliny, 
Owińsk, Konarzewa, Otusza, Swarzędza, 
Drzązgowa.

„Klaudynkę” do występu, jak co roku, przy-
gotowywała pani Jadwiga Niemier - zaprzyjaź-

niona ze stowarzyszeniem wolontariuszka. Pani 
Jadwiga akompaniowała na gitarze solistce 
Paulinie Pawlik, wykonującej „Litanię do Jana 
Pawła II”, której towarzyszył klaudynkowy chó-
rek. Członkowie „Klaudynki” tańczyli podczas 
piosenek wykonywanych przez inne zespoły. 
Halina Benedyk przed występem „Klaudynki” 
poinformowała m. in., że Stowarzyszenie to 
uczestniczy w przeglądzie od początku.

Wyniki przeglądu ogłosił ks. Robert Kle-
mens, który poinformował, że jury wszystkich 

wykonawców uznało za zwycięzców!
Uczestnicy przeglądu otrzymali statuetki 

i dyplomy oraz upominki. 
Na zakończenie imprezy odśpiewano 

wspólnie pieśń pt. „Abba Ojcze”, hymn SPDST 
im. Leszka Grajka pt. „Jaka siła” oraz „Aniele, 
aniele” z tekstem na ten XII przegląd. Trady-
cyjnie zebrani przed kościołem wypuścili do 
nieba balony.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

W piątek, 16 września w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się IV Po-
wiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów 2016”. 
Również w tym roku uczestnicy zajęć Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Kórniku 
brali w nim udział i odnieśli wiele sukcesów. 
Otrzymali II nagrodę za teledysk „Kto siłę ma”. 
W rywalizacji w kategorii Mała Forma Teatralna 
zdobyli II miejsce za przedstawienie „Romeo i 
Julia” przygotowani przez s. Arletę Tyrakow-
ską ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo (Przed miesiącem na 
łamach „Kórniczanina” w tekście o Festynie 
Ekologicznym przez pomyłkę przypisaliśmy 
występ z przedstawieniem „Romeo i Julia” Sto-
warzyszeni Klaudynka, a nie jak być powinno 
ŚDS, za co przepraszamy - przyp.  Redakcja). 

Organizatorem przeglądu była Fundacja 
Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Mal-
tańska, a projekt został sfinansowany przez 
Powiat Poznański.

 W „Zlocie Talentów 2016” udział wzięli nie-
pełnosprawni uczestnicy zajęć prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe, instytucje 
oraz szkoły z: Baranowa, Konarzewa, Otusza, 
Lubonia, Murowanej Gośliny, Kórnika, Lisówek, 
Mosiny, Owińsk, Swarzędza, Poznania, Pusz-
czykowa, Pobiedzisk, Drzązgowa.

Artyści przedstawili prace plastyczne, tele-
dyski, małe formy teatralne oraz prezentacje 
wokalne. Na wystawie można było podziwiać 
prace plastyczne w kilku kategoriach konkur-
sowych oraz katalogi z pracami z konkursu 
literackiego. 

Warto dodać, iż w przeglądzie Karina 
Kominek z ŚDS zajęła 4 miejsce w konkursie 
wokalnym, wykonując piosenkę „Radość Naj-
piękniejszych lat”.

Imprezę swoim występem uświetnił zespół 
„Strefa Zero” z solistką Kasią Czarnecką. Ze-
brani mieli zatem okazję do wspaniałej zabawy 
przy muzyce.

Talentem Roku 2016 została Katarzyna 
Błoniewska.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

klaudynka na „anielskiM ŚPiewoGraniu”

Śds na „zlocie talentów 2016”

czy sztuka może połączyć siły z geo-
grafią? czy geografia może wyznaczyć 
kierunek dla sztuki? W jaki sposób nauka 
dźwiga wyobraźnię?… odpowiedzi na te 
i wiele innych pytań można znaleźć pod-
czas Uczniowskiego Festiwalu obiektów 
Przestrzennych – UFo.

UFO to trwający od 13 do 19 listopada 
2015 festiwal, którego owocem są najlepsze 
prace przestrzenne uczniów Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
i Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Pre-
zentowane prace to obiekty architektoniczne 
osadzone w realiach planety Ziemi oraz makiety 
Układu Słonecznego, w którym nasza planeta 
się znajduje. 

Organizatorzy
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W związku z moim ucztowaniem mu-
zycznym, podczas XV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego, który odbywał się w dniach 
8 – 23 października w Poznaniu, zaczęłam 
odkurzać moje archiwum domowe.

Przeglądając albumy ze zdjęciami, 
wracam pamięcią do imprez 
kulturalnych. Stwierdzam, że 
muzykowanie stanowiło jedną 
z ważniejszych form działalno-
ści Kórnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego. Aktyw działaczy 
KTK stanowili miłośnicy naszego 
Dwumiasta, pasjonaci muzyki w 
najlepszym tego słowa znacze-
niu. Nazywaliśmy ich „muzyczni”.

Pierwszym „muzycznym” 
był Jan Majewski – kórniczanin 
z rodziny o tradycjach śpiewa-
czych, muzyk profesjonalista, 
grający w Orkiestrze Filharmonii 
Poznańskiej, znający środowisko 
artystyczne Poznania.

Drugim – Jurek Noskowiak – kórnicza-
nin z wyboru, matematyk, ale miłośnik i 
znawca muzyki nie tylko klasycznej. Pa-
sjonat akordeonu. Posiadacz wspaniałej 
kolekcji płyt i kaset muzycznych.

Trzecim był mój mąż – Jurek Fogel –
kórniczanin z dziada pradziada, archeolog, 
rozmiłowany we wszystkim co kórnickie.

To oni byli „mózgiem” – który planował 
imprezy i zapraszał gości. Był też sztab lu-
dzi wspomagających ich organizacyjnie. Na 
tym miejscu wspomnieć należy, że nasze 
jedyne klubowe pianino często zmieniało 
miejsce pobytu. Przed każdym koncertem 
np. na zamku kórnickim, pianino przenoszo-
ne było rękoma wielu działaczy KTK – bez 
udziału firm transportowych. Największe 
wyzwanie dla członków stowarzyszenia 

stawiały zamkowe schody, które nie mogły 
nosić znamiona żadnych uszkodzeń. Janek 
Majewski każdorazowo załatwiał stroiciela, 
by nasi artyści byli usatysfakcjonowani. Po 
zakończeniu koncertu tą samą drogą, na 
tych samych rękach instrument wracał do 
klubu (mieszczącego się przy placu Niepod-
ległości 43 – przy kinie „Zorza”).

Kórnickie Towarzystwo Kulturalne za-

praszało między innymi:
 - Poznańskie Słowiki profesora Stefana 

Stuligrosza,
 - Poznański Chór Chłopięcy profesora 

Jerzego Kurczewskiego,
inne chóry krajowe i zagraniczne, ze-

społy kameralne, kwartety, duety, soliści i 
zespoły ludowe.

Występowały orkiestry – Orkiestra 
Filharmonii Poznańskiej, Orkiestra Tram-
wajarzy Poznańskich, orkiestry wojskowe, 
orkiestry harcerskie, orkiestry młodzieżowe, 
kapele góralskie. Zdjęcia pokazują w jak 
różnej scenerii występowali nasi goście: w 
klubie KTK (przy kinie „Zorza”), na zamku 
kórnickim -  w sali herbowej, na hallu I 
piętra, na podzamczu, na tarasie zamko-
wym, w oknie baszty zamkowej, na gon-
doli pływającej po fosie zamkowej, w parku 

kórnickim – na polanie Wróblewskiego, 
na głównej alei parkowej, przed ratuszem 
kórnickim, na balkonie ratuszowym, z wieży 
ratuszowej, w Kolegiacie kórnickiej, przed 
Szkołą Podstawową nr 1 w Kórniku, przed 
„starym” Ośrodkiem Zdrowia w Kórniku.

Na występy zapraszani byli zarówno 
profesjonaliści jak i amatorzy z kraju i zza 
granicy. Wszyscy przyjmowani byli przez 

słuchaczy z równa życzliwością.
Wnikliwie interesowaliśmy się 

życiem muzycznym Poznania. 
Odwiedzaliśmy Teatr Wielki im. 
St. Moniuszki, Teatr Muzyczny, 
aulę uniwersytecką UAM.

Każdy międzynarodowy kon-
kurs skrzypcowy im. H. Wie-
niawskiego cieszył się naszym 
dużym zainteresowaniem. Mło-
dzi skrzypkowie, wielkopolanie 
byli naszymi faworytami. Wła-
śnie trzydzieści lat temu w IX 
Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym im. H. Wieniaw-
skiego, w październiku 1986 

roku, uczestniczyła poznanianka Klaudyna 
Broniewska. To dla niej społeczeństwo 
Kórnika pod skrzydłami KTK, ufundowało 
pozaregulaminową nagrodę pieniężną. 
Okazją do spotkania z młodą skrzypaczką 
i wysłuchania jej gry był pokonkursowy 
koncert dnia 23 listopada 1986 roku. Po 
koncercie delegacja KTK pogratulowała 
pani Klaudynie. Bukiet kwiatów wręczył 
jej Janek Majewski, a dyplom i nagrodę 
Jurek Fogel.

Spotkanie zakończyło „rodzinne” zdjęcie 
nagrodzonej skrzypaczki wraz z kórnicza-
nami.

Uznałam, ze nasze działania sprzed lat 
warte są przypomnienia.

Irena Fogel

z kart historii kórnickieGo towarzystwa kulturalneGo
Z cyklu „Znani i nieznani Kórniczanie” 

przedstawiam małżeństwo Danutę i Stefana 
Jachników, którzy 60 lat temu zawarli związek 
małżeński i 13 listopada 2016 będą obchodzić 
diamentowe gody. Dostojni 85-letni Jubilaci 
mieszkają w Kórniku przy ul. Dworcowej. Ro-
dowitym i starszym mieszkańcom Kórnika są 
znani, może mniej młodszym i przybyszom. 
Pani Danuta to córka Bronisława Szwarca, zna-
nego lekkoatlety, działacza sportowego i dzia-
łacza niepodległościowego. Ojciec Jubilatki za 
działalność konspiracyjną zosta w 1940 roku 
aresztowany przez Gestapo, a w 1942 stra-
cony.  Brat Pani Danuty  śp. Zbigniew Szwarc 
–absolwent kórnickiego liceum także był znany 
jako biegacz, komentator, działacz sportowy. 
Jedna ze szkół na osiedlu Lecha w Poznaniu 
ma imię ojca -Bronisława Szwarca. Szkoła ta 
od 15 lat jest głównym organizatorem biegów 
przełajowych pod nazwą „Memoriał Bronisława 
Szwarca”, w których także uczestniczą ucznio-
wie naszych kórnickich szkół. Z kolei  małżonek 
Pani Danuty - Stefan Jachnik wywodzi się 
z znanych kórnickich rodziny rzemielniczych 
Jachników i Grzegorowskich. Po skończe-
niu studiów związanych z wychowaniem 
fizycznym, w roku 1956 został zatrudniony na 
Wydziale Pedagogiki i Metodyki Wychowania 
Fizycznego przy Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, w Zakładzie Zabaw 
i Gier Ruchowych. W roku 1967 uzyskał stopień 
doktora nauk wychowania fizycznego. W tej 
uczelni przepracował 45 lat. Po przejściu na 
emeryturę pracował jeszcze na uczelni do 1999 
roku. Pełnił wiele funkcji kierowniczych. Prowa-
dził m.in. zajęcia metodyczne i praktyczne z me-
todyki wychowania fizycznego. Był opiekunem 
praktyk studenckich. Szkolił studentów zarówno 
stacjonarnych jak i zaocznych, w tym wielu 

pochodzących z naszego kórnickiego liceum. 
Prowadził obozy letnie i zimowe dla studentów 
oraz osób niewidomych. Był członkiem różnych 
Komisji senackich i wydziałowych a także pro-
dziekanem ds. Studiów dla Pracujących. Co 
ciekawe, do Poznania  przez cały okres dojeż-
dżał autobusem. Za swoją niezwykle oddaną 
pracę, osiągnięcia naukowe był ceniony przez 
władze uczelniane jak i studentów , którym słu-
żył  zawsze pomocą i cennymi radami. Otrzymał 
wiele wyróżnień i  odznaczeń m.in. Złoty Medal 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 
Medal Edukacji Narodowej i inne. Dostojni Ju-
bilaci mają 3 córki, wszystkie są absolwentkami 
kórnickiego liceum (1 polonistka, 2 wuefistki) 
oraz doczekali się 3 wnuków  i 3 (w tym jeden 
w drodze) prawnuków. Ze swej strony jako wy-
chowanka Pana dr Stefana Jachnika dziękuję 
za życzliwe rady, wpajanie nam nauczycie-
lom wychowania fizycznego, że najlepszym 
usportowieniem dzieci i uczniów jest sport 

przez zabawę.To właśnie pod kierunkiem  p. 
Doktora przechodziliśmy praktyki wychowania 
fizycznego w przedszkolu, później w klasach 
najmłodszych, a dalej w starszych klasach 
szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. 
Wpojone przez naszego Profsora zabawy i gry 
ruchowe stosowaliśmy na swoich lekcjach. Stąd 
też w naszej gminie przeprowadzane są od 30 
lat  imprezy dla klas najmłodszych p.n. ”Zaba-
wa nie zna granic” czy od kilku lat „Bawmy się 
razem”. Na  tych imprezach często  był obecny 
nasz nauczyciel akademicki. W ten sposób 
kontynuujemy to, co nam i innym nauczycielom  
wpoił w okresie studiów.  

Drodzy Jubilaci !
Życzę  Wam przede wszystkim zdrowia i sił 

do pokonywania wszelkich trudności. Niech 
każdy kolejny dzień Waszego wspólnego 
życia będzie radością i wspominaniem tego, 
co przeżyliście przez 60 lat wspólnego życia. 
Trzymajcie się razem jak najdłużej. 

ARA

diaMentowe Gody PaŃstwa jachników

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w kórniku w Brzegach

Już za kilka dni, 18 listopada, obchodzić 
będziemy 5-tą rocznicę zawarcia umowy 
o partnerstwie gmin Kórnik i Bukowina 
Tatrzańska. W 2011 r. w  Schronisku nad 
Morskim Okiem odbyło się podpisanie 
stosownego dokumentu o współpracy 
obydwóch gmin. 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku 
wraz ze Stowarzyszeniem „Życzliwi Dwój-
ce” czynnie włącza się w działania rozwi-
jające współpracę między w/w gminami 
partnerskimi. Ostatnio: w 2014 roku zorga-
nizowano wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca, 
który działał w SP nr 2, do szkół w Brzegach 
i Bukowinie Tatrzańskiej. W październiku 
2015 roku gościliśmy grupę uczniów wraz 
z opiekunami i panem dyrektorem Piotrem 
Boczkiem ze Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Zamoyskiego w Brzegach.  

W trwającą już wiele lat współpracę 
wpisał się również wyjazd 40 osobowej 
grupy uczniów z panią dyrektor, a zarazem 
prezes stowarzyszenia, Zofią Talarczyk, 
nauczycielami oraz rodzicami, który odbył 
się w dniach od 2 do 8 października b.r.

W pierwszym dniu na trasie siedmiodnio-
wego wyjazdu znalazły się Wadowice. W 
niedzielę uczestniczyliśmy we mszy św. w 
bazylice wadowickiej oraz odwiedziliśmy nie-
zwykle interesujące, interaktywne Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. 

W Krakowie spędziliśmy poniedziałek, 
drugi dzień naszej wyprawy. Oprócz historii 
miasta, poznaliśmy jego związki z Hanzą 
oraz ośrodkami handlowymi i kulturalnymi 
średniowiecznej Europy.

W strugach deszczu wtorkowe przedpo-
łudnie spędziliśmy w Zakopanem poznając 
historię zimowej stolicy Tatr. Zwróciliśmy 
uwagę na „ślady Władysława hr. Zamoy-
skiego” w tym mieście. Nie obyło się bez 
zakupów na Krupówkach. Tego dnia po-
kłoniliśmy się także Matce Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach. Cechy  stylu zakopiań-
skiego podziwialiśmy też w świątyni na 
Bachledówce.

(Ciag dalszy na str. 19)

„PoŁączyŁ nas  wŁadysŁaw hr. zaMoyski”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie zaprasza na

JESIENNE WIETRZENIE SZAF 
             czyli wielką akcję wymiany ubrań i zabawek

sobota 19.11 godz 11-14 (aula szkoły) 

  

• chcesz pozbyć się ubrań, których już nie nosisz?

• masz w domu stertę niepotrzebnych zabawek?

• chcesz za kilka złotych kupić ubrania dla siebie 

lub zabawki dla swojego dziecka?

To idealna okazja!!!

 

Wstęp dla kupujących bezpłatny
Wstęp dla sprzedających 5 zł

    Konieczne zapisy pod nr tel. 502-046-989

W trakcie akcji zapraszamy do kawiarenki na pyszne domowe ciasto oraz do kącika plastycznego.

Organizatorem akcji jest Rada Rodziców, a dochód z kawiarenki jest przeznaczony dla uczniów.
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cje a tu już dwa miesiące nauki za nami. Życie 
szkoły toczy się swoim biegiem, uczniowie 
pochłaniają nowe zasoby wiedzy, a najlepsi z 
najlepszych mogą cieszyć się, że ich praca i 
trud są dostrzegane nie tylko w domu i murach 
szkoły, ale również poza nimi.  Na  XXII sesji 
Rady Powiatu zostały uroczyście wręczone 
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz 
Nagrody Starosty Poznańskiego. Z naszej 
szkoły stypendia otrzymały: Maria Duszczak, 
Daria Rozmiarek, Magdalena Zimniak, Julia 
Piotrzkowska, Karolina Hołderna. Na stypen-
dium musiały zapracować ciężką samodzielną 
pracą, przez cały rok szkolny, aby uzyskać 
średnią powyżej 5.0!           

Nowoczesna i prężnie działająca szkoła to 
nowoczesna biblioteka. ZS w Kórniku (biblio-
teka szkolna)  uczestniczy w zainicjowanym 

przez MEN „Narodowym Programie Rozwo-
ju Czytelnictwa 2016 – 2020”. Priorytetem 
programu jest upowszechnianie edukacji 
czytelniczej i medialnej oraz  wzrost  czytel-
nictwa wśród  uczniów, dzięki rozwijaniu ich 
zainteresowań  przez promowanie i wspieranie 
rozwoju czytelnictwa wśród  młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych. Zaangażowa-
nie szkolnej biblioteki, finansowe wsparcie 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoliło 
wzbogacić nasz szkolny księgozbiór o ponad 
500 nowych pozycji książkowych!!!  Zgodnie 
z założeniami programu możliwy był zakup 
książek, które wzbudziły największe uznanie 
naszych uczniów. Zainteresowaniem cieszyły 
się książki, które swoją fabułą czy tematyką 
pozwalają rozbudzać ciekawość  czytelnika 
i inspirować do twórczego działania. W ra-

mach realizacji programu w roku szkolnym 
2016/2017 biblioteka szkolna inicjować będzie 
różnego rodzaju działania kulturalne i eduka-
cyjne, promujące czytelnictwo wśród naszych 
uczniów.  Mamy nadzieję, że organizowane 
wydarzenia posłużą popularyzacji i promocji 
czytelnictwa, na trwałe zainteresują młodych 
ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą 
doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć 
w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy 
o świecie. 

Poza wzbogaceniem księgozbioru o nowe 
pozycje, w tym roku zakupiono również no-
woczesny projektor z ekranem, nowe regały i 
tablicę suchościeralną. Dowodem na atrakcyj-
ność tego miejsca jest widoczna frekwencja na 
każdej przerwie, co daje nam dużą satysfakcję.

                                                                                                                      
Ż.J

co noweGo w zesPole szkóŁ w kórniku

EGzOTYczNE ODWIEDzINY
Dnia 17 października nasze przedszkole 

odwiedzili niezwykli goście. Pani Ania Klemens 
miłośniczka zwierząt egzotycznych przyniosła 
do nas jaszczurkę Rico (agama brodata), 
ślimaka Janusza (lissachatina reticulata) i kre-
wetkę Shrimpek (red cherry). Dzieci z grup 
Ślimaki, Jeżyki, Motyle i Żabki miały szanse 
zobaczyć i dotknąć a nawet potrzymać te nie-
zwykłe okazy. Pani Ania podzieliła się z dziećmi 
ciekawostkami dotyczącymi jej nietypowych 
przyjaciół. Najważniejszym aspektem tych 
odwiedzin było rozbudzanie świadomości o od-
powiedzialności za zwierzęta, które bierzemy 
pod opiekę. Nasz gość uświadomił przedszko-
lakom, aby nigdy nie zaczepiały i nie krzywdziły 
gadów napotkanych na wolności. Dziękujemy 
Pani Ani i jej przyjaciołom za te niecodzienne 
doświadczenie. 

Alicja Bogaczyk

WYciEcZkA do lASU 
W czwartkowy ranek, 20 października 

wszystkie dzieci z przedszkola wyjechały na 
wycieczkę do leśniczówki w Łęknie. Pomimo, 
iż na dworze było szaro i buro  udaliśmy się 
na spacer ścieżką edukacyjną w towarzystwie 
pana leśniczego Zbigniewa Łyszczarza. Pan 
leśniczy oprowadził nas po lesie , pokazał rożne 
gatunki drzew, powiedział w jaki sposób można 
pomagać zwierzętom zimą. Podziwialiśmy 
jesienny krajobraz -  piękne kolorowe liście. 
Zbieraliśmy dary lasu, które później mogliśmy 
układać w kącikach przyrody w swoich salach.  
Mieliśmy okazję również odpocząć w dużym 
wigwamie, wypić ciepłą herbatę i zjeść kiełbaski 
prosto z ogniska. Mamy nadzieje, że czeka nas 
jeszcze wiele tak wspaniałych wędrówek.

  Anita Stodulska

PASoWANiE NA PRZEdSZkolAkA 
W sobotę 8 października 2016r. w Przed-

szkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie od-
była się Uroczystość Pasowania na Przedszko-
laka. Uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnych 
zabaw ruchowych dzieci i rodziców. Następnie 
odśpiewaliśmy hymn naszego przedszkola. 
Dzieci, które były  pasowane przedstawiły ro-
dzicom i przybyłym gościom to czego nauczyły 
się do tej pory w przedszkolu. Po występach 
każde dziecko z danej grupy: Jeżyki, Ślimaki, 
Żabki, Biedronki, Pszczółki, Mrówki wysłuchało 
słów przysięgi odczytanych przez nauczycielkę 
i przyrzekło być dzielnym przedszkolakiem. 
Po uroczystym przyrzeczeniu Pani Dyrektor 
pasowała na przedszkolaka. Wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy oraz rożki obfitości. 

Ewa Szulc

Projekt bnińskiej Zielonej Szkoły realizowa-
ny od pięciu lat w Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy 
Młyn to dla wielu uczniów i absolwentów naszej 
szkoły sprawdzona tradycja praktycznej eduka-
cji przyrodniczej. Dzięki wieloletniej współpracy 
z edukatorem ośrodka p. Karoliną Prange, 
wspólnemu prowadzeniu zajęć i tworzeniu wielu 
materiałów dydaktycznych, uczniowie realizują 
różnorodne treści znajdujące się w podstawie 
programowej przyrody.

Podczas pięciogodzinnych intensywnych 
zajęć doskonalą umiejętności: komunikacji, 
współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji, 
prowadzenia obserwacji i wykonywania pre-
paratów mikroskopowych ze skórki cebuli oraz 
ziaren skrobi, wykrywania substancji pokar-
mowych, badania odczynów pH oraz badania 
jakości wód przy pomocy zestawów do szybkiej 
analizy Aquanal , rozpoznawania drzew i krze-
wów oraz zwierząt chronionych związanych ze 
środowiskiem lądowym i wodnym, wskazywa-
nia związków budowy i przystosowań ptaków 
do lotu, oceny ilości zasobów wodnych, ich roli 
i zasad ochrony, poznają też rolę martwego 
drewna oraz grzybów w ekosystemie lasu.

Ponadto rozwijają kompetencje między-
przedmiotowe - w nowym środowisku wykorzy-
stują wiedzę w praktyce oraz doskonalą rozu-
mowanie, wnioskowanie i analizę diagramów.

Cennym walorem tych zajęć jest samo 
miejsce - ciekawie zaaranżowane wnętrze 
młyna  wyposażone w nowoczesne pomoce 
naukowe, okazy roślin i zwierząt.

W drugiej terenowej części zielonych zajęć 
uczestnicy poznają specyfikę ścieżki eduka-
cyjnej wokół ośrodka - fragment olsu, żeremia 
i tamy bobrowe, gatunki rosnących tam drzew 

i krzewów. Pogłębiają wiedzę o chronionych 
gatunkach owadów, ryb, płazów, gadów oraz 
systematyzują wiedzę na temat roli wody w 
przyrodzie i gospodarce człowieka, wykonując 
zadania przygotowane na kartach pracy. Całość 
zajęć prowadzona jest w grupach z wykorzysta-
niem zdrowej rywalizacji, co w naturalny spo-
sób wymaga współpracy i odpowiedzialności 
zespołu za końcowy efekt pracy.

 W naukach przyrodniczych oraz eduka-
cji ekologicznej bezpośrednie obserwacje 
i działania są najważniejszymi metodami 
poznawczymi. Wymagają pomysłowości, 
samodzielności i kreatywności, czyli pełnej 
aktywności uczącego się. 

Wspólnym edukacyjnym zmaganiom 
zawsze towarzyszą wielkie emocje i radość 

z każdego zdobytego punktu. Dlatego na 
zakończenie zajęć Zielonej Szkoły najlepsza 
grupa otrzymuje od prowadzącego zajęcia na-
uczyciela słodką nagrodę i celujące oceny, zaś 
każdy uczestnik otrzymuje upominki zakupione 
przez Nadleśnictwo Łopuchówko. 

O przydatności i wielkiej atrakcyjności tych 
zajęć świadczą również anonimowe ankiety 
ewaluacyjne wypełniane przez uczniów na 
zakończenie projektu.

Natomiast dla nauczyciela widok „swoich 
szóstoklasistów”, którzy wiele wiedzą i potrafią, 
rozwiązując przygotowane  dla nich trudne 
zadania, jest bezcenny - cieszy i napawa dumą. 

Oby tak dalej!
Agnieszka Półchłopek

organizator projektu 

Projekt zielona szkoŁa - 20-21.X.2016 r.

dziecko i sztuka
dzieci z Przedszkola „Śpiewający Włó-

czykije” w Borówcu na warsztatach eduka-
cyjnych  w muzeum Narodowym.

Wiek przedszkolny to czas twórczej aktyw-
ności dziecka. Z pewnością w wielu domach, w 
których mieszkają kilkulatki, na 
lodówkach, na ścianach, wszę-
dzie eksponowane są pierw-
sze prace dziecka. Czasem 
„kilka kresek” wystarczy, aby 
rodzic cieszył się z pięknego 
dzieła swojego dziecka, a gdy 
maluch zaczyna chodzić do 
przedszkola ilość i różnorod-
ność prac przybywa w błyska-
wicznym tempie. Tak właśnie 
rozwija się twórczy zapał u 
dziecka, a przy wsparciu rodzi-
ców i radosnym zachwycie nad 
rękodziełami malucha, przy 
zapewnieniu różnych materia-
łów i podsuwaniu pomysłów, 
taka rozbudzona twórcza ak-
tywność dziecka prawidłowo 
wpływa na rozwój wielu funkcji psychicznych 
i fizycznych, zarówno poznawczych, jak i 
motorycznych, przygotowując dziecko m.in. 
do nauki pisania.

Chciałabym dziś zaprosić czytelników do 

zadania sobie pytania: czy warto z dzieckiem 
pójść do galerii? Nie chodzi tu oczywiście o ga-
lerię handlową, ale miejsce, w którym oglądać 
będziemy z dziećmi dzieła artystów? W jakim 
wieku warto zaczynać? Czy dziecko coś w 
ogóle z tego zrozumie?

Jako pedagogowie, pracujący z dziećmi 
od wielu lat, prowadząc przedszkole o profilu 

artystycznym, jesteśmy przekonani, że warto 
wprowadzać małe dzieci w świat sztuki. W 
przedszkolu odwiedza nas wielu artystów 
różnych dziedzin, głównie muzycy i aktorzy, 
a także inni, wśród nich malarze. Czasami na 

spotkanie z artystami wyjeżdżamy z przedszko-
la, jeżdżąc na koncerty, spektakle, wystawy do 
różnych miejsc sztuki. Jednym z takich miejsc 
jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Lekcje 
muzealne dla przedszkolaków mają swoją kon-
wencję - są to spotkania w galerii, zwieńczone 
warsztatami plastycznymi. Podczas wizyty w 
muzeum dzieci rozbudzają i rozwijają swoje 

umiejętności oraz poszerzają 
zdolności językowe, kreatywne 
i społeczne.

Jesteśmy przekonani, że 
dziecko będąc twórcą, małym 
artystą, powinno mieć szan-
sę obejrzenia  prac wielkich 
artystów. Sztukę, nie zawsze 
trzeba rozumieć, sztukę wy-
starczy poczuć, na co pozwala 
bezpośredni kontakt, np. w 
galerii.. Nasze przedszkolaki 
bardzo lubią spotkania ze sztu-
ką, te, które odbywają się w 
przedszkolu, a szczególnie te 
wyjazdowe, do muzeum, gale-
rii, auli koncertowej czy teatru. 
Warto umożliwić to dzieciom 
już w wieku przedszkolnym.

Pełna relacja ze spotkań ze sztuką dzieci z 
Przedszkola „Śpiewający Włóczykije” w Borów-
cu – na profilu FB. Zapraszamy!

Ewa Ziętek, pedagog
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z sP radzewo

SP RAdZEWo 
– SZkoŁA Z WYoBRAźNią

19 października 2016r. klasy I, IIA i IIB 
wybrały się do Laboratorium Wyobraźni 
przy Poznańskim Parku Naukowo -Techno-
logicznym Fundacji UAM. Wszystkie klasy 
podekscytowane weszły do niewielkiego bu-
dynku, skrywającego ku naszemu zdziwieniu 
mnóstwo wspaniałych, naukowych atrakcji. 
Każdy miał możliwość doświadczenia trzech 
atrakcji głównych, a mianowicie: interaktyw-
nej wystawy, zajęć laboratoryjnych i akustyki 
z systemem Knooker. Podczas interaktywnej 
wystawy dzieci mogły rozpocząć przygodę 
z takimi dziedzinami nauki jak: hydrodyna-
mika i hydrostatyka, ciśnienie, elektryczność, 
magnetyzm itp. Wielką atrakcją była również 
tzw. „ciemnia”, która pozwalała na obserwację 
zjawisk związanych ze światłem takich jak 
bieg promieni przechodzących przez pryzmat 
oraz nakładanie barw. Natomiast podczas 
zajęć laboratoryjnych dzieci miały możliwość 
poznania czym się różni woda z jeziora od 
wody z kranu i butelki. Mogły za pomocą 
doświadczeń określić pH wody oraz poznać 
organizmy żywe, żyjące w wodzie z jeziora. 
Dużą frajdę sprawiła również dzieciom gra 
akustyczna z systemem Knooker. Reago-
wała ona na dźwięk odbitej piłki. Zadaniem 
dzieci było np. zbicie jak największej liczby 

serc, jaj, dinozaurów itp. Gra mobilizowała 
do nie hałasowania i dla niektórych była nie 
lada wyzwaniem. Z pewnością reakcja na 
dźwięk, a nie na ruch była dla wielu czymś 
nowym. Laboratorium Wyobraźni zrobiło na 
nas wszystkich bardzo duże i dobre wrażenie. 
Z pewnością jeszcze tam wrócimy zgłębiać 
dalsze tajniki nauki.

Paulina K.

WYciEcZkA 
do ogRodU BoTANicZNEgo

18 października w piękny, słoneczny, 
jesienny dzień klasy III i IV udały się do Ogro-
du Botanicznego, gdzie dzieci wzięły udział 
w zajęciach pt. „W tajemniczym świecie kasz-
tanowców”. Wszyscy znamy gatunek drzewa, 

pod którym można znaleźć kasztany, ale nie 
każdy z nas wiedział, że Rodzina Kasztanow-
ców to nie tylko kasztanowiec zwyczajny, ale 
także kasztanowiec czerwony, drobnokwia-
towy, żółty, no i oczywiście kasztan jadalny. 
Podczas spaceru po ogrodzie uczniowie mieli 
możliwość zobaczyć wszystkie te okazy, liście 
i owoce, a także poznać różne ciekawostki. 
Następnie odbyły się warsztaty plastyczne, 
na których powstały przedziwne stworki 
z materiałów, dostępnych tylko w ogrodzie. 
Był to już drugi wyjazd tych klas do ogrodu. 
W maju uczniowie brali udział w zajęciach 
„Pracowite życie pszczół”. Zajęcia z zakresu 
edukacji ekologicznej zostały dofinansowane 
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

Małgorzata P.

W dniu 28 października 2016 roku w Gim-
nazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie gościła Pani Maria Galewska, 
wielkopolanka, absolwentka ‚Europeistyki’ na 
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Po-
znaniu, a obecnie przedstawicielka Komisji 
Europejskiej, na co dzień w Brukseli zajmująca 
się polityką regionalną.

Pani Galewska odwiedziła szkołę w ra-
mach sztandarowej akcji Komisji Europejskiej 
skierowanej do młodzieży szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
pt. „Powrót do szkoły” (Back to School).

W ramach programu „Back to School” 
w dniach między 26 października a 10 li-
stopada 2016 roku do swoich szkół wróciło 
ponad 200 polskich urzędników, pracujących 
na co dzień w instytucjach Unii Europejskiej. 
Dzięki tej inicjatywie wielu uczniów na terenie 
całej Polski miało szansę poznać osobiście 
urzędnika europejskiego. Jednocześnie dla 
urzędników to świetna okazja, żeby porozma-
wiać z dziećmi i młodzieżą.

Pani Maria Galewska poprowadziła lekcje 
europejskie z trzema najstarszymi klasami 
Gimnazjum w Robakowie. Podczas lekcji 
Pani Maria Galewska przedstawiła swoją 
ścieżkę kariery od uczniowskiej ławki w Szkole 
Podstawowej w Kaźmierzu do mianowania 
na urzędnika Komisji Europejskiej w Brukseli. 

Pani Galewska rozmawiała z uczniami na 
różne tematy dotyczące UE, przedstawiła 
praktyczne, dla nas na co dzień niezauważal-
ne przykłady tego, co Unia Europejska robi dla 
każdego obywatela np.: brak kontroli na gra-
nicach, przepisy regulujące bezpieczeństwo 
zabawek, żywności, kartę praw pasażera po-
ciągów i linii lotniczych, stypendia zagraniczne 
dla uczniów i studentów, swobodę pracy i życia 
w innym kraju UE, opiekę konsularną, ochronę 

środowiska itd., a przede wszystkim pokój po-
śród narodów należących do Unii Europejskiej. 
Pani Maria podzieliła się z młodzieżą swoimi 
doświadczeniami z pracy w instytucjach 
unijnych, odpowiedziała na zadawane przez 
młodzież pytania, a także zachęciła do bycia 
aktywnym obywatelem Unii Europejskiej. Na 
koniec zajęć odbył się konkurs wiedzy o Unii, 
a jego uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Poprzez swoją osobistą historię Pani Maria 
Galewska przybliżyła uczniom ideę Unii Eu-
ropejskiej i możliwości jakie Unia Europejska 
oferuje młodemu pokoleniu.

Akcję „Powrót do szkoły” zainicjowała Ko-
misja Europejska wraz z rządem niemieckim 
w 2007 r., aby w ten sposób uświetnić obchody 
50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. 
Od tego czasu akcja jest organizowana w tych 
krajach członkowskich UE, które sprawują 
akurat przewodnictwo w Radzie UE. 

W Polsce „Powrót do szkoły” odbywa się 
na przełomie października i listopada każdego 
roku. Do udziału w programie wizyt Komisja 
Europejska zaprosiła także inne instytucje 
europejskie (np. Parlament Europejski), jak 
również polskie resorty: Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.

Przemysław Koliński

 „Powrót do szkoŁy” (Back to school)
SPoTkANiE Z PolicjANTkAmi

Dnia 4 października dzieci uczęszczające 
do świetlicy dzieci młodszych w Szkole Podsta-
wowej w Kamionkach przeżyły bardzo ciekawe 
i pouczające spotkanie. Odwiedziły je bowiem 
dwie policjantki z Komisariatu Policji w Kórniku: 
pani sierżant Julia Marszałek- Duczmal i pani 
sierżant Monika Żwirko. 

Obie panie wzbudziły w dzieciach zainte-
resowanie i wiele emocji, opowiadając w przy-
stępny i zrozumiały sposób o codziennej pracy 
policji, o zasadach obowiązujących pieszych, 
rowerzystów i kierowców w ruchu drogowym, 
a także o niezbędnym wyposażeniu każdego 
roweru. Nasi goście podkreślali kilkukrotnie, 
jak bardzo ważne jest przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa każdego dnia: zakładanie 
kasku podczas jazdy na rowerze, stosowanie 
się do sygnalizacji świetlnej, znajomość znaków 

drogowych czy zapinanie pasów bezpieczeń-
stwa podczas każdej, nawet najkrótszej jazdy 
samochodem. Wyjątkową atrakcją okazało się 
zaprezentowanie przez panie jednego z atrybu-
tów policjanta, czyli kajdanek.

Wizyta policjantek z kórnickiego Komisaria-
tu Policji była dla dzieci z Kamionek doskonałą 
lekcją i ciekawym doświadczeniem. Wszyscy 
zapamiętamy ten dzień na bardzo długo. 
Jeszcze raz dziękujemy za odwiedziny i z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!

Paulina Wójkiewicz

ZAjęciA oTWARTE W ŚWiETlicY
Dnia 19 października do świetlicy dzieci 

młodszych w SPw Kamionkach licznie przybyli 
rodzice wraz ze swoimi dziećmi, żeby uczestni-
czyć w zajęciach otwartych zorganizowanych 
przez wychowawców świetlicy.

Zajęcia rozpoczęły się przedstawieniem 
kukiełkowym „Na straganie”. Udział w nim 
wzięły dzieci z Kółka Teatralnego, którego 
opiekunem jest pani Beata Toboła. Następ-
nym punktem programu była wspólna nauka 
tańca belgijskiego, który wywołał wiele radości 
u małych i dużych uczestników zajęć. Po 
wysiłku tanecznym przyszedł czas na chwilę 
odpoczynku podczas zajęć plastycznych. 
Wszyscy z wielkim zaangażowaniem tworzyli 
sowy z masy solnej. W międzyczasie można 
było skosztować słodkich wypieków. Zajęcia 
zakończyły się wspólnym odtańczeniem dwóch 
układów tanecznych, a dzieci na pożegnanie 
otrzymały kolorowe balony. 

Wszystkim rodzicom serdecznie dzięku-
jemy za tak liczne przybycie i aktywny udział 
w naszych zajęciach.

Wychowawcy świetlicy

euroweek
Euroweek to niezapomniane przeżycie. 

Teraz stało się ono udziałem  młodzieży 
Kórnickiego Gimnazjum, która wyruszyła 
do Długopola Dolnego w dniach 5-9 paź-
dziernika 2016r.

Ta wyprawa była nietypowa, bo poje-
chaliśmy na nią wraz z zaprzyjaźnionym 
Gimnazjum z Robakowa. Pod opieką na-
szych anglistek pań Magdaleny Woźniak 
i Anny Żurawskiej i świetnego kierowcy 
pana Zbigniewa Matuszczaka  dotarliśmy 
w rejony Bystrzycy Kłodzkiej.

A na miejscu czas wypełniony był  przez 
wolontariuszy z Indii, Etiopii, Białorusi, Mek-

syku, Chin i Łotwy. Współpracowaliśmy z 2 
szkołami – my Kórnik wraz z Robakowem 
i Kobierzycami. 

Wypełniając zadania powierzone nam 
przez wolontariuszy, szlifowaliśmy zna-
jomość języka angielskiego, bawiąc się 
przy tym doskonale. Poznawaliśmy kulturę 
i obyczaje krajów, z których pochodzili nasi 
opiekunowie. Nie brakowało tu też prac 
w grupach, tworzenia własnych krótkich 
filmów, czy też tzw. „Mission Impossible”, 
która polegała na kreatywnym wykonaniu 
różnych ciekawych zadań poprzez taniec, 
rysunek, pokazy mody, itp. 

Pierwszego dnia pobytu każdy z uczest-
ników wrzucił do pudełka karteczkę ze swo-
im imieniem i nazwiskiem, po czym odbyło 

się losowanie swojego „Secret Friend”,  
któremu należało sprawić drobny upominek 
i wręczyć go w ostatnim dniu Euroweeku. 

W wolnym czasie zwiedziliśmy Muzeum 
Filumenistyczne znajdujące się w Bystrzycy 
Kłodzkiej, a wieczorami bawiliśmy się na 
dyskotekach.  Przez cały czas panowała 
iście angielska atmosfera. Nawet wycho-
dząc poza ośrodek, chciało się mówić po 
angielsku. 

Podsumowując: Euroweek to coś wspa-
niałego. Poznaliśmy świetnych kolegów 
i koleżanki, pogadaliśmy po angielsku              
i  dobrze się bawiliśmy. Naprawdę, żal było 
odjeżdżać.

Julia Zielazek

wieŚci ze szkoŁy w kaMionkach
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z BiBlioteki
W miesiącu październiku w Bibliotece 

Publicznej w Kórniku odbywały się zajęcia dla 
dzieci mające na celu zapoznanie najmłod-
szych czytelników z pracą bibliotek. Dzieci 
dowiedziały się, jak funkcjonuje biblioteka, jak 
można zostać Czytelnikiem,  jaka jest różnica 
między czytelnią a biblioteką oraz jak należy 
traktować książki.

Bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola 
„Miś Uszatek”, przedszkola „Skrzaty” w Bo-
rówcu oraz uczniowie klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Na zajęciach panie czytały dzieciom bajki 
z serii „Szkółka dobrych manier” , których 
uczniowie słuchali z wielkim zaintereso-
waniem. W wypożyczalni zapoznali się oni 
z ustawieniem księgozbioru dla dorosłych, 
gdzie przychodzą ich rodzice i dziadkowie. 
W Czytelni dowiedzieli się o książkach,  gaze-
tach i czasopismach, które można czytać na 
miejscu. W dziale dla dzieci obejrzeli książki 
skierowane do najmłodszych czytelników. 
Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bo-
gato ilustrowane pozycje literatury dziecięcej, 

a największym zainteresowaniem cieszyły się 
książki trójwymiarowe.

Mamy nadzieję, że te spotkania rozbu-
dziły zainteresowania czytelnicze oraz przy-
bliżyły literaturę dziecięcą. Panie bibliotekarki 
otrzymały od dzieci piękne prace plastyczne 
, które można podziwiać na wystawie w holu 
biblioteki.  Dzieci zapewniały, że przyjdą 
ponownie do biblioteki, tym razem z osobą 

dorosłą, by zapisać się i wypożyczyć książki.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz 

nauczycielom za aktywny udział w zajęciach.
Wszelkie informacje na temat działań 

Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej 
stronie www.biblioteka.kornik.pl.

Agnieszka Szkudlarek

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

 

  RENATĄ PIĄTKOWSKĄ 

 
 

data:      9 listopada (środa) 

godzina:      17:30 

miejsce:      Biblioteka Publiczna w Kórniku 

            ul. Poznańska 65 (salka na górze) 
temat: „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. 
 

 
 

           
 
  
 

4.11 
-  KLUBU DOBREGO FILMU „mU-

STANg” 
REŻ. DENIZ GAMZE ERGÜVEN.

Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.: 19:00.
Wstęp wolny.

5.11 
– KRAKOWSKIE SALONY

 POEZJI W ZAMKU.
Utwory autorstwa jana Wołka 

w interpretacji Piotra Fronczewskiego. 
Zamek w Kórniku, godz.: 16:00.

Bilety w cenie 7 zł do nabycia w sekreta-
riacie Pałacu Działyńskich w Poznaniu oraz 

kasie Zamku w Kórniku.

6.11 
- RAdZEWo BAd-oPEN 2016.

 V otwarty, amatorski turniej badmintona 
w grach pojedynczych i podwójnych.

Szkoła w Radzewie, start: 9:00.
Zapisy do piątku 4.11.

7.11 
- diAPoRAmA 

W SzczODRzYKOWIE 2016. 
Piękno przyrody w obiektywie.

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie, 
godz.: 9:45

9.11
- mAjÓWkA WE lWoWiE 

- Sptkanie z  Andrzejem PASŁAWSkim.
Kórnicki Ośrodek Kultury, godz.: 19:00.

 
-  SPoTkANiE AUToRSkiE 

dlA dZiEci (6 – 10 lAT) 
Z RENATą PiąTkoWSką.

Biblioteka Publiczna w Kórniku, 
godz.17:30.

Ilość miejsc ograniczona.
 Zapisy: tel. (61) 81 70 021.

11.11  
- koNcERT NiEPodlEgŁoŚcioWY

- prezentacja laureatów
XVI Powiatowego Konkursu Recytator-

skiego „WPISANI w HISTORIĘ” 
pt. „Proza Sienkiewiczowska”

godzina 16:30
Zamek Kórnicki

- ii BoRÓWiEcki mARSZ 
NiEPodlEgŁoŚci Z kijkAmi.

Stara Szkoła ul. Szkolna 2 w Borówcu. 
Start: 11:00.

12.11 
- Vi BAl NiEPodlEgŁoŚcioWY.

KCRiS OAZA, godz.: 20:00
Więcej informacji oraz rezerwacja stolików 

pod nr tel. 61 649 88 75 wew. 3 lub mailowo: 
info@oaza.kornik.pl

13.11 
- TURNiEj NiEPodlEgŁoŚcioWY.

Radzewo, start: 9:00.

17.11 
– KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA – 

AlEkSANdER doBA.
Hotel Daglezja Kórnik, godz.: 19:00.

Obowiązkowe zapisy (tel. 61 8 170 021).

- jESiENNE WiETRZENiE SZAF. 
Akcja wymiany ubrań i zabawek.

Szkoła Podstawowa w Bninie, godz.: 
11:00 – 14:00.

Zapisy: 502 046 989.

Wiesz o czymś ciekawym? Poinfor-
muj nas o tym: kultura@kornik.pl

Więcej szczegółów na temat wyżej 
wymienionych wydarzeń dostępnych 
jest na: www.kornik.pl. Przypominamy 
również o bezpłatnej, oficjalnej aplikacji 
Urzędu miasta i gminy kórnik „kórnik”, 
dzięki której można na bieżąco otrzy-
mywać powiadomienia o imprezach 
kulturalnych w naszej gminie.

Zofia Fludra

aFisz
co? gdzie? kiedy? – czyli zestawienie nadchodzących wydarzeń w telegraficznym skrócie. 

klub Podróżnika z kórnika 
i Biblioteka Publiczna w kórniku 

zapraszają na spotkanie z wybitną 
postacią świata podróżniczego 

– Aleksandrem dobą 
pt.:„Niemożliwe nie istnieje – o pasji, 
wymagających celach i ich realizacji”
17 listopada 2016 r. o godzinie 19.00

w hotelu „daglezja” w kórniku.

Od września, po wakacyjnej przerwie, 
swoją działalność wznowił Klub Podróżnika 
z Kórnika. Jego ideą jest promocja turystyki, 
popieranie lokalnych podróżników oraz 
zachęta do podejmowania indywidualnych, 
nieskomercjalizowanych podróży. Klub 
działa w ścisłej współpracy z Biblioteką 
Publiczną w Kórniku, a spotkania z prelegen-
tami odbywają się w każdy trzeci czwartek 
miesiąca i są okazją do poznania wielu 
zakątków świata, ciekawostek kulturowych 
oraz sposobów organizowania własnych 
wypraw. 

Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną 
w Kórniku w listopadzie gościem specjal-
nym Klubu Podróżnika będzie Aleksander 
Doba. Ten charyzmatyczny podróżnik, jako 
pierwszy człowiek w historii samotnie dwa razy 
przepłynął kajakiem z kontynentu na kontynent 
ocean Atlantycki, używając wyłącznie siły 
własnych rąk. W 2011 roku na trasie Senegal 
– Brazylia oraz w 2014 roku na trasie Lizbona 
– Floryda. W 2013 roku za swoją pierwszą 
wyprawę został uhonorowany Super Kolosem, 
najbardziej prestiżowym wyróżnieniem podróż-
niczym w Polsce. 

Pan Aleksander jest żeglarzem i sternikiem 
jachtowym (patent rozszerzony na rejsy mor-
skie), a jego największą pasją jest kajakarstwo. 

Wiele wypraw odbył jako pierwszy człowiek i co 
więcej – samotnie. Opłynął Bałtyk z Polic do 
Polic, opłynął Bajkał w Rosji, dopłynął za Koło 
podbiegunowe północne z Polic do Narwiku w 
Norwegii. Aleksander Doba fascynuje się rów-
nież innymi dziedzinami sportu. Jest szybowni-
kiem z drugą klasą wyszkolenia szybowcowe-
go, otrzymał srebrną odznakę szybowcowa z 
jednym diamentem. Na swoim koncie ma 14 
skoków spadochronowych i trzecią klasę wy-
szkolenia spadochronowego. Posiada również 
złotą odznakę turystyki kolarskiej. 

W 2015 roku został wybrany najlepszym 

podróżnikiem świata przez National Geo-
graphic Ameryka. 29 maja 2016 r. rozpoczął 
trzecią Wyprawę Transatlantycką,  którą 
musiał przerwać ze względu na niekorzystne 
wiatry oraz awarię urządzeń elektronicz-
nych. Kajakową wyprawę zamierza konty-
nuować w maju przyszłego roku.

Na spotkaniu w Kórniku opowie o pasji 
– o tym czy jest potrzebna i jak pogodzić ją 
z życiem, o walce 

z samym z sobą oraz o marzeniach i 
planach na drodze do sukcesu i szczęścia. 
Pod koniec spotkania będzie możliwość za-
dawania pytań, zdobycia autografu a także 
nabycia nowej książki Pan Aleksandra „Na 
fali i pod prąd” oraz koszulek. 

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy

Rezerwacja miejsc: tel. 61 8 170 021
 hotel daglezja, Ul. Woźniaka 7

62-035 kórnik 
Facebook: klub Podróżnika z kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blog-

spot.com 

UWAgA koNkURS!!!
do wygrania pocztówka z autografem 

Aleksandra doby!
Wystarczy wysłać na adres podroznik.
kornik@gmail.com krótki opis wraz ze 
zdjęciami (max.5) swojego ulubionego 
miejsca/atrakcji turystycznej w Polsce, 
które chcieliby Państwo polecić innym!

Na autorów 20 pierwszych zgłoszeń 
czeka pocztówka!

sPotkanie z aleksandreM doBą
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SEZoN ŁUcZNicZY 2016 W PigUŁcE
Za nami szósty rok działalności sekcji 

łuczniczej, działającej przy szkole w Radzewie. 
Był to zdecydowanie najlepszy rok w historii 
naszej sekcji. Co prawda z klubem rozstało 
się kilku czołowych do tej pory zawodników, 
ale nie wpłynęło to w żaden sposób na wyniki 
reszty drużyny. Zespół był bardzo mocny, co 
potwierdził na wielu imprezach w tym roku. 
Zaliczyliśmy kolejne starty w Mistrzostwach 
Polski, zdobywając dalsze doświadczenie. 
Ponadto miejsca, zajmowane przez naszych 
zawodników były lepsze, aniżeli w roku ubie-
głym. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików zdobyliśmy 13 punktów do spor-
towego współzawodnictwa dzieci i młodzieży, 
prowadzonego przez MSiT (to 2 pkt więcej 
niż w 2015r.). Srebrny medal w trakcie tych 
mistrzostw zdobyła drużyna chłopców (Michał 
Najewski, Wojciech Radziejewski, Kacper 
Jakubiak), co jest największym sukcesem 
w historii sekcji. Blisko medalu w rywalizacji 
indywidualnej był także Michał. Po raz pierwszy 

podjęliśmy się organizacji Mistrzostw Wielko-
polski Dzieci i Młodzików. Tytuły mistrzowskie 
na własnym terenie zdobyli: Zuzanna Banecka, 
Roksana Toboła, Dominika Frąckowiak, Jan 
Urbaniak i Michał Najewski. W sumie zdobyli-
śmy 11 medali (na 18 możliwych do zdobycia), 
wygrywając także rywalizację zespołową. 
W mistrzostwach województwa starszych 
kategorii wiekowych wywalczyliśmy 4 medale. 
Startowaliśmy łącznie w 16 turniejach, w tym 
po raz pierwszy we Wrocławskiej Olimpiadzie 
Młodzieży (2 miejsce Michała Najewskiego). 
Liczne zwycięstwa i wiele rekordów klubu mó-
wią same za siebie. Łucznicy z Radzewa cały 
czas się rozwijają, a kolejny rok zapowiada się 
jeszcze lepiej! Ciąg dalszy nastąpi…

UNihokEj SP
Od początku roku szkolnego musiały od-

być się już zawody międzyszkolne w biegach 
przełajowych, tenisie stołowym, badmintonie, 
szachach, piłce nożnej i pływaniu. Jakby tego 
było mało Szkolny Związek Sportowy „Wielko-
polska” dołożył jeszcze w tym roku na jesień 
zawody w unihokeju (w ostatnich latach odby-
wały się one w okolicach wiosny). Tak napięty 
kalendarz zawodów budzi niestety mnóstwo 
kontrowersji i rodzi wiele napięć… Organizacji 
Mistrzostw Gminy Kórnik szkół podstawowych 

w unihokeju podjęła się ponownie Szkoła 
Podstawowa w Radzewie, przy pomocy nieza-
wodnej firmy „Irmal” z Trzykolnych Młynów. 25 
października do rywalizacji przystąpili chłopcy. 
Wyniki meczów: Kórnik – Kamionki 1:9, Radze-
wo – Kamionki 5:3, Radzewo – Kórnik 12:0. 
Mistrzowski tytuł obronili zatem gospodarze, 
którzy grali w składzie: Stanisław Bartkowiak 
i Stanisław Rychlewski (bramkarze), Wojciech 
Kalisz, Mikołaj Ostroróg, Sergiusz Jankowski, 
Piotr Michurski, Klaudiusz Naglewicz, Łukasz 
Szymczak oraz kapitan Tomasz Frąckowiak, 
który został królem strzelców (12 bramek) 
i najlepszym zawodnikiem turnieju. Srebrne 
medale zdobyli uczniowie z Kamionek, a brą-
zowe z Kórnika. Dzień później na boisko wyszły 
dziewczęta. Wyniki meczów: Radzewo – Bnin 
10:2, Kamionki – Bnin 3:1, Kamionki – Radze-
wo 5:10. Mistrzostwo Gminy także dla Radze-
wa, a złotymi medalistkami zostały: Roksana 
Bazanowska (bramkarka), Natalia Bykowicz, 
Emilia Fiedorczyk, Zuzanna Banecka, Zofia 
Brylewska, Agata Błaszkowiak, Milena Najew-
ska, Zuzanna Zawitaj oraz kapitan Roksana 
Toboła, która została królową strzelczyń (14 
bramek) i najlepszą zawodniczką mistrzostw. 
Drugie miejsce dla Kamionek, a trzecie dla 
Bnina.

KN

Emeryci zrzeszeni w kole SENIOR w Bo-
rówcu bardzo lubią podróżować i zwiedzać 
ciekawe miejsca, oczywiście na tyle, na ile 
pozwala zawartość portfela. Wielu żyje skrom-
nie, a zaoszczędzone złotówki odkłada. Gdy 
zbierze się większa sumka, można pojechać 
trochę dalej niż do sąsiedniej miejscowości. 

W dniach 25-30 września, korzystając 
z pięknej pogody i uprzejmości firmy Kombus, 
członkowie koła wsiedli do autokaru i udali się 
do Karpacza, zamieszkali w pensjonacie ,, 
U Piecucha”, w pokojach z widokiem na Śnież-
kę - najwyższy szczyt w Karkonoszy.

Zachęceni pięknymi widokami, już następ-
nego dnia wybrali się na zdobywanie pobliskiej 
góry. Zadanie mieli ułatwione, gdyż znaczna 
część drogi odbyli wyciągiem krzesełkowym 
na Małą Kopę. Siedząc wysoko nad ziemią, 
podziwiali przepiękne widoki. Najbardziej wy-
trwali turyści wybrali się na Śnieżkę, pozostali 
zeszli do Karpacza, zatrzymując się po drodze 
w malowniczych schroniskach: Strzecha 
Akademicka i Samotnia. Po zejściu ich oczom 
ukazał się przepiękny, drewniany kościółek- 
świątynia Wang w Karpaczu Górnym. Świą-
tynia to unikatowy zabytek średniowiecznej 
architektury sakralnej Skandynawii. Został 
zbudowany w miejscowości Vang w Norwegii, 
w XII w. Dzięki hrabinie von Reden która go wy-
kupiła, kościółek trafił do Karpacza i znajduje się 
w posiadaniu parafii ewangelicko-augsburskiej.

Kolejnym  dzień pobytu to także atrakcje 
wycieczka, do pobliskich Kowar została połą-
czona ze zwiedzaniem Parku Miniatur budowli 
Dolnego Śląska. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali 
też zabytkowe sztolnie, w których pozyskiwano 
uran, a obecnie można tam oglądać wydobyte 
w kopalni minerały. 

Następnie trasa wycieczki wiodła przez 
Kamienną Górę do Krzeszowic. Uczestnicy 
zwiedzili kościół świętego Józefa, ale na dłużej 
zatrzymali się w Sanktuarium Matki Bożej Krze-
szowskiej – królowej Sudetów, czyli w Kościele 
Wniebowzięcia NMP. Pomodliwszy się przed 
słynącym cudami obrazem madonny, zwiedzili 
mauzoleum Piastów Śląskich. Pełni wrażeń, 
chociaż strudzeni wrócili do Karpacza . 

A tu trzeba oszczędzać siły, bo kolejny dzień 
to podróż do Szklarskiej Poręby, w Leśnej Hucie 
Szkła niektórzy pod okiem instruktora uczyli 
się ręcznej produkcji szklanych kwiatów, inni 
podziwiali kruche cudeńka tam produkowa-
ne. Kolejnym punkt programu był wodospad 
Szklarka, a w drodze powrotnej Kaplica Świętej 
Anny w Sosnówce. Wieczorem natomiast 
bankiet, śpiewy tańce, biesiada do późnych 
godzin nocnych.

Zmęczeni, trochę wyspani, ale radośni 
i żądni kolejnych wrażeń uczestnicy wyjazdu 
udali się na zwiedzanie najbliższej okolicy, 
czyli Karpacza Dolnego. Teraz każdy robił co 
lubił. Jedni odwiedzali sklepy, inni podziwiali 
panoramę gór a smakosze kawy odwiedzili 
restauracje w hotelu Gołębiewski i oglądali 
miasto z jego okien. 

Czas spędzony poza domem szybko minął 
i trzeba było wracać do Borówca. Pozostaną 
tylko wspomnienia i zdjęcia, a w długie zimo-
we przy filiżance gorącej herbaty będzie co 
wspominać.

Już wkrótce też trzeba będzie zacząć 
oszczędzać, żeby starczyło pieniędzy na letni 
wyjazd nad morze, bo na znaczniejsze podwyż-
ki emerytur nie ma raczej co liczyć.

Barbara Fluder

W dniach 24 do 27 października 2016 roku  
w restauracji Biała Dama w Kórniku odbyło się 
szkolenie dla osób po 60 roku życia, którzy 
opiekują się osobą starszą albo będą to czynić 
w przyszłości. Organizacją szkolenia 
zajęła się Fundacja Pomocy Senio-
rom i Rodzinie AMA w Poznaniu, 
przy współpracy z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Kórniku. Szko-
lenie zostało przeprowadzone przez 
profesjonalnie przygotowanych  
lekarzy i pielęgniarki.  W zajęciach 
uczestniczyło 36 osób z miasta i 
gminy Kórnik. 

Podczas pierwszego zajęcia 
uczestnicy zdobyli wiedzę na temat 
postępowania z osobą starszą 
niepełnosprawną, zapoznali się ze 
specyfiką procesu starzenia się a 
także z najczęściej występującymi 
dolegliwościami i objawami choro-
bowymi u osób starszych. 

 Kolejne zajęcia obejmowały 
podstawowe zasady udzielania pierwszej po-
mocy, uczestnicy poznali sposób  wykonywania 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz 
jak zachować się w przypadku zadławienia, 
napadach drgawek, omdleń itp. 

Na spotkaniu z psychologiem i psycho-

terapeutą n.t. psychologicznych aspektów 
sprawowania funkcji asystenta osoby niepeł-
nosprawnej lub starzejącej się, omawiano jak 
najłatwiej nawiązać i podtrzymywać kontakt z 

podopiecznym oraz jak radzić sobie ze stresem 
i sytuacją przeciążenia. 

Następne zajęcia przybliżyły uczestnikom 
zasady pielęgnacji, wykonywanie czynno-
ści dnia codziennego, a w szczególności 
zaprojektowanie planu opieki oraz sposoby 

odżywiania i karmienia seniora, pielęgnacji, 
codziennej toalety, mycie leżącego, profilaktykę 
przeciwodleżynową, itp. Zaprezentowano nam 
wszelkiego rodzaju sprzęty i przyrządy do 

rehabilitacji, materiały opatrunkowe, 
maści, kremy i wszelkie inne urzą-
dzenia którymi można wspomagać 
opiekę nad osobą niepełnosprawną. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikat udziału w szkoleniu, z 
uwzględnieniem ilości godzin i za-
kresu tematycznego kursu, a także 
różne materiały i poradniki jak opie-
kować się osobą przewlekłe chorą w 
warunkach domowych.

 Wiedza, jaką zdobyliśmy pod-
czas szkolenia jest bezcenna ponie-
waż mamy w domu osoby starsze 
albo będziemy mieli w najbliższej 
przyszłości.  

Za organizację szkolenia dzięku-
jemy Pani Alicji Ciechowskiej-Lepiarz 

Prezes AMA  oraz Pani Bożenie 
Kiełtyka Dyrektor O.P.S. w Kórniku.

Pani Annie Dłużewskiej - szefowej restau-
racji  dziękujemy za serwowane nam pyszne 
posiłki.

 W imieniu uczestników szkolenia
 Aleksandra Grzelak

Górska PrzyGoda seniorów z Borówca

szkolenie „senior - asystent seniora z niePeŁnosPrawnoŚcią”

(ciąg dalszy ze str. 11)
Kolejne, niezapomniane trzy dni spę-

dziliśmy razem z naszymi przyjaciółmi z 
Brzegów. To oni zorganizowali nam nie-
słychanie interesujący program z licznymi 
atrakcjami. 

W środę udaliśmy się do Muzeum 
Przyrodniczego TPN. W Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej obejrzeliśmy projekcję 
filmów ukazujących florę i faunę Tatr. 
Podziwialiśmy wystawę, w skład której 
wchodziły m.in. wypchane zwierzęta 
zamieszkujące Tatry. Pochyliliśmy się 
nad największą w Polsce makietą Tatr. 
Jednak ogromne wrażenie zrobiła na 
nas, otwarta w czerwcu tego roku, Kraina 
Odkryć Dziecięcych Tatrzańskiego Parku 
Narodowego z licznymi grami i zabawami 
edukacyjnymi.

Kolejnym punktem programu był spa-
cer szlakiem Zamoyskiego do Kuźnic.  Po 
drodze widzieliśmy Księżówkę, dawniej 
Adasiówkę oraz „kórnickie” ujęcie wody. 
Zwiedziliśmy ekspozycję w spichlerzu 
dworskim prezentującą założenia Domo-
wej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej. 
W wozowni zapoznaliśmy się z wystawą 
przyrodnika i preparatora Antoniego 
Kocjana. 

Warunki pogodowe uniemożliwiły nam 
wjazd na Kasprowy Wierch. Jednak wiele 
radości sprawił nam padający tego dnia 
śnieg. W zaspach dobrnęliśmy do schro-
niska na Kalatówkach 1198 m n.p.m.. 
Drogą Brata Alberta zeszliśmy do jego 
Pustelni, tam zapoznaliśmy się z dzie-
jami i zasługami tego wielkiego Polaka. 
W drodze powrotnej śnieżki przelatywały 
nad naszymi głowami bezustannie… .

Czwartek spędziliśmy w Bukowinie Ta-
trzańskiej i w Brzegach. W Bukowińskim 
Centrum Kultury „Dom Ludowy” ulegliśmy 

czarowi opowieści pana dyrektora Bartka 
Koszarka, który przedstawił tajniki życia 
górali w ujęciu historycznym i współcze-
snym. W barwnej opowieści pojawił się 
także nasz hrabia Władysław Zamoyski. 
Kolejnym punktem programu w Szkole 
Ginących Zawodów, Folkloru i Sztuki 
Ludowej, były warsztaty -  malowanie na 
szkle, sponsorowane przez pana Wójta 
Stanisława Łukaszczyka, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy. 

W Brzegach złożyliśmy hołd Władysła-
wowi hr. Zamoyskiemu składając kwiaty 
pod tablicą przy szkole. Popołudnie 
spędziliśmy w przemiłej atmosferze w 
Remizie OSP w Brzegach. Nasi gospo-
darze przedstawili program artystyczny, 
w którym ukazali nam lokalny folklor. 
Śpiewom, wspólnym zabawom, salwom 
śmiechu nie było końca. 

W piątek mieliśmy zaplanowaną wy-
prawę nad Morskie Oko, ale tego dnia 
warunki atmosferyczne i operatywność 
gospodarzy, pozwoliły nam na wjazd 
na Kasprowy Wierch - szczyt w Tatrach 
Zachodnich o wysokości 1987 m.n.p.m.. 
Widoczność na szczycie niestety była 
przede wszystkim na prószący śnieg, 
ale widoków z kolejki nie zapomnimy 
nigdy. Tatry w zimowej aurze wyglądają 
przepięknie. 

Nie udało nam się dotrzeć nad Morskie 
Oko, ale mamy już jeden pewny punkt 
programu w czasie kolejnej naszej wizyty 
na Podhalu.

Ostatnie wspólne popołudnie spę-
dziliśmy na wieczorku pożegnalnym w 
Brzegach. Nasi uczniowie przedstawili 
program artystyczny, były wspólne 
śpiewy, zabawy i tańce. Czas mijał nam 
przy suto zastawionych stołach dzięki 
zaradności Rady Rodziców za co bardzo 

dziękujemy, zważywszy, że do szkoły w 
Brzegach uczęszcza około pięćdziesię-
cioro uczniów. Wszystko co dobre szybko 
się kończy. Nadszedł czas podziękowań i 
pożegnań. Bardzo serdecznie dziękujemy 
gospodarzom - Szkole Podstawowej w 
Brzegach tj. panu dyrektorowi Piotro-
wi Boczkowi, paniom nauczycielkom: 
Małgorzacie Piszczek, Magdalenie 
Gombos oraz pozostałym nauczycielom 
i rodzicom, którzy zaangażowali się w 
organizację naszego pobytu. Trudno się 
rozstać, ale nasi uczniowie zobowiązali 
nas do złożenia obietnic, że jeszcze się 
będą mogli spotkać w tak miłym gronie.

W sobotę, w drodze powrotnej do 
domu zwiedziliśmy jeszcze trasę tury-
styczną w Kopalni Soli w Wieliczce. Póź-
nym wieczorem, niesłychanie zmęczeni 
wróciliśmy do naszych domów. Zmęcze-
nie minie, a wspomnienia z tej wycieczki 
i przyjaźnie pozostaną na zawsze.

Wyjazd został przygotowany dzięki 
pracy i zaangażowaniu wielu osób. 
Dziękujemy za dofinansowanie zadania 
Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik oraz 
Gminie Bukowina Tatrzańska. Nie by-
łoby wyjazdu gdyby nie zielone światło 
od pani dyrektor SP nr 2 Zofii Talarczyk, 
która również uczestniczyła w wyjeździe. 
Trudy organizacyjne i opiekę nad dziećmi 
w czasie wyjazdu na swoich barkach 
dźwigały p. Izabela Biernacka, Ewelina 
Cholewa i Irena Żyto. Opiekę medyczną 
nad uczestnikami wyjazdu sprawowała 
p. Agnieszka Kaźmierczak za co bardzo 
dziękujemy.

Irena Żyto
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drużynowe 
Mistrzostwa 

GMiny 
w PŁywaniu

W dniu 24 października br. odbyły się 
Mistrzostwa Gminne w drużynowym pły-
waniu. W zawodach wzięły udział: Szkoła 
Podstwowa nr 1 w Kórniku, Szkoła Podsta-
wowa w Kamionkach i Gimnazjum w Kórni-
ku. Szczególne podziękowania dla Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach za debiut 
w zawodach! W szkołach podstawowych 
wytypowano po czterech uczniów (dwie 
dziewczyny i dwóch chłopaków) z klas 3,4,5 
i 6. Sztafety 8 osobowe rywalizowały na 
dystansie po 50 metrów stylem dowolnym.  
Podobnie uczniowie gimnazjum startowali 
w sztafetach 8 osobowych z podziałem na 
dziewczyny i chłopaków. W rywalizacji szkół 
podstawowych zwyciężyła szkoła z Kórni-
ka! Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum 
z Kórnika reprezentowały gminę Kórnik 
w XVIII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
Powiatu Poznańskiego w drużynowym 
pływaniu w dniu 2 listopada na pływalni 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA. Gratulujemy!

OAZA

Po najlepszych startach od kilku lat 
w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, reprezentacje 
z trzech szkół z naszej gminy udały się 
11.10.2016 roku na Hipodrom Wola w Po-
znaniu. 

Pierwsze na trasę ruszyły dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, 
biegły bardzo dobrze i po siedmiu zmianach 
zajmowały wyśmienite czwarte miejsce. Na 
ostatnią zmianę wybiegła Barbara Gorzał-
czana, która pokazała prawdziwy charakter 
sportowca, ponieważ zsunął się jej but 
z nogi, a zawodniczka mimo to po trudnej 
trasie kontynuowała bieg boso i jeszcze 
zdołała wyprzedzić jedną z rywalek. Tym 
samym uczennice z Kórnika: Andrzejczak 
Martyna, Bladocha Weronika, Gorzałczana 
Barbara, Guziana Emilia, Misiak Nadia, 
Pyrzowska Maria, Stańczewska Karolina, 
Szekiełda Agnieszka wywalczyły brązowy 
medal Mistrzostw Województwa. Wysiłek 
wkładany w treningi w klasie sportowej 
przyniosły tak świetny wynik. W zawodach 
wystartowało 39 najlepszych sztafet z wo-
jewództwa, a w niższych etapach zawodów 
rywalizowało ponad 200 zespołów. 

W kolejnym biegu wystartowali koledzy 
ze szkoły brązowych medalistek. Uczniowie 
z SP nr 1 w Kórniku zaczęli dość pechowo, 

ponieważ podczas startu zawodnikowi 
została wytrącona pałeczka sztafetowa 
i zespół spadł na jedno z ostatnich miejsc. 
Chłopcy walczyli jednak dzielnie i stop-
niowo odrabiali straty kończąc zawody na 
16 miejscu ( na 37 drużyn ). Gdyby nie 
wytrącona pałeczka oraz absencja dwóch 
uczniów za których pobiegli rezerwowi, 
mogło być podobnie jak w rywalizacji 
dziewcząt.

 Chłopcy z Gimnazjum w Kórniku zajęli 
dokładnie takie same miejsce jak ich młodsi 
koledzy, więc uplasowali się na 16 miejscu 
rywalizując również z 37 innymi zespołami. 

Jako ostatni na starcie stanęli najstarsi 
uczniowie z naszej gminy reprezentujący 
Zespół Szkół w Kórniku. Ścigali się już przy 
padającej mżawce z 27 innymi szkołami 
ostateczne zajmując 24 miejsce. 

Warunki jakie stwarzane są dla uczniów 
naszej gminy, między innymi w CSiR Oaza 
(w hali sportowej, na basenie), pięknym 
OSiR ( Błonia ), ścieżce zdrowia przynoszą 
w/w efekty. Czekamy z niecierpliwością na 
budowę nowego stadionu lekkoatletyczne-
go na błoniach, a z pewnością takie sukcesy 
będą się jeszcze częściej powtarzać. 

Nauczyciele wychowania fizycznego

kolarstwo
Nikol PŁoSAj 

WicEmiSTRZYNią EURoPY
Bardzo bogata w kolarskie sukcesy, okazała 

się końcówka sezonu dla zawodniczki UKS 
Mróz jedynka Kórnik Nikol Płosaj. Najpierw 
zdobyła dwa tytuły mistrza Polski w wyścigu 
dwójkami i drużynowym na czas, następnie 
podczas mistrzostw Europy na torze w Paryżu 
sięgnęła wraz z koleżankami po tytuł wicemi-
strzowski, poprawiając jednocześnie rekord 
Polski! Polska drużyna w wyścigu na 4000m 
na dochodzenie, jadąca w składzie Nikol 
Płosaj, Katarzyna Pawłowska (wychowanka 
UKS Jedynka Kórnik), Justyna Kaczkowska 
i Daria Pikulik, w półfinale trafiła na niezwykle 
utytułowany zespół Wielkiej Brytanii. W bardzo 
emocjonującym, bezpośrednim pojedynku polki 
pokonały rywalki o 1,5 sek. O tyle też został w 

tym biegu poprawiony Rekord Polski, który od 
teraz wynosi 4:26:119! W wyścigu finałowym o 
złoty medal polski zespół spotkał się z włoszka-
mi, które obecnie okazały się jeszcze za silne 
(4:22:314), ale sukces polskiej reprezentacji 
jest niepodważalny, a srebrny medal w wyścigu 
drużynowym to największe osiągnięcie drużyny 
w historii polskiego kolarstwa. Z uwagi na to, że 
50% drużyny wychowało się w Kórniku, jest to 
również ogromny sukces miasta, UKS Jedynka 
Kórnik i trenera Roberta Taciaka. Na początku 
listopada Nikol wylatuje jeszcze na puchar 
Świata do Glasgow, gdzie również wystartuje 
w wyścigu drużynowym, po czym definitywnie 
zakończy niezwykle udany sezon 2016. 

Paweł Marciniak

TRENER TAciAk WYRÓŻNioNY PRZEZ 
PREZYdENTA

 W ostatnim tygodniu października, w 
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w 

Poznaniu, główny założyciel UKS Jedynka 
Kórnik, wychowawca, trener i kierownik sekcji 
kolarskiej Robert Taciak otrzymał odznaczenie 
Państwowe (Srebrny Krzyż Zasługi), nadane 
przez Prezydenta RP . W/w wyróżnienie zostało 
wręczone za trzecim podejściem (trener Taciak 
jest zawsze w rozjazdach) tym razem z rąk pani 
wicewojewody Marleny Maląg. Trenera Taciaka 
wyróżniono za wieloletnią pracę i wybitne osią-
gnięcia sportowe w pracy z młodzieżą na arenie 
krajowej (ponad 350 medali mistrzostw Polski), 
oraz międzynarodowej (22 medale Mistrzostw 
Świata i Europy). Od lat wychowankowie trene-
ra Taciaka należą do ścisłej czołówki nie tylko w 
kraju, ale również na świecie. Przykładem może 
być Katarzyna Pawłowska trzykrotna Mistrzyni 
Świata w kolarstwie torowym, Patryk Rajkowski 
Mistrz Europy i wicemistrz Świata juniorów, oraz 
Nikol Płosaj dwukrotna wicemistrzyni Europy i 
Świata. 

Weronika Humelt

 

udane BieGanie 
w Mistrzostwach województwa

W sobotę 22 października Kórniku na 
bardzo pięknym i nowoczesnym obiekcie 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
Oaza odbyły się zawody mające na celu 
wyłonić najlepszych zawodników w nowej, 
dynamicznej i bardzo ciekawej dyscyplinie 
rakietowej jakim jest crossminton. Crossmin-
ton wymyślony w Niemczech sport rakietowy, 
jest dynamiczny jak tenis, szybki jak squash 
i łatwy jak badminton. Ojcem chrzestnym 
gry jest Bill Brandes, wynalazca speederów, 
czyli specjalnych aerodynamicznych lotek, 
do których w 2001 opracowano odpowiednie 
rakiety, lekkie, ale z silnym naciągiem, dzięki 
czemu speedery mogły osiągać prędkość 
do 290km/h. To pozwoliło stworzyć nową 
dynamiczną grę z dużą dawką adrenaliny. W 
Niemczech zarejestrowano ją jako nową dys-
cyplinę sportu pod nazwą „speed badminton”. 
Od 2016 roku, na prośbę Światowej Federacji 
Badmintona, speed badminton zmienił nazwę 
na „crossminton”, by móc w przyszłości ubie-
gać się o status sportu olimpijskiego.

Organizatorami Mistrzostw Polski w 
tym roku byli Speedbad.pl, Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej „SPORTOWY LUBOŃ”,  
RUK-CUK LUBOŃ i Crossminton Polska, 
Współorganizatorem imprezy było Kórnickie 
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz Mia-
sto i Gmina Kórnik, które wsparły finansowo 

organizacje Mistrzostw Polski oraz Polska 
Akademia Crossmintona i Polskie Zrzeszenie 
Crossmintona. Do Kórnika zjechali najlepsi 
zawodnicy z całego kraju by wyłonić Mistrzów 
Polski w poszczególnych kategoriach. Go-
ściliśmy zawodników między innymi z takich 
miasta jak: Kraków, Skawina, Oświęcim, 
Góra, Warszawa, Konstancin Jeziorna, 
Szczecin, Kielce, Gorlice, Wrocław, Białystok, 
Mrzeżyno, Brzeszcze, Słupsk. Wielkopolskę 
reprezentowali zawodnicy z Poznania, Tar-
gowej Górki oraz  Lubonia i trzeba przyznać 
że spisali sie doskonale zdobywając  trzy 
tytuły Mistrzów Polski. Wśród zawodników 
gościliśmy wielu medalistów zeszłorocznych 
Mistrzostw Świata oraz tegorocznych Mi-
strzostw Europy. Najbardziej utytułowanym 
zawodnikiem startującym w Mistrzostwach 
Polski był Mistrz Świata i Mistrz Europy w 
kategorii+50 Piotr Borowiec z Sycewic pod 
Słupskiem . Na ośmiu boiskach w dosko-
nałych warunkach  rozgrywki rozpoczęły 
się o godzinie ósmej a dekoracja kończąca 
imprezę odbyła się po godzinie osiemnastej. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i me-
dale. Szczegółowe wyniki znajdziecie pod 
adresem  speedbad.pl oraz crossminton.pl .

Bardzo dziękujemy zawodnikom za 
udział i za stworzenie wspaniałej sportowej 
atmosfery. Zawody przebiegały w duchu 

fair play a na twarzach zawodników gościł 
uśmiech i radość z gry. Dziękujemy również 
tym wszystkim bezimiennym osobom, które 
nas wspierały przy organizacji by zawodnicy 
mieli jak najlepsze warunki a szczególnie Ani 
Iwaniszczuk za spikerkę i pomoc w sędzio-
waniu oraz  LOSIR Sp. z o.o. za wsparcie 
sprzętowe. Serdecznie dziękujemy Miastu 
i Gminie Kórnik które finansowo wsparło 
organizację zawodów. Dziękujemy firmom 
Patron Plus, JG Jacek Goderski, Baner.pl, 
Webest, Victor, Termoekologia, Rentierzy 
FM Magdalena Goderska i Tomasz Sitarz 
za wsparcie organizacji i stworzenie warun-
ków do organizacji perfekcyjnych zawodów. 
Na ręce Kierownika Oazy Pana Wojciecha 
Kiełbasiewicza składamy serdeczne po-
dziękowania za wsparcie i współpracę przy 
organizacji Mistrzostw Polski a pracownikom 
KCRiS OAZA składamy podziękowania za 
życzliwe i zawsze pomocne działanie by 
zawody  przebiegały bezproblemowo. Za 
kulinarną opiekę zawodników Mistrzostw 
Polski nasze życzliwe  spojrzenia kierujemy 
do restauracji Ventus .

Gratulujemy medalistom i do zobaczenia 
na kolejnych zawodach.

Speedbad.pl
RUK-CUK Luboń

sinGlowe Mistrzostwa Polski w crossMintonie - kórnik 2016
kotwica kórnik

 Wyniki Seniorek:
Akademia Piłkarska LG Gdańsk
- Kotwica Kórnik 7:0
Olimpia II Szczecin- Kotwica Kórnik 1:0
Kotwica Kórnik KKP Chełmża 0:0
Kotwica Kórnik GSS Grodzisk Wlkp 4:4
Kotwica Kórnik Olimp Gościno 7:0
Górnicza Konin Kotwica Kórnik 0:3
Kotwica Kórnik Mustang 5:0
Grom Wolsztyn Kotwica Kórnik0:8
Kotwica Kórnik Orzeł Wałcz5:0
Początek sezonu nie był najlepszy w wy-

konaniu Seniorek Kotwicy Kórnik jak można 
zobaczyć po wynikach. Sromotna przegrana z 
Akademią Piłkarską a potem kolejna porażka w 
Szczecinie przysporzyła Trenera i zawodniczki 
o ból głowy. Po słabym początku przyszły 
lepsze chwile. Pojawił się remis z mocnym 
zespołem z Chełmży ale na bramki Kotwicy 
musieliśmy poczekać do czwartego meczu. Po 
meczu z Grodziskiem jak do tej pory jest tylko 
lepiej! Dziewczyny w ostatnich pięciu meczach 
trafiły 28 bramek nie tracąc przy tym ani jednej. 
Z ostatniego miejsca w tabeli przeniosły się 
na trzecie!

Przed nimi jeszcze dwa mecze. Pierwszy 
z Ostrovią Ostrów Wlkp na wyjeździe (1pkt za 
Kotwicą) oraz z Polonią Środa Wlkp na który 
już dziś zapraszamy!

Odbędzie się on 6 listopada na godz. 15:00 
na kórnickie Błonie!

ACH
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*Mężczyzna podejmie każdą pracę np. porządkowanie ogródków, grabienie liści. Kórnik i okolice. Tel. 512 023 577
*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku  zatrudni sprzedawcę do sklepu w Czmoniu. Tel. 61 817 02 99

*Studentka filologii germańskiej udzieli korepetycji z jęz. niemieckiego. Tel. 535 709 282 
*Clio III 2013r. Biały 3d 1,5dci 79tys., zadbany, bogato wyposażony, okazyjnie sprzedam. Tel. 692 268 763
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490 
*Przyjmę liście jesienne bezpłatnie, każdą ilość Dachowa ul. Nowina. Tel. 668 842 711
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zmywarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Renowacja mebli, Kórnik. Tel. 661 064 602
*Usługi – wykończenia wnętrz. Malowanie, szpachlowanie, szlifowanie mechaniczne, remonty łazienek. Miła i fachowa obsługa. Tel. 661 455 915
*Sprzedam meble stylowe w bardzo dobrym stanie, atrakcyjna cena. Tel. 692 551 592
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Koła zimowe 15, używane, Opel Zafira, Astra + kołpaki oryginalne sprzedam. Tel. 604 956 314
*Okno plast. białe, używane, szer. 155, wys. 100, sprzedam. Tel. 604 956 314
*Kupię kawalerkę w Kórniku. Tel. 660 423 076
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Salon Optyczny Osińscy ul. Szkolna 8, Kórnik. Bezpłatne badanie wzroku z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego, dobór korekcji okularowej. Zapraszamy w 
każdą środę i piątek, godz.: 10-18. Rejestracja tel. 882 490 092
*Sprzedam kuchenkę mikrofalową i ławę w dobrym stanie, cena do uzgodnienia. Tel. 797 245 825 (18:00 – 20:00)
*Poszukuje do wynajęcia 3 pokojowego mieszkania, okolice Kornika. Tel. 721 409 469
*Wynajmę klimatyzowany lokal usługowo-handlowy o pow. 40 mkw. Tel. 695 491 902
*Sprzedam ladę chłodniczą Bolarus w bardzo dobrym stanie. Tel. 695 491 902
*Sprzedam szafę chłodniczą Bolarus oraz wagę elektroniczną (sklepową). Tel.  695 491 902
*Wannę narożnikową 90x140, lewą z prawdziwym hydromasażem, nową sprzedam. Tel. 784 825 329
*Sprzedam moto-wiertarkę Hilti TE 7c. &50 zł. Tel. 784 825 329
*Masaż leczniczy z dojazdem do klienta. Tel. 601 592 707

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

ogŁoSZENiA dRoBNE
PRAcA

 INNE

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.

ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 , 
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer kórniczanina ukaże się 
18 listopada 2016 r.

materiały do następnego numeru 
prosimy dostarczać do  10 listopada 2016 r.

SAloN oPTYcZNY oSiŃScY
ul. SZkolNA 8  kÓRNik

BEZPŁATNE 
BAdANiE WZRokU

Z PomiAREm ciŚNiENiA 
WEWNąTRZgAŁkoWEgo 

doBÓR koREkcji 
okUlARoWEj

ZAPRASZAmY 
W kAŻdą ŚRodę i PiąTEk

W godZ. 10 – 18
REjESTRAcjA  

TEl. 882 49 00 92

Z  głębokim smutkiem informujemy,
że w dniu 15 października 2016 rokuzmarł 

nasz kochany ojciec,
teść i dziadek

ś.p.  Franciszek Siejak,
składamy serdecznepodziękowania za udział

w ceremonii pogrzebowej
księdzu dziekanowiFranciszkowi Sikorze,

rodzinie, przyjaciołom,sąsiadom, znajomym, delegacjom,
panu organiście i firmie pogrzebowej.

Dziękujemy za modlitwę, komunię św.,liczne intencje mszalne,
wsparcie duchowei  złożone kwiaty

Rodzina
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