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dowe, a także skosztowania certyfikowanej
niedawno białej kiełbasy. Dla dzieci przygotowano wiele konkursów i prezentów oraz
występy sceniczne. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.
Więcej informacji na str. ...

Prosto

z Ratusza
10 lat sztandaru

W sprawie organizacji oświaty...

10-lecie ufundowania sztandaru Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31.
Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP
odbyło się 16 września przy tablicy upamiętniającej działalność dywizjonu w Kórniku. Wśród uczestników wydarzenia byli
m. in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego
Krystyna Łybacka, kórniccy samorządowcy,
przedstawiciele szkół i organizacji z Kórnika
i nie tylko.
Tydzień wcześniej w Poznaniu odprawiono
mszę św. w intencji byłych żołnierzy 31
Dywizjonu.

Dzień później burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli
naszej gminy. Omówiono arkusze organizacyjne oraz przy obecności prezes Kórnickiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania
Wlkp. Doroty Przybylskiej omówiono przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu
100-lecia odzyskania niepodległości.

Pompy dla OSP
Także 16 września w obecności wiceburmistrza Przemysława Pacholskiego przedstawicielom OSP Czmoń i OSP Szczytniki
wręczono w Poznaniu ufundowane przez
Starostwo Powiatowe pompy szlamowe.
Centrum Kształcenia
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Konferencja na temat
Półwyspu Szyja
W dniu 20 września w hotelu Daglezja
odbyła się konferencja popularno naukowa „Półwysep Szyja - zapomniany skarb”.
Wystąpień sześciorga prelegentów, w tym
prof. Hanny Kočki-Krenz wysłuchało około
120 uczestników, którzy mogli zapoznać się
z historią i walorami tego miejsca. Dyskutowano między innymi na temat konieczności
uporządkowania terenu „Szyi” oraz o możliwościach turystycznego i edukacyjnego
wykorzystania tego cennego historycznie
i krajobrazowo miejsca. Więcej str. 14.

W dniu 18 września przy Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu wmurowany został kamień węgielny
pod budowę najnowocześniejszego w Polsce Centrum Kształcenia Praktycznego.
Wartość inwestycji wynosi 34 miliony zł,
z czego 16 milionów Powiat Poznański
otrzyma z Unii Europejskiej.
W nowobudowanym obiekcie centrum znajdzie się 18 specjalistycznych pracowni do
nauki zawodów i część hotelowo-gastronomiczna oraz pracownie obsługi diagnostycznej samochodów. W uroczystości udział
wzięli m.in. wielkopolscy parlamentarzyści,
członkowie Zarządu Powiatu Poznańskiego,
wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu,
radni oraz przedstawiciele wykonawców
i biznesu.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann
wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg
22 września w Sali im. W. Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wręczyli odznaczenia państwowe nadane
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę. Wśród odznaczonych
znaleźli się także mieszkańcy naszej gminy:
Wojciech Maliński i Marek Dera (który nie
mógł osobiście odebrać odznaczenia). Wyżej
wymienieni odznaczeni zostali Brązowymi
Krzyżami Zasługi za działalność na rzecz
środowiska przyrodniczego oraz gospodarki
leśnej. W uroczystości udział wziął wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Złote gody

Festyn ekologiczny

Także 18 września w Zamku Kórnickim burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z kierującą
Urzędem Stanu Cywilnego Katarzyną Obiegałką oraz wiceprzewodniczącą RMiG Ireną
Kaczmarek wręczyli 32 parom małżeńskim
przyznane przez Prezydenta RP Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Trzy kolejne
pary odebrały medale w innym terminie.
Więcej na str. 19.

II Festyn Ekologiczny Gminy Kórnik odbył
się 23 września na kórnickim rynku. Mimo
deszczowej pogody udział w festynie wzięło
wielu mieszkańców, którzy mogli zapoznać
się z ofertą firm i instytucji współpracujących
z gminą w dziedzinach odbioru i gospodarowania odpadami. Na stoiskach prezentowały się też niektóre sołectwa, stowarzyszenia,
Powiat Poznański oraz przedsiębiorcy. Była
możliwość wymiany baterii na rośliny ogro-

Odznaczenia dla leśników

Jubileuszu bractwa
Tego samego dnia 270. rocznicę ustanowienia bractwa oraz 30-lecie odrodzenia świętowało Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
im. ks. Szczepana Janasika. Odprawiono
uroczystą mszę św. z udziałem licznych gości
i pocztów sztandarowych, przedefilowano
przez kórnicki rynek oraz odbyło się strzelanie na brackiej strzelnicy w Skrzynkach.
Przy tej okazji w Zamku Kórnickim otwarto
wystawę historyczną poświęconą Bractwu.
Czytaj więcej na str. 12.
Dyskusja na temat
organizacji transportu
W dniu 28 września w Kleszczewie odbyło
się spotkanie przedstawicieli władz gmin
Powiatu poznańskiego z reprezentantami
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Dyskutowano na temat współpracy oraz
wspólnej organizacji zadań transportu zbiorowego na terenie Powiatu poznańskiego.
Miasto i Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz Przemysłąw Pacholski.
Spotkanie informacyjne
W dniu 28 września 2017 roku z inicjatywy
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne w ramach
procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem uchwały
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w sprawie wprowadzenia, na obszarze
województwa wielkopolskiego, ograniczeń
lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
W spotkaniu tym uczestniczyli pracownicy
samorządowi, pracownicy instytucji działających na rzecz ochrony środowiska,
przedstawiciele organizacji ekologicznych.
W czasie spotkania przedstawiono główne
założenia ww. projektu mające na celu
ochronę powietrza poprzez ograniczenie
zawartości pyłu zawieszonego PM 10 i PM
2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zawarte w projekcie uchwały ograniczenia i zakazy dotyczą
m.in. instalacji, w których następuje spalanie
paliw stałych, takich jak kocioł, kominek,
piec. W instalacjach zakazuje się stosowanie
następujących paliw:
1) Węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z jego wykorzystaniem,
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2) Mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
3) Paliw, w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, oraz które nie spełniają
któregokolwiek z poniższych parametrów
jakościowych :
a) Wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg
b) Zawartość popiołu nie więcej niż 10 %
4) Biomasy stałej, której wilgotność w stanie
roboczym przekracza 20%
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na fakt,
że jeżeli trwają prace nad projektem rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w
sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
to w ślad za tym powinny być prowadzone
prace nad określeniem norm dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu.
Nowa Kadencja
Rady Kuratorów FZK
W dniu 29 września miało miejsce pierwsze
posiedzenie Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie, które poprzedziła msza św. w
Kolegiacie Kórnickiej. Na swoim pierwszym
posiedzeniu Rada wybrała ze swego grona
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Powołano także członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Rady został Dariusz
Jaworski, absolwent oraz wykładowca na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, polski
publicysta, samorządowiec, Dyrektor Instytutu Książki, autor m.in. książki „Fundacja
Zakłady Kórnickie – historia, restytucja,
współczesność”. Na wiceprzewodniczącego
Rady wybrano prof. Erwina Wąsowicza. W
skład Komisji Rewizyjnej weszli prof. Witold
Molik, Zbigniew Czerwiński - Radny Województwa Wielkopolskiego i Przemysław
Kieliszewski - Dyrektor Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Ustalono, że na kolejnym spotkaniu (w listopadzie br.) omówione zostaną
kierunki działania Fundacji.
Skład Rady Kuratorów Fundacji Zakłady
Kórnickie:
- dr. hab. Jacek Kowalski, prof. UAM – przedstawiciel Prezydenta RP,
- ks. prałat Piotr Kotowski – przedstawiciel
Prymasa Polski,
- Dariusz Jaworski – przedstawiciel ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
- Jarosław Danowski - przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa,
- dr. hab. Justyn Aleksander Piskorski –
przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
- Jerzy Lechnerowski – przedstawiciel burmistrza miasta Kórnika,
- Wojciech Ziętkowski – przedstawiciel burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,
- prof. dr. hab. Erwin Wąsowicz – przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk,
- dr. hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM –
przedstawiciel Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk.
◊ ŁG

Sesja RMiG

W dniu 27 września obradowała na sesji
Rada Miasta i Gminy Kórnik. Rada udzieliła
pomocy finansowej Gminie Brusy w wysokości 20.000 zł. z przeznaczeniem na
usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła
przez teren gminy w nocy z piątku na sobotę
w dniach 11-12 sierpnia br.
Podjęto uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki prezentujemy obok na str.
5. Podwyższone zostały one średnio o 1,9%
w stosunku do stawek obowiązujących na
terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku,
tj. o wzrost wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2017 roku
w stosunku do I półrocza 2016 roku, za wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości
od budynków lub ich części pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, której wysokość pozostaje na niezmienionym
poziomie.
Podjęto uchwałę w sprawie stypendiów
sportowych dla zawodników za osiągnięte
wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla
trenerów i innych osób wyróżniających
się osiągnięciami w działalności sportowej.
Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych.
Radni nadali statutu Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Szkoła w wyniku wdrażania w 2017
roku reformy oświaty, została utworzona
w drodze przekształcenia Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
Wyrażono zgodę na udzielenie z budżetu
Miasta i Gminy Kórnik niepublicznym
przedszkolom dotacji, o których mowa
w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę
Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego.
Podjęto uchwałę w sprawie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Miastem
Poznaniem, a Miastem i Gminą Kórnik
w zakresie usług edukacyjnych.
Uchwalono „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2017
– 2026”. Celem WPRiM jest: określenie
poziomu nakładów planowanych przez
AQUANET S.A. na inwestycje, wskazanie
rodzajów i terminów planowanych przedsięwzięć, uzasadnienie konieczności ich
realizacji, określenie zakresów rzeczowych
i kosztów, wskazanie inwestycji, dla których
Spółka będzie ubiegała się o dotację z funduszy unijnych.

Przyjęto do realizacji zmianę „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Kórnik”. Zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym
dokumentem, umożliwiającym ubieganie
się o przyznanie środków pomocowych
z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020. Dokument
otwiera drogę do finansowania inwestycji
transportowych obejmujących między
innymi budowę zintegrowanych węzłów
przesiadkowych, ścieżek rowerowych, dróg
dojazdowych do węzłów integracji oraz
zakup środków transportu publicznego.
Radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku nieruchomości, stanowiącej własność Miasta
i Gminy Kórnik, oznaczonej jako działka
nr 876/2 położona w Kórniku. Celem darowizny będzie przeznaczenie darowanej
nieruchomości pod cmentarz.
Wyrażono zgodę na:
- odstąpienie od obowiązku przetargowego
i wydzierżawienia nieruchomości rolnych,
położonych w m. Konarskie.
- odstąpienie od obowiązku przetargowego
i wynajęcia nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie sprzedaży
w drodze bezprzetargowej nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Robakowie.
Nieruchomość objęta uchwałą przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy
usługowej a ze względu na wielkość oraz
kształt nie może być samodzielnie zagospodarowana.
Zmieniono uchwałę w sprawie przejęcia
od Powiatu Poznańskiego niektórych
zadań publicznego zarządzania drogami
powiatowymi. Z uwagi na przedłużający
się okres uzgadniania dokumentacji projektowej zadania: budowa ścieżki rowerowej
w ciągu drogi powiatowej na odcinku od
pętli autobusowej przy węźle Koninko do
miejscowości Żerniki wprowadzono zmianę
terminu przejęcia zadania, która ustalona
zostaje do dnia 31 grudnia 2018 r.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych
numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych
w obrębie geodezyjnym Robakowo.
Przyjęto również zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach
ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5.
Rada przyjęła od Powiatu Poznańskiego
prowadzenie zadania publicznego:
- polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2489 P w miejscowości Koninko,
- w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta Kórnik.

Ponadto radni wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w uchwale
budżetowej oraz rozpatrzyli skargi na
działania Burmistrza i Wiceburmistrza Miasta i Gminy Kórnik, na Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kórniku oraz na
Dyrektora Gimnazjum w Kórniku. Udzielono także odpowiedzi na pismo dotyczące
nieprawidłowego sposobu zabezpieczenia
placu zabaw w Kórniku.
Szczegóły uchwał i sprawozdań znajdziecie
Państwo na stronie internetowej
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/13946
Podczas wrześniowej sesji RMiG podziękowano za wieloletnią pracę w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego panu Janowi Nowakowi. Podziękowania odchodzącemu
na emeryturę pracownikowi ODR złożył
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz kierująca pracami Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Julia Bartkowiak wraz z radnym
Jerzym Rozmiarkiem.
Radni podziękowali także Małgorzacie
Walkowiak, która złożyła niedawno mandat
radnej RMiG i objęła funkcję dyrektora żłobka w Kamionkach. Z powodu rezygnacji pani
Małgorzaty, zgodnie z odpowiednim zarządzeniem wybory uzupełniające dla wyboru
jednego radnego do Rady Miasta i Gminy
Kórnik w okręgu wyborczym Nr 20, obejmu-

jącym: Sołectwo Kamionki ulice: Akacjowa,
Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa,
Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa,
Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia,
Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa,
Orzechowa, Osiedle Kresowe, Piotrowska,
Platanowa, Poznańska (numery parzyste),
Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wypoczynkowa, Zacisze
wyznaczone zostały na niedzielę 19 listopada 2017 r.
Miłym akcentem było także wręczenie
przez przedstawicieli Ogrodów Działkowych
odznaki „Za zasługi dla Polskiego Związku
Działkowców” przyznanego burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu. Z wnioskiem o
nadanie tego wyróżnienia wystąpił zarząd
ROD „Koninko”, a PZD docenił owocną
współpracę burmistrza z działkowcami z
terenu gminy.
W drugiej części sesji głos zabrał Łukasz
Nowak prezes kórnickiego oddziału Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Geotermia w Polsce im. św. Królowej Jadwigi,
który promował działania mające na celu
realizację inwestycji geotermalnych w w naszej gminie. Podsumowania swoich działań
dokonał także Paweł Kotas – organizator
zawodów triathlonowych w Kórniku.
◊ Opr. ZF i ŁG

5

„Określa się na terenie Miasta i Gminy
Kórnik stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m²
powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,48
zł od 1 m² powierzchni;
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015
roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017
roku, poz. 1023 ze zm.), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego – 3,04
zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80
zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,62
zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY KÓRNIK
REJON
REJON 1 MOŚCIENICA, SKRZYNKI, BORÓWIEC: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Drapałka, Gruszkowa, Gruntowa,
Kempingowa, Klonowa, Letnia, Ładna, Morelowa, Na Górce, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Szkolna,
Śliwkowa, Urocza, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zielona, Zimowa.
REJON 2A DACHOWA
REJON 2B SZCZODRZYKOWO
REJON 2C GĄDKI
REJON 3A ROBAKOWO Żernicka, Wiejska, Nad Stawem, Szkolna, Azaliowa, Krokusowa, Różana, Narcyzowa, Gerberowa,
Liliowa, Krótka, Pogodna, Szafirowa, Poznańska, Leśna, Łączna, Gajowa, Kolejowa, Malinowa, Aroniowa, Agrestowa.
REJON 3A ROBAKOWO Szeroka, Nowa, Dworcowa, Podgórna, Ogrodowa, Polna, Błękitna, Tęczowa, Topolowa, Forsycjowa, Zagajnik, Słonecznikowa, Bukowa, Nowina, Tygrysie, Przyjazna, Jaśminowa, Magnoliowa, Kórnicka.
REJON 3B JARYSZKI, ŚWIĄTNICZKI, ŻERNIKI
REJON 4A BORÓWIEC Dębowa, Dojazd, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Na Skarpie, Piaskowe, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Zacisze, Zaułek, Zielona Dolina, Zielona Polana, Źródlana.
REJON 4 B BORÓWIEC Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna,
Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt
Wodny, Lisa Witalisa, Leśna Polana, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza,
Strumykowa, Świerkowa, Wierzbina, Wolniewicza, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.
REJON 5 A KONINKO
REJON 5 B SZCZYTNIKI
REJON 6 KAMIONKI: Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Długie, Dzikiej
Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska,
Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa, Porannej Rosy, Promienna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna,
Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wiklinowa, Wodna.
REJON 7 KAMIONKI Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kresowe, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa,
Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Orzechowa, os. Azaliowe, Piaskowa, Piotrowska, Platanowa, Polna, Poznańska, Przy Łowisku, Pszeniczna, Powietrzna, Rogalińska, Rolna, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Sosnowa, Sportowa,
Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wichrowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielna.
REJON 8 BIERNATKI (Dębiecka, Główna, Jarzębinowa, Rekreana), BŁAŻEJEWO (Cicha, Jeziorna, Krótka, Leśna, Polna,
Rybacka, Słoneczna, Spokojna, Mikołajczyka, Zaniemyska) BŁAŻEJEWKO, DĘBIEC, PRUSINOWO
REJON 9A CZMONIEC CZMOŃ
REJON 9B DWORZYSKA, KONARSKIE, RADZEWO, TRZYKOLNE MŁYNY, CZOŁOWO
REJON 10 CELESTYNOWO, KROMOLICE, PIERZCHNO, RUNOWO, DZIEĆMIEROWO, KÓRNIK, Czereśniowa
REJON 11 A KÓRNIK Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Harcerska, ks. Jabłońskiego, Kolegiacka, Kuśnierska, Leśna, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Szkolna, Średzka, Wodna, Wojska Polskiego, Woźniaka,
Zamkowa, Reja, Słowackiego, Mickiewicza.
REJON 11 B KÓRNIK Al.. Flensa, os. Białoboka, Celichowskiego, E.Pohla, Modrzewiowa, Parkowa, Prowent
BIERNATKI Al.. Flensa, Laskowa, S. Nowaka, Gawrycha, Toboły, Wiatrakowa, Jankowskiego.
REJON 12 KÓRNIK Asnyka, Dworcowa, Działyńskich, Fredry, Kołłątaja, Krasickiego, Krótka, Leśmiana, Patriotów, Potulickiej, Staszica, Stodolna, Strzelecka, Wiatraczna, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, Zamoyskiego,
ul. 20-go Października, św. Floriana, Weymana, Z. Steckiego, Kantego, Młyńska.
REJON 13 BNIN Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Dębowa, Dojazd,
Droga Kalejska, Jagodowa, Jaśminowa, Jeziorna, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kościelna, Lipowa, Piaskowa, Pl. Jesionowy, Rynek, Sosnowa, Szeroka, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa, Żwirowa. BŁAŻEJEWO – Zacisze.
REJON 14 BNIN Czołowska Droździka, Fludry, Grześkowiaka, Kanałowa, Konarska, Krauthofera, ks. Janasika, Ładna, Michałowskiego, Mikołajczyka, Molińskiej - Wojkowskiej, Radosna, Śremska, Trąmpczyńskiego, Wieruszowskiego, Witosa, Wójkiewicza, Kasztelana Jarosa, Zwierzyniecka, Żurowskiego
BŁAŻEJEWO - os. Przylesie, os. Gruszkowe.

W ramach zbiórki odebrane będą następujące odpady:
Wielkogabarytowe – tj. tapczany, kanapy, fotele, pufy, szafy, krzesła,
stoły, materace, wykładziny, dywany, rowery, drzwi, ramy okienne
bez szyb, opony od samochodów osobowych, palety, skrzynki
drewniane itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. komputery, laptopy,
telewizory, telefony, faksy, drukarki, odbiorniki radiowe, kosiarki,
wiertarki, odkurzacze, wentylatory, żelazka, sprzęt AGD, itp.
Zużyty sprzęt powinien być kompletny.
Odpady problemowe - tj. przeterminowane leki, zużyte baterie
i akumulatory, farby i lakiery. Opakowania po substancjach puste
lub z zawartością powinny być w oryginalnych opakowaniach
i niecieknące.

DATA ODBIORU
23.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
09.10.2017
21.10.2017
21.10.2017
10.10.2017
28.10.2017

28.10.2017

09.10.2017
12.10.2017

Nocna i świąteczna
opieka lekarska
Od 1 października zmianie ulega lista placówek udzielajacych usług nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej.
Jak czytamy na stronie NFZ: „Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

Adres miejsca realiz. świadczeń
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SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. ŻWIRKI I WIGURY 10
ŚRODA WIELKOPOLSKA 63-000
UL. CHEŁMOŃSKIEGO 1
ŚREM 63-100
UL. 28 CZERWCA 1956 R. 194
POZNAŃ 61-485
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 11,
62-041 PUSZCZYKOWO
UL. JURASZÓW 7/19 60-479 POZNAŃ

38

SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.JÓZEFA STRUSIA Z
ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I
DZIECKIEM W POZNANIU
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

39

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNY USŁUG MEDYCZNYCH

40

PRZYCHODNIA LEKARSKA MULTI-MEDIC;
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKLI ZDROWOTNEJ „PRIMA-MED” ZESPÓŁ
PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH
„GRUNWALD” S.C.;

30

34

36
37

26.10.2017
15.11.2017
30.10.2017
16.11.2017
18.11.2017

41
42

18.11.2017
18.11.2017

09.11.2017

06.11.2017

Ze zbiórki wyłączone są :
odpady szkodliwe i niebezpieczne: oleje, smary, środki ochrony
roślin itp. oraz opakowania po tych odpadach,
odpady remontowe: gruz budowlany, wata szklana, papa, styropian,
panele, itp., armatura sanitarna i łazienkowa: umywalki, toalety,
kabiny prysznicowe, wanny, odzież i tekstylia,
części samochodowe: zderzaki, lusterka samochodowe, fotele itp.

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję w wyznaczonym dniu do godz. 7.00.

◊ ŁG

Nazwa świadczeniodawcy

35
23.11.2017

deklarację”. Listę placówek i szczegółowe
informacje znajdziecie Państwo na stronie:
http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/
show/13328/
Poniżej prezentujemy skróconą listę złożoną
z najbliższych Kórnikowi placówek pełniącuych dyżury nocne i świąteczne.
W przypadku konieczności nocnej lub
świątecznej wizyty lekarza w domu pacjenta
(w przypadkach medycznie uzasadnionych),
obsłuży nas lekarz z Wielospecjalistycznego
Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
(ul. Szwajcarska 3, tel. 61 873 90 81, 61 873
91 90, 61 873 94 08).

Lp.

31
20.11.2017

oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od
pracy. W razie nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent
może udać się po pomoc do dowolnego
punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka,
i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją
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UL. SZWAJCARSKA 3, 61-285 POZNAŃ

Telefon
Lekarz POZ: 698
085 234
Pielęgniarka POZ:
698 085 274
61 281 56 40
504 122 025
61 227 41 88
61 227 42 36
61 898 42 40
61 821 22 07
61 873 90 81
61 873 91 90
61 873 94 08

UL. KRYSIEWICZA 7/8, 61-825 POZNAŃ

61 850 63 22

UL. MICKIEWICZA 2, 60-834 POZNAŃ
AL. SOLIDARNOŚCI 36,
POZNAŃ STARE MIASTO,
UL. CIESZKOWSKIEGO 100/102, SWARZĘDZ

61 307 12 75

UL. ŁĄKOWA 2, DOPIEWO

61 863 87 60

UL. KASPRZAKA 16, POZNAŃ GRUNWALD

61 866 44 23
61 866 25 35

61 647 77 15
61 817 46 71

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw
Pozarządowych w Warszawie
Regularnie co trzy lata przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju
spotykają się w Warszawie na swoim bardzo ważnym zjeździe.
W tym roku Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbywało się w dniach
08 – 09 września 2017 r. i przybrało formę sesji plenarnych i bloków tematycznych
oraz Pikniku Inicjatyw Pozarządowych (09.09.2017 r.).
W ciągu ostatnich trzech lat wiele się wydarzyło w organizacjach pozarządowych.
Forum było okazją do dyskusji i wymiany
doświadczeń, do zorientowania się co dzieje
się w różnych organizacjach. Uczestników
Forum powitał Dariusz Supeł, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W sesjach plenarnych, jako prelegenci,
wystąpili m.in. Jakub Wygnański, weteranka
Powstania Warszawskiego Anna Jakubowska, prof. Adam Strzembosz, były prezes
SN, prof. Ewa Łętowska, była Rzecznik Praw
Obywatelskich, Luca Jahier, przew. Grupy
Interesy Różne przy Europejskim Komitecie

Ekonomiczno Społecznym w Brukseli, wicepremier prof. Piotr Gliński, Ewa Kulik, dyr.
Fundacji im. S. Batorego.
Bloki tematyczne odbywały się równolegle,
toteż było w czym wybierać; nas zainteresowało „Polityka a organizacje pozarządowe”,
„Fundusze europejskie”, „Przestrzeń publiczna- przestrzeń wspólna”.
Piknik Inicjatyw Pozarządowych, 09 września,
zamienił Krakowskie Przedmieście na ten
jeden dzień w tętniące życiem miasteczko pozarządowe. Piknik był okazją do przyjrzenia
się z bliska działalności prawie 70 organizacji
pozarządowych z całego kraju. W programie

było wiele atrakcji, m.in. nauka niesienia
pierwszej pomocy (WOŚP, OSP, Polski Czerwony Krzyż), praca na rzecz wspólnego dobra
(organizacje skupiające ludzi 50 +, pomoc
uchodźcom, niepełnosprawnym), zdrowa
żywność, sport, turystyka; swoje stanowiska
miały też Fundacja Dzika Polska, Rzecznik
Praw Obywatelskich. I wiele, wiele innych …
Warszawiacy i turyści byli mile zaskoczeni
różnorodnością ofert skierowanych do ludzi
chcących działać na niwie społecznej.
W grupie uczestników VIII OFIPu znalazły się
również przedstawicielki Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej - Krystyna Janicka i Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska.
Więcej: www.ngo.pl

◊ M. Smolarkiewicz-Maliszewska
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III Festyn
ekologiczny
W sobotę, 23 września na płycie kórnickiego rynku (Plac Niepodległości) odbył
się III Festyn Ekologiczny. W programie
imprezy przewidzianych było wiele
atrakcji: wymiana baterii i małego
sprzętu RTV/AGD na sadzonki roślin,
spektakle na scenie z udziałem widowni,
występ Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku, warsztaty dla dzieci
oraz koncert Tomasza Kilarskiego.
Podczas trwania festynu wiele stowarzyszeń i przedsiębiorstw współpracujących
z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik skorzystało z możliwości zaprezentowania swojej
działalności.
Na początku sceną zawładnęły przedszkolaki z czterech przedszkoli: „Misia Uszatka” z
Kórnika, „Cztery Pory Roku” z Kórnika-Bnina,
„Kolorowy Świat” ze Szczodrzykowa i z placówki w Kamionkach. Dzieciaki podsumowały swoja akcję artystyczno-ekologiczną i
chórem zaśpiewały piosenkę.
Największym zainteresowaniem cieszyła
Urząd Miasta i Gminy Dziękuje za pomoc
w zorganizowaniu II Festynu Ekologicznego i uczestnictwo w nim:
Sponsorom, którymi byli
Niemier Paweł Big Bud
Jagrol
Hoppecke
Grzegorz Grzybek
Sater
Kancelaria Tomczyk
Doxler
Ogrody Odnowa
Szkółki Kórnickie
RF Construction
RT-Logis
Gospodarstwo Rolne Piechowiak
Gospodarstwo Rolne Matuszewski
Kuehne+Nagel
SUEZ i Tojota
Organizatorzy stoisk:
Kuehne+Nagel
Budżet Obywatelski Gminy Kórnik
Słomiana Pasieka

6 października 2017 r.
się oczywiście wymiana baterii na rośliny.
Niemal przez cały czas trwania imprezy przy
punkcie wymiany stała kilkudziesięciometrowa kolejka. Dodatkową atrakcją festynu
była możliwość degustacji „kiełbasy białej
parzonej wielkopolskiej” – produktu regionalnego, który właśnie został zarejestrowany przez Komisję Europejską w Rejestrze
Chronionych Oznaczeń Geograficznych.
Firmy i instytucje uczestniczące w imprezie zapewniły uczestnikom moc atrakcji:
konkursów, zabaw, quizów, upominków i
prezentacji.
Na scenie nagrodziliśmy laureatów konkursów plastycznych (wyniki obok) oraz
uczestników sprzątania świata. Swój konkurs rozstrzygnęła „Oaza”. Przy losowaniu
roweru znów były wielkie emocje.
Przedstawicielom instytucji uczestniczących
w Kórnickich Dniach Nauki podziękowano
wręczając specjalne dyplomy. Przez chwilę
festyn stał sie także widownią obchodów jubileuszu Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, którego uczestnicy przedefilowali
przez rynek witani oklaskami uczestników.
Mimo deszczu i chłodu III Festyn Ekologiczny
przyciągnął wielu widzów i uczestników.
Oby za rok atrakcji było tyle samo a pogoda
lepsza.
◊ ŁG
Sołectwo Dachowa
Wielkopolski Park Narodowy
Sołectwo Prusinowo
Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Wlkp.
Geotermia
Budżet Obywatelski Gminy Kórnik
– projekt nr 6
Azart Agnieszka Zdziebkowska
Ogrody Grzybek
ZGO Jarocin
Balot – Justyna Orłowska-Pajek
PGK Śrem
Policja
Stoisko promujące Transport Niskoemisyjny
w ramach projektu unijnego.
Powiat Poznańki
Kórnickie Bractwo Rowerowe
Pani radna Iwona Cupryjak
Pani radna Julia Bartkowiak
Przedszkola
WODKOM
Straż pożarna
IZOO Dworzyska - Stacja Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego
Pan Jan Nowaczyk
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Wyniki konkursów i zmagań:
SOŁECTWA-ZRÓB TO SAM
-PRZEDMIOT UŻYTKOWY
I miejsce Błażejewo
II miejsce Prusinowo
III miejsce Kromolice
(nagrodamy był materiał szkółkarski ze
Szkółek Kórnickich i Ogrodów Odnowa)
EKO-INSTRUMENT
PRZEDSZKOLE:
I miejsce Olga Kazyaka, 4 lata, Przedszkole „Cztery Pory Roku”
II miejsce Sylwester Zgarda, 3 lata,
Przedszkole „Akademia Malucha” w Robakowie
III miejsce Cyprian Brzoskowski, 5 lat
Przedszkole nr. 22 w Poznaniu
SZKOŁA KLASA I-III:
I miejsce Kinga Kubiak klasa 1a, SP w
Szczodrzykowie
II miejsce Dominik Gielnik 8 lat, SP nr 1
w Kórniku
III miejsce Zofia Czapkiewicz 7 lat, SP
w Szczodrzykowie
SZKOŁA KLASA IV-VII:
I miejsce Aleksandra Czapiewicz klasa
IVa, SP w Szczodrzykowie
II miejsce Emila Szaroleta klasa Va,
SP nr 1 w Kórniku
III miejsce Maciej Krzyżaniak-Jędrzak
klasa VIa SP nr 1 w Kórniku
PLAKAT BIO
PRZEDSZKOLE:
I miejsce Lena Walkowiak, 5 lat, Przedszkole nr 2 w Kórniku
II miejsce Antoni Augustyniak, 6 lat,
Przedszkole nr 2 w Kórniku
III miejsce Wiktoria Góźdź, 4 lata
SZKOŁA KLASA I-III:
I miejsce Zuzanna Zimowska, klasa II, SP
w Kórniku
II miejsce Zofia Augustyniak, 7 lat, klasa
II, SP nr 2 w Kórniku
III miejsce Pola Rutkowska, klasa II SSP
nr 2 w Kórniku
SZKOŁA KLASA IV-VII:
I miejsce Nadzieja Pawłowska, klasa VIIa,
SP nr 2 w Kórniku
II miejsce Paulina Bukczyńska, klasa VIIb,
SP nr 2 w Kórniku
III miejsce Wiktoria Werner, klasa VIIa, SP
nr 2 w Kórniku
WYRÓŻNIENIA:
Bartek Wesołek
Igor Kazyaka
Marianna Jankowiak, klasa VIa, Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie
Za akcję Sprzątanie Świata nagrodzono
- Przedszkole w Szczodrzykowie
- Przedszkole nr 1 w Kórniku
- Borówiec Nowy
- Pierzchno
- Błażejewo
- Prusinowo

Wielki
Konkurs „Oazy“

Wielki Konkurs Plastyczny - WYNIKI
Komisja konkursowa potwierdziła wysoki
poziom wszystkich prac konkursowych i
zauważyła ogromne zainteresowanie wśród
wszystkich biorących udział w konkursie. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich dzieci
jak również ich opiekunów nadzorujących
wykonanie prac.
W kategorii I (przedszkola):
Miejsce I: praca nr 2 - Przedszkole Bajkowy
Dwór, Kórnik, grupa dzieci 4 i 5 - latków
Miejsce II: praca nr 1 - Przedszkole nr1 im.
Misia Uszatka Kórnik, grupa „Tęczowe misie”
Miejsce III: praca nr 14 - Przedszkole Śpiewający Włóczykije z Borówca, dzieci z grup:
Wędrowniczki i Łowcy Przygód
W kategorii II (SP klasy I – III):
Miejsce I: praca nr 2 – SP Szczodrzykowo,
Otylia Sobkowiak, Justyna Iwanow, Jagoda
Pawlicka, Jan Bulczyński
Miejsce II: praca nr 1 – SP Radzewo, Mariusz

Socha, Krzysztof Marciniak, Kacper Rozmiarek
Miejsce III: praca nr 4 - SP nr2 Kórnik, Emilia
Diller, Patrycja Jankowa, Marta Lamprecht,
Lena Siejak
W kategorii III (SP klasy IV – VI i Gimnazja):
Miejsce I: praca nr 11 – SP Kamionki, Marta
Starosta, Anna Izmajłow, Małgorzata Ambrożuk
Miejsce II: praca nr 2 – Gimnazjum Robakowo,
Marta Piechel, Patrycja Ochowiak, Paulina
Sobieralska, Zuzanna Jankowska
Miejsce III: praca nr 4 – SP nr1 Kórnik – Tomasz
Buda, Jakub Michalski
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
TRAFIŁA DO ROBAKOWA!
Spośród 397 prawidłowo wypełnionych głosów - najwięcej osób wytypowało pracę nr
2 z kategorii III - wykonaną przez uczennice z
gimnazjum z Robakowa: Martę Piechel, Patrycję Ochowiak, Paulinę Sobieralską, Zuzannę
Jankowską.
Podczas Festynu Ekologicznego, jaki odbył się
w sobotę 23 września, miało miejsce rozdanie
nagród jak i losowanie Nagrody Organizatora.
Tegoroczną Nagrodę Organizatora - ROWER
- sponsorowały firmy: Optyk Osińscy oraz
ROMET Centrum Rowerowe Franowo.
Nagrodę otrzymał Pan Przemysław Koliński.

Sponsorzy nagród WKP (w kolejności
alfabetycznej):
Biuro Podróży Cuba Travel / Sklep Prezencik
Centrum medyczne DIAGNOSIS
Graffiti – artykuły szkolne i biurowe
Hotel Daglezja
Hotel Rodan
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
w Kórniku
Jubiler BUSZKIEWICZ
Kruk’s Different
MC Donald’s Kórnik
Optyk Osińscy
Park Linowy „MALTA PYRLAND”
Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka
Producent Surówek Grześkowiak
Restauracja “Tawerna pod żaglami”
Restauracja „Biała Dama”
Restauracja Ventus
Romet – Centrum Rowerowe Franowo
RF Construction – deweloper
TFP – Producent Tektury Falistej
Wydział Promocji Gminy Kórnik
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a sponsorom dziękujemy za ufundowane
nagrody!
◊ „Oaza”
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Wieści sołeckie

Borówiec dobrze się bawił
z okazji zakończenia lata!
Borówiecka Biesiada na koniec lata już za
nami. Tradycyjnie już rozpoczęliśmy ten
dzień porannym sprzątaniem świata, ażeby
wieczorem móc zrelaksować się przy dobrej
muzyce.
Przypomnimy jedynie, że wśród przygotowanych atrakcji znalazły się m.in. pokazy
taneczne, pokaz gry na gitarze, wystawa
prac plastycznych, gry i zabawy dla dzieci
czy wspólnie śpiewanie.

Wakacje w domu były fajne!
Stowarzyszenie Zaangażowani w ramach
projektu „Wakacje w domu są fajne” współfinansowanego z grantu „Wielkopolska
Wiara” w tym roku przeprowadziło bezpłatny cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży
z terenu Borówca i okolic. Wśród przeprowadzonych zajęć znalazły się m.in. warsztaty
krawieckie, sensoplastyczne, survivalowe
oraz sportowe – z futballu amerykańskiego
i piłki ręcznej plażowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie
warsztatów, a prawie 100 uczestnikom za
udział. Mamy nadzieję, że bawiliście się
z nami dobrze, a jeśli się dodatkowo czegoś
nowego nauczyliście, cieszymy się jeszcze
bardziej. Planujemy już kolejne działania!
◊ Sylwia Brzoskowska
–Prezes Stowarzyszenia

W sobotę, 16 września 2017r. w ramach
przygotowań do III Festynu Ekologicznego, który 23 września odbył się na płycie
kórnickiego rynku, zorganizowaliśmy akcję
sprzątania świata.
W silnej, kilkunastoosobowej grupie ruszyliśmy z misją oczyszczania naszej okolicy. Z dumą i nieskrywaną radością trzeba
przyznać, że my - mieszkańcy Pierzchna nie
jesteśmy zbytnimi bałaganiarzami i zdecydowanie dbamy o środowisko, ponieważ
zebraliśmy naprawdę niewiele śmieci, jak
na tak duży obszar.
Zapewne duży wpływ na czystość naszych

Jak co roku, mogliśmy również spróbować
specjałów takich jak: grochówka, bigos czy
kiełbaska przygotowanych przez naszych
seniorów. Na wielbicieli deserów czekały
również ciasta.
Serdecznie dziękujemy za przybycie, mamy
nadzieję, iż bawiliście się Państwo dobrze,
pomimo niesprzyjającej pogody. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim
mieszkańcom, sponsorom i instytucjom,
które wsparły naszą biesiadę.
◊ SB

ulic miały także nowe kosze na śmieci, ustawione przez spółkę WODKOM z inicjatywy
Pani Sołtys, Małgorzaty Grześkowiak.
Warto dodać, że w grupie osób zaangażowanych w akcję sprzątania świata w Pierzchnie,
zdecydowaną większość stanowiły dzieci
i młodzież. Jest to kolejny powód do zadowolenia, wszak akcje tego typu mają na celu nie
tylko tytułowe sprzątanie, ale przede wszystkim integrację i edukację społeczności lokalnej, a jak mówi przysłowie: „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”,
dlatego cieszy duże zaangażowanie także
młodszych mieszkańców.
Na każdego, kto zdecydował się spędzić to
sobotnie popołudnie z nami, czekała pyszna
nagroda w postaci kiełbasy z ogniska.
◊ MK

Aktualności

dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół
SYSTEM ORZECZNICTWA
ORZECZNICTWO DO CELÓW
POZARENTOWYCH

KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK
O WYDANIE ORZECZENIA
I JAK PRZEBIEGA ORZEKANIE
Wydanie orzeczenia następuje na wniosek
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela. Druk wniosku o wydanie orzeczenia
można pobrać w biurze Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, w siedzibie powiatowego zespołu lub ze strony
internetowej zespołu.
Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć: osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej
(dotyczy to przede wszystkim dzieci oraz
osób ubezwłasnowolnionych).
Wniosek składa się we właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej
powiatowym zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności. Mieszkańcy naszej
gminy składają wniosek do Powiatowego
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (parter, pokój 031 B). Wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godzinach
od 7.30 do 16.30 oraz od wtorku do piątku
w godzinach od 7.30 do 14.30.
Wniosek zwiera: imię i nazwisko dziecka,
przedstawiciela ustawowego dziecka
lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub
pobytu, numer dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz numer PESEL, określenie
celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie
orzeczenia, dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej, oświadczenie osoby
zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych
zawartych we wniosku.
Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza
się:
1. oryginalne zaświadczenie lekarskie sporządzone na druku PZdsON – zawierające
opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza
(może to być lekarz rodzinny)- zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty
wydania i w tym czasie należy złożyć je
razem z wnioskiem do PZON,
2. oryginały posiadanej dokumentacji
medycznej (karty informacyjne leczenia
szpitalnego, dokumentację medyczną
z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych,
konsultacje specjalistyczne itp.); Ważne:
oryginały dokumentacji medycznej przy
składaniu osobistym wniosku w kancelarii
PZON są skanowane i zwracane bezpośrednio osobie składającej wniosek,

3. inne dokumenty mające wpływ na
ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności,
4. kserokopię kartoteki leczenia dołącza
się wyłącznie w przypadku braku wyżej
wymienionej dokumentacji medycznej,
5. osoby, które posiadają orzeczenie
z ZUS powinny dołączyć kserokopie tego
orzeczenia,
6. osoby, które nie mają wpisane w dowodzie osobistym adresu dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania (druk
dostępny razem z wnioskiem),
7. osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenia
wydane przed 30 czerwca 2014 roku),
a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku
starania się o nową kartę parkingową,
muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku oświadczenie (druk dostępny razem
z wnioskiem),
8. w przypadku dzieci dodatkowo dołącza
się oryginał do wglądu książeczki zdrowia
dziecka z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka oraz oryginał
odpisu skróconego aktu urodzenia (do
wglądu).
Osoby posiadające ważne orzeczenie ponowny wniosek o wydanie orzeczenia
mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed
upływem ważności orzeczenia.
Osoby posiadające ważne orzeczenie,
u których lekarz prowadzący stwierdzi
pogorszenie stanu zdrowia - ponowny
wniosek mogą złożyć w każdym czasie.
W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień do wniosku
o wydanie orzeczenia dołącza się oprócz
wyżej wymienionych dokumentów orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do
pracy oraz inne dokumenty mające wpływ
na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.
Do czasu wydania orzeczenia osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy
dziecka może wycofać wniosek o wydanie
orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga żadnego uzasadnienia.
Więcej informacji o orzeczeniach w następnym numerze.
na podstawie:
www.niepelnosprawni.gov.pl
opracowała:
◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
tel. 515 229 671

Wieści
sołeckie cd.
W dniu 26.08.2017 O godzinie 8.00 Do godziny 11.00 Na boisku w Koninku zorganizowano z inicjatywy sołtysów Koninka i Szczytnik
imprezę plenerowa pod hasłem, Śniadanie
na Polanie, Jako pierwsi pojawili się o siódmej
rano na boisku w Koninku- Radny Powiatowy
Pan Zbigniew Tomaszewski z mlekiem prosto
od krowy z Czmońca, Sołtys wsi Borówiec
Nowy Pani Sylwia Brzostkowska serwowała
wspaniałą kawę i herbatkę aromatyczną,
Koło Gospodyń Wiejskich z Szczytniki, które
przyrządziło smakowite wędzonki, smalec
oraz inne przysmaki jak również zajęło się
całym przygotowaniem śniadania z pomocą strażaków z OSP Szczytniki. Wystrojem
potraw zajęła się Pani Monika Sobolewska,
Restauracja Szuwarem zafundowała smakowitego Gzika. Był również pachnący chleb
z Mościenicy i przepyszny miód z gospodarstwa, Słomiana Pasieka, Ciasto przyjechało
prosto od Sołtysowej z Dębca a wspaniała
Siódemka z Kórnika, czyli seniorzy przywieźli
niesamowicie pyszne wypieki i nie tylko.
Na śniadanku pojawił się Pan Burmistrz
Przemysław Pacholski, który przyłączył się
do śniadanka. Przez cały czas trwania śniadania można było posłuchać muzyki z płyt
winylowych a w słońcu na kocach z godziny
na godzinę przybywało gości.

W dniu 26.08.2017 r. na boisku w Koninku,
rozegrano mecz kobiet o Puchar Proboszcza
Parafii Kamionki. O puchar walczyły drużyny
Koninka, Szczytnik i Kamionek. Puchar zdobyła drużyna z Kamionek.
Puchar wręczył Proboszcz Parafii św. Matki
Teresy z Kalkuty
w Kamionkach ks. Jakub Lechniak. Gratulujemy.
◊ SOŁTYS
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Podwójny
jubileusz kurkowy
30.ROCZNICA ODNOWIENIA KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO,
270 ROCZNICA BRACTW KURKOWYCH W BNINIE I KÓRNIKU.
Dzień 23 września 2017 r. był dniem jubileuszowym szczególnym dla polskich bractw
kurkowych. W Kórniku obchodzono rocznicę odnowienia bractw kurkowych w Polsce.
Przypomnieć wypada, że przed 1987 r. pielęgnowano ideę bractw strzeleckich w Krakowie, Rydzynie, Bytomiu, Laskowicach,
w Lidze Obrony Kraju, ale w Kórniku po raz
pierwszy w okresie powojennym urzędowo
zarejestrowano bractwo kurkowe.
Do Kórnika licznie zjechali goście z zaprzyjaźnionych bractw kurkowych z Rodt w Belgii, z Hanoweru w Niemczech, ze Środy,
Rogoźna, Jutrosina, Poznańskich Bractw
Kurkowych, Tczewa, Wrześni, Pogorzeli,
Grzebieniska, Witkowa, Dolska z królem
Okręgu Poznańskiego Mieczysławem Cieślewiczem, Swarzędza, Zbąszynka, Jarocina,
Tarnowa Podgórnego, Lubonia. Wśród
szczególnych gości wymienić należy: Jerzego Lechnerowskiego burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik, Wojciecha Ziętkowskiego
burmistrza Miasta Środa, Piotra Zalewskiego wicestarostę powiatu poznańskiego,
Adama Gołębowskiego prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.,
Jana Mazura prezesa Okręgu Poznańskiego
ZKBS R.P., Adama Borysiaka kapelana ZKBS
R.P., Antoniego Odzimka przedstawiciela
Związku Rzemiosła Polskiego, Ireneusza Jabłońskiego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LOK Okręgu Poznańskiego, Wojciecha
Kiełbasiewicza dyrektora „OAZY” w Kórniku,
Sławomira Animuckiego dyrektora KOK
w Kórniku, Włodzimierza Rocławskiego
prezesa Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 7
pułku Kawalerii Wlkp., delegację Stowarzyszenia 31 Dywizjonu Obrony Powietrznej
Kraju, Krystynę Antkowiak z Hufca ZHP
w Kórniku, Krystynę Janicką radna i prezesa
KTPS w Kórnika, Bożenę Kiełtykę dyrektora
OPS w Kórniku.
Biblioteka Kórnicka PAN przygotowała
okolicznościową wystawę poświęconą

historii obu bractw. Po wystawie oprowadziły: Małgorzata Potocka, kurator wystawy
i Katarzyna Woźniak wicedyrektor Biblioteki.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe wydało
okolicznościowe opracowanie pt. „Bractwo
Kurkowe w Kórniku-Bninie”, autorstwa
Romana M.Czechoskiego i Kazimierza Krawiarz, w trzech wersjach językowych dzięki
współpracy prof. Jędrzeja George Frynasa.
Po zdjęciu rodzinnym przed Zamkiem,
wykonanym przez firmę Romana M. Czechoskiego „Foto RMC”, delegacje sztandarowe i bracia kurkowi w rytmie orkiestry
harcerskiej pod dyrekcja Jacka Kozłowskiego
pomaszerowały do Kolegiaty. Mszę Św.
w imieniu Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego sprawował ks. prałat dr Jan Stanisławski
w obecności ks. Adama Borysiaka, kapelana
ZKBS RP, ks. dziekana Franciszka Sikory proboszcza parafii kórnicko-bnińskiej oraz ks.
Grzegorza Zbaszyniaka proboszcza parafii
w Kórniku, w oprawie muzycznej orkiestry
harcerskiej. Przed ołtarzem stanęło 17
pocztów sztandarowych, na czele ze sztandarem Okręgu Poznańskiego ZKBS R.P.
Po poświęceniu tarcz odbył się przemarsz
bractw ulicami Kórnika.

Dalsze uroczystości odbyły się w siedzibie
KBBK, na strzelnicy, które poprowadził Marek Baranowski, prezes KBBK. Kazimierzowi
Krawiarzowi, odnowicielowi idei bractw kurkowych w 1987 r. wręczono medal 30-lecia
w wersji złotej z numerem 1. Pozostali członkowie KBBK będą nosili ten medal na wzór
krzyża Zjednoczenia na biało czerwonej wstędze w wersji srebrnej. Po okolicznościowych
wystąpieniach i odczytaniu licznych adresów
i życzeń przystąpiono do okolicznościowych
turniejów.
WYNIKI TURNIEJÓW
Turniej 30.lecia Reaktywacji KBBK.. Fundator
tarczy Jerzy Lechnerowski, burmistrz Miasta
i Gminy
1 miejsce. Marek Nowicki KBBK Kórnik-Bnin,
2 miejsce. Władimir Poraża Ukraina, 3 miejsce
Zbigniew Tomaszewski KBBK Kórnik-Bnin
II. Turniej „Białej Damy”. Fundator tarczy KBBK.
1. miejsce Jerzy Jakrzewski Poznańskie Bractwo Kurkowe, 2 miejsce. Jerzy Nowak KBS
Września,
3 miejsce Piotr Czapiewski KBS Tczew
III. Turniej 270.lecia Fundacji Bractw Kurkowych w Bninie i Kórniku. Fundator tarczy KBBK
1 miejsce Piotr Czapiewski KBS Tczew, 2
miejsce Adam Szyszka KBBK, 3 miejsce Leszek
Taterka KBS Poznań 1253.
Zwycięzcy otrzymali tarcze, puchary i cenne
nagrody. Relację z uroczystości relacjonowało
Radio Merkury oraz Swarzędzka Telewizja
Kablowa.
Goście i bracia kurkowi przy dźwiękach muzyki
godnie uczcili podniosłe jubileusze.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Niezwykłe
15-lecie „Klaudynki”

W niezwykły, wspaniały sposób swoje
15-lecie istnienia Obchodziło w sobotę,
30 września przed Zamkiem w Kórniku
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
Na początku została odśpiewana piosenka
„Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem”.
Konferansjerem biegu był Rafał Węglarz
ze Stowarzyszenia Miłośników Sportu Kamionki, który też poprowadził pozostałą
część imprezy.
Na starcie Charytatywnego Biegu „Klaudynki” były reprezentacje: Centrum Rekreacji
i Sportu „Oaza”, Środowiskowego Domu
Samopomocy, „Brylant” Kórnik, Dendorunner - Instytut Dendrologii, Kórnickie Bractwo Rowerowe”Wariaty” z Czmonia, szkół
podstawowych, Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne Jankowiak w Kórniku, które
wzięły udział w nim na znak solidarności ze
Stowarzyszeniem.
W okrążeniu na 800 metrów biegli podopieczni „Klaudynki”. Wśród nich pan Piotr
- przebrany za pieska. W biegu na 4300
uczestnicy startowali grupami. Na mecie
najstarszy podopieczny „Klaudynki” - pan
Józef wręczał biegaczom pamiątkowe medale. Widzowie byli częstowani cukierkami. Nie
zbrakło na imprezie dwóch „Białych Dam”.
Były też instytucje wspierające „Klaudynkę”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku miała stoisko, na którym dzieci mogły pokolorować
jeża, i odcisnąć swoją dłoń umoczoną w farbie na specjalnym pamiątkowym afiszu,
który przekazano „Klaudynce”. Ponadto
wykonywały kwiatek ze słomki oraz nakrętki
i naklejały liczbę „15”.
Natomiast QQ-ryku w Kórniku przygotowało
dla dzieci animacje, zabawy malowanie
balonów, formowanie ciastoliną. Najmłodsi
mieli malowane twarze.
Z watą cukrową był „Pan Wata”, czyli Kazimierz Wachowiak.

Po biegu wszyscy zrobili wspólny krąg. Ponownie odśpiewano piosenkę „Bo nikt nie
ma z nas tego, co mamy razem”, a także
drugą - „Jaka siła jest w splecionych mocno
dłoniach”.
Następnie uroczystość skupiła się wokół
sceny.
Zostały wręczone dodatkowe upominki dla
uczestników biegu.
Podczas części oficjalnej burmistrz Jerzy
Lechnerowski wymienił pierwszą prezes
„Klaudynki” - Anettę Szarzyńską oraz
obecną - Dagmarę Horodecką. Gratulował
tej wspaniałej imprezy. Podkreślił że Stowarzyszenie w znakomity sposób istnieje
15 lat dzięki zaangażowaniu wielu osób,
wolontariuszy. Członkowie udowadniają,
że w pewnym stopniu niepełnosprawności
można aktywnie żyć. Pogratulował integracji, spotkań. Przypomniał, że po 10 latach
istnienia „Klaudynki” powstał ŚDS, którego 5
rocznicę utworzenia obchodzono niedawno.
Jerzy Lechnerowski podkreślił, iż to wszystko
świadczy, że Stowarzyszenie było bardzo potrzebne i nadal będzie w znakomity sposób
spełniać swoje funkcje.
Burmistrz na ręce Dagmary Horodeckiej
przekazał puchar oraz życzenia od siebie
i przewodniczącego Rady Miejskiej - Adama
Lewandowskiego
Życzenia złożyły również przedstawicielki
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu
oraz Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”
w Kórniku.
Były też przekazane gratulacje od SP 1, SP
2, SP w Radzewie.
Poprzednia prezes „Klaudynki” - Anetta Szarzyńska zaznaczyła, iż uroczystość nieprzypadkowo odbywa się w pobliżu Klaudynówki, gdzie urodziła się Klaudyna z Działyńskich
Potocka - patriotka i działaczka społeczna
- patronka „Klaudynki”. Dziękowała za
obecność wszystkim zebranym. Dagmarze

Horodeckiej przekazała sowę - znak dobroci
i mądrości. Podziękowała pani Dagmarze, że
podjęła się bycia prezesem. Przypomniała,
iz pani Dagmara ma dwoje małych dzieci...
Anetta Szarzyńska podkreśliła, że społeczna
praca jest ciężka, niezapłacona,ale przynosi
uśmiech i szczęście innych ludzi.
Dagmara Horodecka podziękowała swojej
poprzedniczce, która przez 13 lat była prezesem. Zebrani nagrodzili ją za to brawami.
Dagmara Horodecka powiedziała, że przez
lata wspierało ich wiele, instytucji, które
członkowie „Klaudynki” mają w sercach.
Wymieniła sponsorów tej uroczystości,
którymi byli:
TFP Tektury Faliste, Miasto i Gmina Kornik
firma Grześkowiak, Arboretum Kórnickie,
Biblioteka Kórnicka, Centrum Rekreacji
i Sportu „Oaza”, parafia Wszystkich Świętych, Restauracja „Biała Dama”, OSP, Delikatesy Kórnik, Zakład Elektryczny Łukasz
Wachowiak, kwiaciarnia „Płomyk”, QQ-ryku,
Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Legion, Bar „Podzamcze”, sztab wolontariuszy
i harcerzy z Poznania, Plus-tanit, „Sezamki”
Śrem, ŚDS w Kórniku, sołectwo Mościenica,
Rafał Węglarz, Stowarzyszenie Miłośników
Sportu Kamionki, „Smyk” i pan Kerber.
Przedstawiciel OSP zapalił świeczki przy
jubileuszowym torcie. Zostało odśpiewane
„Sto lat”.
Panie reprezentujące władze „Klaudynki”
zdmuchnęły świeczki.
Uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy zaprezentowali przedstawienie „Szła dzieweczka do laseczka” oraz
taniec z szarfami do piosenki „Alleluja”.
Pan Karol zatańczył z Dagmarą Horodecką
wspaniałego walca.
Koło sceny można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z panem Piotrem przebranym
za pieska.
Grupa Magdy Pawlaczyk wcieliła się w postaci znanych piosenkarzy - Czesława
Niemena, Annę Jantar, Marylę Rodowicz,
Helenę Vondarckovą.
Zaśpiewali wolontariusze z Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia „Klaudynka”.
Rafał Węglarz
Dziewczęta z 7. Poznańskiej Drużyny Harcerek „Watra” ZHR zaprezentowały piosenki.
Dodajmy, iż jako wolontariuszki zabezpieczały bieg, a wystąpiły dodatkowo, stąd do
ostatniej chwili ustalały repertuar...
Gwiazdą uroczystości był Tomasz Kilarski
ze Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”.
Zaśpiewał on szereg znanych przebojów m. in. przedwojenna piosenkę „Baby, ach te
baby” wykonywaną przez Eugeniusza Bodo.
Po tym występie prezes Dagmara Horodecka uhonorowała pana Tomasza klaudynkowym medalem oraz wręczyła 11 balonów.
Pani Dagmara również zawiesiła medale na
szyje wolontariuszy, dla których uczestnicy
tych jubileuszowych obchodów odśpiewali
„Sto lat”.

◊ Tekst i foto.Robert Wrzesiński
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Zapomniany
skarb
20 września w ramach inauguracji tegorocznych Kórnickich Dni Nauki ponad 120 osób
uczestniczyło w konferencji popularno-naukowej poświęconej Półwyspowi „Szyja”.
W sali Hotelu „Daglezja” zjawili się licznie
uczniowie kórnickich szkół (około pięćdziesięcioro), mieszkańcy Bnina i Kórnika,
ale także naukowcy z kórnickich placówek
Polskiej Akademii Nauk. Wykłady pokazały
to niezwykłe, cenne, jednak zaniedbane
miejsce z różnych perspektyw. Dzięki uczestnikom nawiązała się ciekawa dyskusja.
Półwysep jest niezwykle cennym historycznie miejscem. Wykopaliska przeprowadzone w tym miejscu w latach 60-tych
XX wieku pod kierownictwem prof. Jana
Żaka oraz kórniczanina, późniejszego prof.
Jerzego Fogla udowodniły istnienie na tym
terenie osady kultury łużyckiej (nawet 3 tys.
lat temu), ale także grodziska wybudowanego w czasie kształtowania się państwa
pierwszych Piastów (pierwsza połowa X
w n.e.). O tamtych badaniach i odkryciach
archeologów opowiedziała znana z badań
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu prof.
Hanna Kočki-Krenz – dziś dyrektor Instytutu Archeologii UAM, a niegdyś studentka
biorąca udział w wykopaliskach na „Szyi”.
Prof. Jacek Kowalski, znakomity historyk
sztuki, znany także ze swoich artystycznych
i działań kórniczanin opowiedział o nieistniejącym już kościele pw. Św. Wojciecha
w kontekście jego różnic i podobieństw do
architektury sakralnej Wielkopolski w epoce
gotyku.
O tym jak chroniona winna być spuścizna
archeologiczna okolic Bnina i Kórnika,
w szczególności zabytki na półwyspie opowiedziała absolwentka archeologii, a dziś
zastępca Powiatowego Konserwatora Za-

Setne urodziny

W dniu 30 września br. w kościele parafialnym w Robakowie pw. św. Józefa
Rzemieślnika odbyła się uroczysta msza
z okazji 100 urodzin pana Teodora Kijaka.
Mszę koncelebrowało trzech kapłanów - byli
proboszczowie Robakowa ks. Eugeniusz
Leosz, ks. Piotr Ostański i obecny proboszcz
ks. Piotr Piec. Po mszy przedstawiciele
organizacji w których pan Teodor działa
od wielu lat złożyli mu życzenia. Następnie
najbliżsi Jubilata udali się do zajazdu Non
Stop, gdzie burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz radni Roman Genstwa oraz Andrzej
Surdyk w imieniu samorządu kórnickiego
złożyli życzenia.

◊ Robert Jankowski

Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza do udziału
w XVII POWIATOWYM KONKURSIE
RECYTATORSKIM
„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości

bytków Agnieszka Krawczewska.
Dr Ilona Potocka – naukowiec z Katedry
Turystyki i Rekreacji na UAM opowiedziała o walorach krajobrazowych półwyspu
oraz możliwościach oraz ograniczeniach
dotyczących wykorzystania turystycznego
tego miejsca.
Doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: mgr inż. Magdaleny Antkowiak
i mgr inż. Mateusza Iwińskiego pod kierunkiem dr hab. inż. Adama Zydronia przedstawili wyniki badań ankietowych dotyczących
świadomości turystycznej mieszkańców
Kórnika i Bnina oraz zaprezentowali różne
pomysły studentów na zagospodarowanie
półwyspu.
W wypowiedziach powtarzało się twierdzenie o potrzebie zabezpieczenia tego miejsca
przed działaniem przyrody (zarastaniem
skarp średniowiecznego grodzicka przez
drzewa i krzewy) oraz ingerencją człowieka (rozkopywaniem, rozdeptywaniem,
rozjeżdżaniem). Szczególnie istotne jest
ograniczenie zaśmiecania półwyspu, co
obecnie stanowi duży problem. Warto będzie pomyśleć o kolejnych badaniach, które
pozwolą jeszcze lepiej poznać historię tego
miejsca. Wykorzystanie „Szyi” dla turystyki
powinno odbywać się w sposób kontrolowany i ograniczony. Należy pamiętać o miejscu,
w którym stał kiedyś kościół i uszanować

sąsiedztwo cmentarza.
Konferencję nagrano i niebawem we fragmentach będzie można zapoznać się z jej
treścią. Planowana jest także publikacja
wykładów i dyskusji w formie osobnego
wydawnictwa.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć
archiwalnych z badań archeologicznych prowadzonych pół wieku temu oraz ekspozycja
zbioru ceramiki odkopanej w Bninie,
który obecnie przechowywany jest w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Konferencję poświęcono pamięci prof.
Jana Żaka, prof. Jerzego Fogla oraz dr Jacka
Jaskulskiego z BK PAN.
Dziękujemy wszystkim prelegentom
i uczestnikom konferencji. Podziękowania
należą się także pani Irenie Foglowej za
udostępnienie archiwalnych zdjęć z ekspedycji archeologicznych przeprowadzonych
w latach 60tych XX w., dyrekcji i nauczycielom historii ze Szkoły Podstawowej nr 1
za udostępnienie zbioru ceramiki kultury
łużyckiej, KCRiS „Oaza”, Hotelowi „Daglezja” i wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji i przeprowadzenia konferencji.
Dziękujemy!
◊ ŁG

Konkurs odbędzie się dnia
6 listopada 2017 roku:
- dla klas I-III - o godzinie 10.30 w Domu
Parafialnym Kórnik, ul. Wojska Polskiego
- dla klas IV-VI – o godzinie 10.00
w Strażnicy, ul. 20 Października 93, Kórnik
- dla klasy VII i klas gimnazjalnych –
o godzinie 11.00 w siedzibie KOK,
ul. Porwent 6 w Kórniku.
W tym roku tematy konkursu są dwa:
- dla klas I-VI Szkoły Podstawowej
- POLSCY POECI DZIECIOM
- dla klasy VII Szkoły Podstawowej
oraz klas gimnazjalnych –
POLSCY POECI O MARZENIACH
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy,
a laureaci nagrody.
Laureaci prezentują swoje recytacje
podczas Koncertu Finałowego w dniu 11
listopada 2017 roku, o godz. 16.30
w Zamku Kórnickim.
Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku
Serdecznie pozdrawiamy i prosimy
o potwierdzenie udziału
Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych
klas I-VII i klas gimnazjalnych oraz reprezentacji drużyn harcerskich.
Ustalone zostały następujące kategorie
wiekowe:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych
Uczestnik prezentuje wybrany przez siebie
utwór, a przed przystąpieniem do recytacji
przedstawia jury jego kserokopię.
Czas recytacji do 5 minut.
Kryteria oceny:
- wartość interpretacji
- ogólne wrażenie artystyczne
Szkołę lub drużynę harcerską w każdej kategorii wiekowej może reprezentować tylko
dwóch przedstawicieli.
Prosimy o zgłaszanie uczestników drogą
pocztową lub e-mailową w terminie do 24
października 2017 roku na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik
e-mail: kornik@zhp.wlkp.pl
W zgłoszeniu muszą być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- autor i tytuł wiersza
- Informacje są udzielane pod numerem
telefonu - 668 320 302
					
Serdecznie zapraszamy!
UWAGA!
Mając na uwadze wieloletnie zaangażowanie naszego miasta i gminy
w organizację Finałów WOŚP
oraz hojność mieszkańców
prosimy Państwa
o pomoc.
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne
– 17 października 2017 r. – godz. 19:00
– Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA – Sala konferencyjna.
- Krysia Janicka 502 492 540
– Robert Jankowski 515 229 684

APJA
zaprasza

Wraz z jesienią powraca do Kórnika Fundacja
„APJA” z projektem „Kultura na oku”, współfinansowanym przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Przy współudziale Biblioteki
Publicznej oraz innych kórnickich miłośników
kultury zaprosimy dorosłych i dzieci na nietuzinkowe muzyczne i poetyckie spotkania.
5 listopada w klimatycznej sali hotelu „Daglezja” po magii muzyki przybyłą publiczność
oprowadzi „Zegarmistrz światła”. Tak, tak
proszę Państwa, na scenie pojawi się Tadeusz
Woźniak, kultowy gitarzysta Niebiesko-Czarnych, twórca muzyki do wierszy Tuwima,
Leśmiana, Gałczyńskiego, kompozytor teatralny i filmowy, twórca i wykonawca wielu
ballad, spektakli muzycznych i musicali, autor
muzyki do piosenek wykonywanych przez
wielu polskich artystów, a przede wszystkim
wykonywanych przez samego siebie, czarujący publiczność od wielu lat.
Tego wieczoru czar zostanie podwojony,
gdyż z Tadeuszem Woźniakiem wystąpi jego
syn, Piotr Woźniak, również uznany artysta:
gitarzysta, kompozytor, aranżer, producent,
a przede wszystkim wokalista o niezwykłej
barwie głosu, uwodzicielski i charyzmatyczny.
Jego płyty: „Dom na dachu” i „Tata Adama” są
pełne uroku i emocji.
Przed Państwem jesienny wieczór o zapachu
pomarańczy, na który już teraz organizatorzy
zapraszają serdecznie.
Na kolejnym spotkaniu z projektu „Kultura na
oku” gościć będziemy uznanego współczesnego poetę, nie zabraknie również atrakcji dla
dzieci, które już polubiły literackie spotkania
w bibliotece.
Szczegóły przedstawimy w kolejnych numerach „Kórniczanina”. Proszę również śledzić
stronę internetową UM w Kórniku „Na afiszu”,
na której pojawią się informacje dotyczące
zapowiedzianych wydarzeń.
Do zobaczenia wkrótce!
◊ Lidia Ryś
Fundacja „APJA”

Szanownemu Jubilatowi
Panu Teodorowi Kijakowi
z okazji 100 urodzin
życzmy zdrowia, pogody
ducha oraz
wszelkiej pomyślności
na dalsze lata życia.
Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Kórnik
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Pamięci bohaterów
kórnickiej konspiracji
75 lat temu doszło do serii aresztowań osób związanych z konspiracją niepodległościową w okolicach Kórnika i oporem wobec hitlerowskiej okupacji. Niemcy aresztowali 58 osób z czego 51 stanęło przed sądem. Ponad połowa z oskarżonych zginęła
podczas śledztwa, otrzymała wyrok śmierci lub nie przeżyła więzienia.
Już od początku wojny w leśniczówce Drapałka
Józef Szczepaniak z Józefem i Czesławą Świgoniami organizował placówkę konspiracyjną
(początkowo Narodowej Organizacji Bojowej)
o kryptonimie „Topola”. Do wiosny 1940 zaprzysiężono blisko 100 członków.
Palcówkę „Smoła”, działajacą na terenie Kórnika i Bnina zorganizował Stanisław Woźniak.
Liczyła ona w 1940 roku 125 członków w 25
sekcjach.
Konspiratorzy prócz propagandowej szeptanki „ku pokrzepieniu serc”, kolportowali
prasę podziemną: pisma „Polska Narodowa”
i wydawaną z inicjatywy Konrada Latanowicza „Dla Ciebie Polsko”. Opiekowano się
także zbiegłymi z obozów brytyjskimi jeńcami.
Prowadzono dziania wywiadowcze, dokumentacyjne i szkoleniowe. Opiekowano się
potrzebującymi.
Po zmianach organizacyjnych i utworzenie
na terenie okupowanej Polski Armii Krajowej
trwały działania mające scalić „Topolę” i „Smołę” w jedna strukturę.
Powodem dekonspiracji kórnickich konspiratorów były działania agenta-zdrajcy. Pierwsze
aresztowania członków „Topoli” nastąpiły 24
września 1942 roku.
Wymiar symboliczny ma śmierć komendanta
kórnickiej placówki AK Stanisława Woźniaka,
który popełnił samobójstwo skacząc do zbiornika z rozgrzaną smołą w dniu 5 października
1942 roku. Jak wynika z ustaleń historyków,
był to zaplanowany czyn mający uchronić placówkę przed całkowitą dekonspiracją. Śmierć
komendanta – zgodnie z planem o kryptonimie „Ter”- dała też możliwość aresztowanym,
by na niego zrzucili cały ciężar oskarżenia. Jak
wynika z akt sądowych tak też się stało.
Oto opracowana przez Kazimierza Krawiarza
lista bohaterów, którzy stracili życie w związku
z dekonspiracja kórnickich placówek AK:
Bartkowiak Józef - aresztowany 27.09.1942
r. wyrokiem OLG w Poznaniu 31.05 1943
skazany został na 6 lat obozu karnego. Zmarł
26.12.1944 na gruźlicę w Miejskiej Górce oddziale więzienia w Rawiczu.
Czachowski Jan ps. „Igła” - aresztowany
w listopadzie 1942 r. i uwięziono w Forcie VII
i w Rawiczu. Wyrokiem OLG w Poznaniu na
sesji wyjazdowej w Rawiczu dnia 10.07.1943
skazany na 3 lata obostrzonego obozu
karnego Był więziony w Rawiczu. Zmarł po
ewakuacji więzienia w 1945 r.
Dota Franciszek „Pień” - aresztowany
10.11.1942 r. został osadzony w Forcie VII
w Poznaniu. Skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano w Rawiczu, dnia 9.08.1943.

Kalisz Stanisław - aresztowano go dnia
10.11.1942 i osadzono w Forcie VII. Skazany
na 8 lat obozu karnego. Zmarł na gruźlicę
17.07.1944 w więzieniu w Rawiczu.
Kania Adam - aresztowany w listopadzie 1942
r. Zmarł przed rozprawą.
Karol Adam -aresztowany w październiku.
Skazany na 5 lat obozu, nie przeżył.
Kmieciak Antoni Bogdan „List” - aresztowany 10.11.1942 r. Wyrokiem Wyższego Sądu
Krajowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej
w Zwickau, dnia 9.06.1943 r., został skazany
na 7 lat obostrzonego obozu karnego. Zmarł
w więzieniu w Zwickau 29. 12. 1944 r.
Krajewski Władysław „Pająk” - aresztowany
26.09.1942 r. Skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano 8.07.1943r. w Dreźnie.
Krystkowiak Jan „Ryś” - aresztowany
28.09.1942 r. Skazany w Budziszynie na
karę śmierci. Wyrok wykonano 8.07.1943 r
w Dreźnie.
Krzyżanek Józef - aresztowany 10.11.1942 r.
był sadzony w Rawiczu. Został skazany na 5
lat obozu karnego. Zmarł 25.03.1944 r. w więzieniu w Rawiczu.
Kwaśniewski Alojzy -aresztowany 10.11
1942 r. i osadzony w więzieniu w Zwickau.
Skazany wyrokiem na 5 lat obozu karnego.
Zmarł 16.01.1944 r. na gruźlicę w więzieniu
w Miejskiej Górce pod Rawiczem.
Lange Franciszek. Aresztowany 28.11. 1942
r. Skazany na 5 lat obozu karnego, nie przeżył.
Lesiński Stanisław - aresztowany w listopadzie. Skazany na siedem lat obozu karnego,
nie przeżył.
Malanowski Antoni „Strzemię” -aresztowany
24.09.1942 r. Skazany na sesji wyjazdowej
w Budziszynie 31.05.1943 r. na karę śmierci.
Stracony 8. 07.1943 r. w więzieniu w Dreźnie.
Malińska Sabina „Saba” -aresztowana przez
Gestapo w Poznaniu na początku października 1942. Wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu (OLG) na sesji wyjazdowej
w Budziszynie została skazana na karę śmierci. Stracona w Dreźnie 9. 07. 1943 r.
Małecki Władysław „Żbik”, „Szarak” -aresztowany 24.09.1942 r. trafił do Fortu VII. Wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu
na sesji w Budziszynie 29. 05. 1943 r. został
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano
w Dreźnie 8.07.1943 r.
Michalak Stanisław -aresztowany 10.11.
1942 r. Skazany wyrokiem 9.07.1943 r. na
karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu
w Rawiczu 9.08.1943 r.
Mistrzak Alfons - aresztowany 10.11.1942 r.
i osadzony w więzieniu w Zwickau gdzie zmarł.
Palczewski Stefan „Cyna” -aresztowany

Stanisław Woźniak
10.11.1942 r. Skazany na 7 lat obozu. Stracony
7.02.1944 r. w Poznaniu.
Pelczyk Antoni ps. „Haler” - aresztowany
10.11.1942 r. Skazany na 6 lat obozu karnego.
Zmarł 31.10. 1943 r. w Miejskiej Górce, pododdziale niemieckiego więzienia w Rawiczu.
Schütz (Schuetz) Stanisław - aresztowany
17.11.1942 r. Skazany na 5 lat obozu karnego.
Zmarł w obozie Eich.
Sklepik Franciszek -aresztowany w listopadzie 1942 r. Skazany na 5 lat obozu, nie przeżył.
Skotarczyk Józef -aresztowany w październiku w 1942 r. Skazany na 5 lat obozu, nie
przeżył.
Stępniak Jan ps. „Kos”. Aresztowany w listopadzie 1942 r. Wyrokiem w Legnicy
z 11.06.1943 r. został skazany na karę śmierci.
Stracony 7.07.1943 r. w więzieniu w Rawiczu.
Szczepaniak Józef ps. „Wilk”, „Sęp” -aresztowany 26.09.1942 r. Wyrokiem na sesji
wyjazdowej w Budziszynie 31.05.1943 r. został
skazany na karę śmierci. Stracony 8.07.1943
r. w więzieniu Dreźnie.
Szczepaniak Władysław (brat Józefa)-aresztowany 26.09.1942 r. Zamęczony w czasie
śledztwa.
Świgoń Józef ps. „Lis”, „Świerk”- aresztowany
27.09.1942 r. Wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu (OLG) na sesji wyjazdowej
w Budziszynie 31.05.1943 r. skazany na karę
śmierci. Wyrok wykonano 8.07.1943 r. w więzieniu w Dreźnie.
Walkowiak Józef -aresztowany we wrześniu
1942 r. Zamęczony w czasie śledztwa.
Weychan Bohdan -aresztowany 27.09. 1942
r. Skazany 31.05.1943 r. przez Wyższy Sąd
Krajowy w Poznaniu na karę śmierci. Stracony
w więzieniu w Dreźnie 8.07.1943 r.
Woźniak Stanisław ps. „Inkasent”, „Marian”.
Ur.2.10.1904 r. w Dębogórze pow. poznański,
Syn Wojciecha i Marianny z d. Mosiężna.
Od 1909 r. mieszkał w Poznaniu (Główna).
Od 1919 r. uczył się w szkole wydziałowej
i pracował w Gazowni Miejskiej w Poznaniu
terminując w zawodzie gazomistrza. W 1922
r. uzyskał prywatne stypendium inż. Włodzimierza Dziużyńskiego i rozpoczął naukę

w Państwowej Szkole Budowy Maszyn w Poznaniu. W 1925 r. jako ekstern zdał egzamin
dojrzałości. W 1926 r. jako ekstern objął
stanowisko kierownika Gazowni Miejskiej
w Kórniku. W latach 1927-39 odbył liczne
kursy dla instruktorów OPL w sztabie DOK nr
VII Czł. Stowarzyszenia Gazowników i Wodociągowców, WF i PW oraz ZS, LOPP. W marcu
1939 r. odbył przeszkolenie dla instruktorów
dywersji pozafrontowej i od kwietnia 1939 r.
został powołany na funkcję dowódcy Odcinka
Dywersji „Kornik”. Organizował magazyny bojowe dla patroli dywersyjnych w Domu Młodej
Polki w Bninie i w Korniku. Po zajęciu Kórnika
przez Wehrmacht aresztowano go pod zarzutem sabotażu. Przesłuchania i pobyt w Forcie
VII, przyczyniły się do załamania psychicznego.
Dzięki poręczeniu inż. W. Dziurżyńskiego
został zwolniony pod dozorem policyjnym
z zadaniem uruchomienia gazowni w Korniku. Współpracę z Jozefem Szczepaniakiem
nawiązał w styczniu 1940 r. i przekazał mu
materiały bojowe TOK przechowywane w gazowni. Latem 1941 r. zaprzysiężony do ZWZ
przez Rudolfa Ostrihańskiego. Od marca 1940
r. do czerwca 1941 był komendantem placówki NOB Kórnika a od czerwca 1941r. komendantem Placówki ZWZ – AK „Smoła”. W maju
1942 r. został powołany na szefa Referatu Wojskowego w Inspektoracie Rejonowym Środa
Wlkp. W obliczu zagrożenia aresztowaniami,
we wrześniu 1942 r. zaproponował realizację
planu „Teer” polegającego na odebraniu
sobie życia dla odwrócenia uwagi śledczych.
W dniu 5 października 1942 r., wracając w południe do domu ul. Stodolną zauważył grupę
żandarmów zmierzających w stronę miasta,
pospiesznie udał się do gazowni i tam pozbawił się życia w zbiorniku smoły pogazowej. Informacja ta dotarła do aresztowanych, którzy
winą za organizację działań konspiracyjnych
w Kórniku obarczyli Stanisława Wożniaka.
Pochowany został 8.10.1942 r. na cmentarzu
parafialnym w Korniku. Jego imię nosi ulica
w Kórniku w kierunku Zwierzyńca.
Żak Władysław. Aresztowany w listopadzie
1942 r. Skazany na 5 lat obozu, nie przeżył”.
Wojny nie przeżyli także inni związani z kórnicka konspiracją:
Alfred Furmański – zmarł z wycieńczenia
w więzieniu w Żabikowie.
Konraz Latanowicz – rozstrzelany w Żabikowie
Teodor Żyto – zmarł w obozie w Straguth
Łucjan Świerkowski – zmarł w obozie w Straguth
Gracjan Chmielnik – zamęczony w więzieniu
w Mirowie,
Jan i Maria Ratajczakowie – zginęli w obozie
koncentracyjnym
Anna i Zygmunt Jabłeccy– zginęli w obozie
koncentracyjnym
Władysław Juchacz– zginął w obozie koncentracyjnym
Wojciech Wojcechowski – zginął w obozie
koncentracyjnym
Ignacy i Rozalia Hoffowie – zginęli w obozie
koncentracyjnym
Z powodu obrażeń podczas przesłuchań oraz

Bolesław Drożak
przy tablicy upamiętniającej
placówkę „Topola” na Drapałce
podczas obywania kary zmarło także 16 osób
sądzonych za kolportaż przygotowywanej
w rejonie Kórnika gazety „Dla Ciebie Polsko”
W przeddzień wydania tego numeru „Kórniczanina” przy Starej Gazowni w Kórniku,
w rocznicę tragicznej śmierci Stanisława
Woźniaka odbyła się uroczystość patriotyczna
upamiętniająca bohaterów kórnickiej konspiracji lat II wojny światowej.
Uczestnictwo w wydarzeniu zadeklarował
Bolesław Drożak, ostatni żyjący spośród 58
aresztowanych członków kórnickich placówek AK. Pan Bolesław kultywuje pamięć
o swoich towarzyszach broni i jest autorem
zbioru materiałów źródłowych związanych
z działalnością konspiracyjną na terenie gminy

Kórnik w czasie II wojny światowej, które wydał
własnym sumptem w 2016 roku.
Mimo istnienia kilku publikacji, opracowań
i wspomnianego zbioru materiałów nadal
aktualna jest potrzeba badań nad historią
kórnickiej konspiracji i opracowania spójnej,
pełnej jej historii.
Może znajdzie się historyk chcący podjąć się
tego dzieła?
Prosimy Państwa, szczególnie rodziny bohaterów lat wojny, by przekazywać kopie dokumentów, zdjęć i wspomnień w celu wzbogacenia wiedzy o lokalnych konspiratorach.
Redakcja „Kórniczanina” chętnie zajmie się
zbieraniem tych pamiątek.
◊ Opr. ŁG
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KDN 2017

Kórnickie Dni Nauki to jedyna w swoim rodzaju impreza, która daje możliwość uczniom
kórnickich placówek oświatowych oraz mieszkańcom skorzystania z ogromnego potencjału
lokalnych placówek naukowych.
W czwartek i piątek 21-22 września uczniowie
uczestniczyli w zajęciach organizowanych
przez naukowców i pracowników: Biblioteki
Kórnickiej PAN, Instytutu Dendrologii PAN
i Arboretum Kórnickiego, Lasów Państwo-

wych – Nadleśnictwa Babki, a także Stację
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
należącą do Zakładu Doświadczalnego
Kołuda Wielka, Państwowego Instytutu Badawczego - Instytutu Zootechniki (jednostka
„debiutowała” na KDN, Zakład Doświadczalny
PAN „Szkółki Kórnickie”, Centrum Badań
Kosmicznych – Obserwatorium Astrogeodynamiczne Borówiec oraz Kórnicko-Bnińskie
Bractwo Kurkowe. W tym roku mieszkańcy
mogli skorzystać z odwiedzin Obserwatorium
w Borówcu, gdzie zorganizowano tradycyjnie
pokaz laserowy, uczestniczyć w leśnej lekcji
pod hasłem „Rykowisko” lub dokonać „Noc-

nego zwiedzania Zamku” – w tym ostatnim
przypadku wejścióki rozeszły sie jak zwykle
błyskawicznie.
W ramach KDN odbyła się takzę konferencja
popularno-naukowa „Półwysep Szyja- zapomniany skarb” a takze uroczystość upamiętniająca ofiary stalinizmu w Lesie Drapałka.
Dziękujemy wszystkim naukowcom, nauczycielom, kierowcom, osobom zaangażowanym
w organizację.
Kórnickie Dni Nauki powrócą zapewne za rok.
◊ ŁG

Złote Gody

Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie,
który przyznawany jest przez Prezydenta RP,
honorowane są pary, które pozostają w związku małżeńskim przez co najmniej pół wieku.
Tradycją jest, że dekoracji złotych jubilatów
w Kórniku dokonuje się w Zamku Kórnickim.
Tak też było w tym roku. W dniu 19 września
burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z kierującą
Urzędem Stanu Cywilnego Katarzyna Obiegałką oraz wiceprzewodniczącą Rady Miasta
i Gminy Ireną Kaczmarek w dwóch turach
udekorował rekordową ilość par zgłoszonych
do tego wyróżnienia.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
otrzymali:
Gertruda, Feliks Bartkowiakowie
Jadwiga, Marian Dominiakowie
Bogumiła, Stanisław Janiszewscy

Aleksandra, Czesław Joachimiakowie
Danuta, Jan Kaczmarkowie
Aniela, Kazimierz Kasprzykowie
Halina, Bogumił Krakowscy
Monika, Czesław Mandziakowie
Krystyna, Ryszard Łasinscy
Alicja, Jacek Majchrzyccy
Janina, Czesław Majchrzakowie
Janina, Czesław Nowakowie
Bonawentura, Kazimierz Raczykowie
Anna, Tadeusz Raukowie
Stanisława, Stanisław Szmytowie
Teresa, Roman Słomowie
Janina, Antoni Wawrzyniakowie
Janina, Stefan Grądzielewscy
Emilia, Izydor Januszewscy
Janina, Jerzy Kubiakowie
Elżbieta, Stefan Korbaczowie
Janina, Józef Lenikowie
Alicja, Kazimierz Pawłowscy
Anna, Józef Plucińscy
Marianna, Hieronim Rozmiarkowie

Zlot
Białych Dam

Nocne zwiedzanie Zamku
Nocne zwiedzanie Zamku, 22.09.2017, w ramach V Kórnickich Dni Nauki, było pełne
atrakcji. Zamek otworzył swoje gościnne podwoje, by przyjąć kilkanaście (!) Białych Dam,
które przyjechały tu na swój Zlot. A zjechały
się z różnych zamków, którymi się opiekują.
Zadaniem ich dostojnych towarzyszy było
wybranie, wśród wielu, KÓRNICKIEJ BIAŁEJ
DAMY, tej jedynej, niepowtarzalnej i historycznej, naszej. Zadawali oni pytania, na które
odpowiedzi udzielić mogła jedynie prawdziwa
Biała Dama, nasza, zamkowa.
Pytania ułożone przez Małgorzatę Potocką to
kompendium wiedzy na temat historycznej
Białej Damy i jej życia, czyli Teofilii Szołdrskiej-Potulickiej. To świetny pomysł połączenia
legendy o Białej Damie z wiedzą historyczną.
Rangę uroczystości podkreślało dwóch halabardników, którzy stali na straży bezpieczeństwa zgromadzonych, a towarzyszył im
przejęty czarny rycerz w zbroi.
Rodowodem większości Białych Dam, Halabardników i Rycerza jest Szkoła Podstawowa
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, z którą
Legion owocnie współpracuje. Drużyną radzewską opiekowała się Joanna Fiedorczyk,
której też zawdzięczamy pamiątkowe zdjęcia.
Radzewskim Białym Damom towarzyszyły
starsze, Legionowe, i to one odpowiadały na
merytoryczne pytania autorstwa Małgorzaty

Potockiej, przygotowane do występu z wyczuciem godnym temu uroczystemu i licznemu
Zlotowi, przez Halinę Budę oraz GenowefęMichalak.
Zwiedzający podzieleni zostali przez gospodarzy Zamku na trzy grupy, z których każda
miała swoją parę: Marka Haremzę z Białą
Damą Marceliną Haremzą, Jakuba Łuczaka
z Białą Damą Joanną Brylewską oraz Macieja
Brylewskiego z Białą Damą Moniką Szczepaniak. Wiedzę płynącą z pytań pogłębiało
profesjonalne oprowadzanie przez przewodników: Katarzynę Woźniak i towarzyszącą jej
Magdalenę Biniaś-Szkopek, Monikę Małecką
i towarzyszącą jej Anetę Falk oraz Małgorzatę
Potocką i towarzyszącą jej Aleksandrę Losik-Sidorską. Pierwszą dodatkową grupę oprowadzał Leszek Grześkowiak.

A gościnni Gospodarze, którym patronuje
w sieni naturalnej wielkości zdjęcie jego ostatniego właściciela, Władysława hr. Zamoyskiego, kontynuują tradycje i przesłanie Hrabiego:
„Chciałbym cudzoziemcom zwiedzającym
zamek pokazać, że się pamięta o tych, którzy
w jakiś sposób się Polsce zasłużyli. (…) Chciałbym, by się choć coś z tego wydrukowało
w mózgownicach swoich i obcych przesuwających się tędy. A iluż by się to przydało,
poważne nawet zajmującym stanowiska”
(Z listu Zamoyskiego do K. Woźnickiego, 11
październik 1923).
„Wydrukowało się”, Panie Hrabio! Kontynuujmy więc dalej wolę Władysława Zamoyskiego!
◊ Anna Łazuka-Witek

Z okazji 99. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło
Kórnik
zaprasza na

VII Gminny Przegląd
Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 18 listopada 2017 r. (sobota), o godz. 15:00
w KCRiS „Oaza”
Zarząd Koła

60 lat razem

Dnia 11.09.2017 r. Państwo Halina i Feliks
Kuźmowie z Prusinowa obchodzili swoje
diamentowe gody.
W dzień 60-tej rocznicy ślubu goście dopisali, przyjechała rodzina i przyjaciele. Wszyscy
goście życzyli jubilatom dużo szczęścia, pomyślności i 100 lat życia razem. Uroczystość
trwała do późnych godzin wieczornych.
Wspomiano dzień ślubu, a solenizanci 60
lat przeżytych razem.

Tadeusza, Wojciech Sobolewscy
Janina, Wojciech Sławińscy
Wanda, Feliks Szczepaniakowie
Mirosława, Stefan Wrzesińscy
Czesława, Kazimierz Wojciechowscy
Zofia, Zygmunt Wujec
Bożena, Czesław Żakowie
Medalami odznaczeni zostali również nieobecni z przyczyn losowych na ceremonii
Państwo:
Krystyna, Ireneusz Primke
Barbara, Stanisław Michalakowie
Krystyna, Bogdan Wesołkowie
Opr. ŁG
Zdjęcia z uroczystości zamawiać można
w siedzibie firmy Foto RMC Czechowski na
Placu Niepodległości w Kóniku
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Wieści z Przedszkola nr 2
„Cztery Pory Roku”

Zajęcia adaptacyjne w Przedszkolu „Cztery
Pory Roku” w Kórniku-Bninie
Maluchy z Przedszkola „Cztery Pory Roku”
nie musiały obawiać się zderzenia z nowym
otoczeniem. W dniach 28- 31 sierpnia odbyły
się w Naszym Przedszkolu zajęcia adaptacyjne
dzięki, którym dzieci przychodzą do Przedszkola z uśmiechem. Zajęcia adaptacyjne
miały na celu pokonywanie niepewności,
nieśmiałości u dzieci, a także przezwyciężenia
strachu przed nowym otoczeniem. Dzieci
wraz z rodzicami brały udział w zabawach
zorganizowanych przez nauczycielki z grupy
„Listeczki” i „Śnieżynki”. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem sal, zabawkami, ze
swoimi Paniami oraz z zasadami panującymi
w przedszkolu. (...) W kolejnych dniach dzieci
zostały w przedszkolu bez rodziców i miały
okazję spróbować posiłków przyrządzonych
w przedszkolnej kuchni. W ostatnim dniu
odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka z udziałem dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola. Uroczystość rozpoczęło
przedstawienie w wykonaniu członków Klubu
Rodzica pt. „Brzydkie kaczątko”, następnie
odbyły się zabawy przy muzyce dla dzieci
i rodziców, a później uroczyste wręczenie dyplomów przez Panią dyrektor. Na zakończenie
na dzieci i rodziców czekał poczęstunek oraz
zabawy prowadzone przez Animatorkę- panią
Patrycję. Serdecznie Witamy rodziców oraz
dzieci w naszym gronie!
Magdalena Kalisz, Anna Kowalczyk
Akcja Sprzątania Świata -Polska 2017
W tym roku Akcja Sprzątania Świata- Polska
2017 trwała od 15- 17.09 . Nasze przedszkole
przyłączyło się do 24 edycji w poniedziałek
18.09. 2017 rozpoczynając projekt ,,Dbamy
o naszą Ziemię”. Hasło tegorocznej edycji
Akcji Sprzątania Świata brzmiało ,,Nie ma
śmieci - są surowce”. Taki też tytuł nosił teatrzyk, przygotowany przez nauczycielki. Po
wspólnej zabawie dzieci wyruszyły w teren
aby czynnie włączyć się do Akcji Sprzątania
Świata. Dziękujemy rodzicom za zaopatrzenie
naszych wychowanków w rękawiczki jednorazowego użytku.
E. Rzepczyńska

Projekt Dbamy o Naszą Ziemię
23 września 2017 roku, na Festynie Ekologicznym w Kórniku z inicjatywy Przedszkola
nr 2 „Cztery Pory Roku”, spotkały się dzieci
i nauczycielki z czterech przedszkoli gminy
Kórnik: Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka,
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku”, Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie
i Przedszkola w Kamionkach. Celem spotkania było zakończenie i podsumowanie
projektu Dbamy o Naszą Ziemię (przedszkola
realizowały go od 18 do 22 września) oraz
obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Podczas ,,Punktu Kulminacyjnego” dzieci
zaprezentowały plakaty i zaśpiewały piosenkę
przewodnią „Znak Ekologa”. Projekt został
opracowany przez nauczycielki z Przedszkola
nr 2 „Cztery Pory Roku”: Katarzynę Szmechel,
Karolinę Sobkowiak, Martę Sobczak, Elżbietę
Rzepczyńską.
(...) Realizację projektu rozpoczęliśmy od
udziału w Konkursie na Eko-instrument i Eko-plakat, gdzie wyróżnione zostały 3 prace
z naszego przedszkola, później było Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie ma śmieci są
surowce”. Podczas tygodnia ekologicznego
dzieci dowiedziały się co nam daje Ziemia
i jak o nią dbać. Z okazji Dnia Przedszkolaka
wykonaliśmy zabawki wykorzystując do tego
celu odpady. Niektóre grupy wybrały się do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
w Czołowie, inne sadziły drzewa nabywając
tym samym opiekuńczy stosunek do świata
roślin.
Kochani przedszkolacy mamy nadzieję, że już
zawsze będziecie wrażliwi na szkody i krzywdy
wyrządzane przyrodzie!
Serdecznie dziękujemy panu kierownikowi
oraz pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska oraz kierownikowi i pracownikom
Wydziału Promocji za pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy Panu Rafałowi Weglarzowi
za udostępnienie dmuchanego zamku na
Dzień Przedszkolaka. Dziękujemy wszystkim
nauczycielom przedszkoli, dzieciom i rodzicom za zaangażowanie.
Katarzyna Szmechel

SP 2 Liderem
Edukacji
Globalnej
16 września 2017 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Spraw Zagranicznych
w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizowały konferencję „Liderzy edukacji
na rzecz rozwoju”.
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele 10 wielkopolskich szkół, które w roku
szkolnym 2016/17 realizowały ogólnopolski
projekt z zakresu edukacji globalnej.
Edukacja globalna ma na celu podnoszenie
wiedzy społeczeństwa na temat procesów
i wyzwań globalnych we współczesnym
świecie - migracji, biedy, wojen i nierównego
traktowania ludzi, zagrożeń ekologicznych,
sprawiedliwego handlu .
Celem wspomnianego wyżej spotkania
było zwrócenie uwagi na złożoność problemów współczesnego świata, zapoznanie z podjętymi działaniami w regionie
wielkopolskim, podsumowanie projektu
oraz wręczenie szkołom certyfikatów. Konferencję otworzyły dwa wykłady: dr Iwony
Chmury-Rutkowskiej z UAM w Poznaniu
na temat „Podskórne życie szkoły – stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, przemoc”
oraz Iwony Wysockiej z ODN w Poznaniu
„Bądźmy odpowiedzialni za słowa”. W trakcie spotkania prezentowane były również
dobre praktyki i dokonania szkół w zakresie
edukacji globalnej.
Nasza szkoła zaprezentowała własne działania, które realizowane były w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej oraz Dnia Ziemi tj.
Grywalizacja, Zielony Dzień, przedstawienie
„Eko-ludki i królewna Śmieszka”, warsztaty
plastyczne. Przedstawione praktyki spotkały
się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem
uczestników konferencji, czego dowodem
było wręczenie szkole certyfikatu Lidera
Edukacji Globalnej. W ten sposób nasza
szkoła znalazła się w gronie 10 wielkopolskich placówek, które mogą poszczycić się
takim wyróżnieniem.
Vaclaw Havel powiedział: „Nie będzie łatwo
obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą
zacząć już dziś”.
Mamy nadzieję, że realizowany projekt
edukacji globalnej będzie takim swoistym
„budzikiem”.
◊ Agnieszka Półchłopek

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik
– etap I
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
na zachód od ul. Kamiennej, gm. Kórnik –
etap I, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 16 października
2017 r. do 6 listopada 2017 r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. NiepodOGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie Os. Świerkowego,
Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb
Skrzynki, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w rejonie Os. Świerkowego,
Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb
Skrzynki, gmina Kórnik, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 16 października 2017 r. do 7 listopada
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

ległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania oraz
zaproponowanie układu komunikacyjnego dla całości terenu objętego uchwałą
o przystąpieniu do sporządzenia planu
miejscowego z uwzględnieniem układu
istniejącego w sąsiedztwie tego terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r.
w świetlicy wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 78, 62-023 Kamionki o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-

rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 listopada 2017 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Przedmiotem uchwały jest:
- korekta przebiegu terenów komunikacyjnych, oznaczonych w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolami 86 KDL i 97
KDD – co spowoduje częściową zmianę
granic terenów oznaczonych symbolami
22 MN i 23 MN;
- korekta rodzaju linii zabudowy, wyznaczonej na terenie oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 22 MN
wzdłuż ul. Zimowej;
- korekta położenia nieprzekraczalnej
linii zabudowy na terenie oznaczonym
w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 60 MN;
- zaprojektowanie wewnętrznego układu
komunikacyjnego na terenach oznaczonych w obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
symbolami 64 MN i 36 MN.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (sala USC – parter, wejście od strony
parkingu), plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik o godz. 13:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 listopada 2017 r. na
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email:
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
570) opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik.

Z 30 na 31 sierpnia br. na ławce na Pl. Niepodległości
(na przeciwko Banku Zachodniego WBK)
pozostawiono plecak.
Właściciela prosimy o kontakt ze Strażą Miejską.

Pozdrawiam Seniorów gminy Kórnik,
którzy wypoczywali w Rewalu w dniach
23.06 do 1.07.2017 r.
Dziękuję za wielkie serca.
Mirosława Niemier

6 października 2017 r. 23
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Stawiamy
na zdrowie
Co wrzesień, od 16 lat uczniowie klas piątych naszej gminy zjeżdżają rowerami do
Radzewa pod opieką Policji, Straży Pożarnej z Kórnika i Kamionek i Straży Miejskiej.
Tego roku pogoda dopisała, więc impreza musiała się udać.
XVI Gminny Rajd Rowerowy odbył się pod
hasłem „Stawiamy na zdrowie” i patronatem
Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” w Kórniku. Pracę Ośrodka przybliżyła
uczestnikom rajdu p. Małgorzata Walkowiak
pielęgniarka i położna –dyrektor żłobka
w Kamionkach. Jego historia powstania
sięga 1946r.
Na holu szkoły prezentowana była gazetka
o życiu założyciela i patrona Ośrodka doktora
Leona Langnera, jego działalności na rzecz
zdrowia naszych mieszkańców oraz widok
aktualny budynku Ośrodka (1988) z jego
gabinetami i personelem.
Dzięki uprzejmości p. Iwony Marczak uczestnicy mogli obejrzeć eksponaty z Kórnickiego
Wehikułu Czasu, między innymi stare strzykawki, ciśnieniomierze, łózko porodowe naszych babć i mam, bo przecież nasze zdrowie
zaczyna się od naszych narodzin.
Po uroczystym rozpoczęciu przez dyrektora
Szkoły panią Krystynę Kiełpińską i przybliżeniu historii życia patrona Szkoły Jana
Wójkiewicza, który razem z panem doktorem Leonem Langnerem należał w czasie II
wojny Światowej do kompanii „Rawicz” pod
dowództwem porucznika Antoniego Macioła nastąpiło omówienie zasad rywalizacji
drużyn w poszczególnych 4 konkurencjach:
torze przeszkód, pierwszej pomocy przedmedycznej, teście z przepisów ruchu drogowego

i konkursie „Niespodzianka”- jazda na rowerku
treningowym (gubienie kalorii).
Podczas trwania rywalizacji odbywały się
również: instrukcja udzielania pierwszej
pomocy- każdy uczestnik mógł potem praktycznie przeprowadzić sztuczne oddychanie.
Instruktaż prowadził pan Marek Templewicz
– ratownik medyczny z Kórnika.
Panie Małgorzata Walkowiak i Aleksandra
Kotecka badały ciśnienie, a pani Alina Kudła mówiła o sposobie zdrowego żywienia
i badała tkankę tłuszczową. Wyniki wypadły
zatrważające. Tylko 10% badanych mieściło
się w normie, 40% było lekko ponad normą ,
40% powyżej normy, a 10% badanych dzieci
mieściło się już w grupie osób dorosłych (mało
ruchu, złe żywienie!!!).
Po zakończonych konkurencjach i posiłku
wszyscy zgromadzili się na froncie szkoły na
podsumowanie i zakończenie rajdu.
Na początek zostały rozdane nagrody w konkursie rysunkowym „Stawiamy na zdrowie”
Na konkurs wpłynęło 17 prac spośród których
panie Agnieszka Pawlak i Magdalena Mikulska
wyłoniły trzy pierwsze nagrody i trzy wyróżnienia. W tym konkursie I miejsce zdobyła Zuzanna Banecka SP Radzewo, II miejsce Natalia
Nita SP Kamionki, a III miejsce Emilia Grefling
SP Radzewo oraz 3 wyróżnienia: Bartosz Dembińska SP Szczodrzykowo, Jakub Machowiak
SP Kórnik, Aleksandra Wróbel SP Radzewo.

Nagrody wręczał pan Marek Klimiński , a ufundowała je Spółdzielnia Uczniowska „Dorotka”.
W konkursie dla dorosłych –jazda na rowerku
treningowym (liczba przejechanych metrów
w ciągu 1 minuty) I miejsce zdobył pan Rafał
Węglorz- 1030m, II miejsce pan Andrzej Szymankiewicz – 990m, III miejsce pan Adam
Bykowicz – 970m. Nagrody wręczał pan Józef
Bartkowiak-przyjaciel szkoły, były sołtys wsi
Konarskie, który przez wiele lat, na rowerze
przyjeżdżał razem z uczestnikami. Nagrody
ufundował Wydział Promocji UM Kórnik.
Na końcu nastąpiło podsumowanie rajdu.
W konkurencji :tor przeszkód najlepsza była
drużyna z SP Radzewo, testu z przepisów
ruchu drogowego SP Kórnik 1, z pierwszej
pomocy przedmedycznej SP Szczodrzykowo
i SP Kamionki, w konkursie „niespodzianka”
SP Kamionki.
Ogólnie : I miejsce zdobyła SP Kamionki. Nagrody wręczała pani Bogumiła Wybieralska –
córka pana doktora Leona Langnera, a puchar
pani doktor Krystyna Straszewska – dyrektor
Ośrodka Zdrowia w Kórniku, II miejsce zdobyła SP Radzewo, III miejsce SP Szczodrzykowo,
IV miejsce SP Kórnik 2, V miejsce SP Kórnik 1.
W imieniu dyrekcji szkoły i własnym dziękuję
uczestnikom rajdu- młodzieży z opiekunami,
służbom bezpieczeństwa, zaproszonym
gościom na czele z burmistrzem Antonim
Kaliszem, przyjaciołom szkoły, a wśród nich
p. Eugeniuszowi Sierańskiemu, byłemu
Komendantowi Policji w Kórniku, a obecnie
Komendantowi Policji w Swarzędzu, dyrektorom szkół, sponsorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, mamom,
dr K. Krawiarzowi , paniom: I. Marczak, , A.
Kudła. A. Koteckiej, M. Walkowiak , panu M.
Templewiczowi i wszystkim, którzy z chęcią
przyczynili się do organizacji i sprawnego
przeprowadzenia rajdu.
Komendant rajdu
◊ Krystyna Jarecka

Poligrodzianie Akademia
Folkloru w SP nr 1 w Kórniku
21 września 2017 zapoczątkowany został
pokazowym występem Poligrodzian cykl
spotkań z kulturą ludową w SP1 w Kórniku.
Żeby wszyscy uczniowie klas I-VI mogli
zobaczyć występ artyści z Zespołu Poligrodzianie i Mali Poligrodzianie prezentowali
się trzy razy: o 10.00 w KOK-u, o 11.35 i
12.40 w sali gimnastycznej szkoły. Zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć zabawy
i tańce dziecięce, przedstawicieli grupy
młodzieżowej m.in. w trojaku, studentów
w pięknym kujawiaku i oberku z efektownymi podnoszeniami oraz zaobserwować
technikę grania na mazankach – rodzaju
ludowych niewielkich skrzypiec o trzech
strunach. Pokaz spotkał się z żywiołowym
odbiorem, uczniowie reagowali podziwem i
gromkimi oklaskami. Prowadzący spotkanie
zapraszali dzieci do udziału w nieodpłatnych
zajęciach pozalekcyjnych, których celem jest
rozwój młodych ludzi. Podczas zajęć, które
odbywać się będą do grudnia, a zakończą się
występem w auli Poznańskiej Politechniki,
dzieci będą się uczyć podstawowych tech-

nik tanecznych i wokalnych, figur i układów
choreograficznych, będą rozwijały poczucie
rytmu i estetyki ciała. Występ podziwiali
również tancerze naszego Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Kórnickiej WŁADYSIE, którzy
umieli nazwać większość zaprezentowanych
figur i zatańczyć – byli więc już świadomymi
odbiorcami tego wycinka kultury ludowej.

Zachęcamy serdecznie do zapisywania
dzieci na te zajęcia (zgody i oświadczenia
u wychowawców), żeby nasze dzieci mogły
się rozwijać w ramach Akademii Folkloru, a
potem spożytkować zdobyte doświadczenia
we Władysiach.
◊ K. S.

Sukces Mariki Godlewskiej
ze SP nr 1 w Kórniku
Ogólnopolski Konkurs „List do Taty” jest
organizowany co dwa lata przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Inicjatywę
TATO.NET Fundacji Cyryla i Metodego. Jest on
przeznaczony dla uczniów klas czwartych i piątych, a jego głównym celem jest propagowanie
dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa.
W ubiegłym roku w samym powiecie poznańskim w konkursie wzięło udział aż 95 uczniów.
Wśród nich wyróżniono zaledwie trzy prace
– trzy najbardziej, wg Komisji, wzruszające
listy do ojców. Uczennica naszej szkoły – MaŻŁOBEK W KAMIONKACH
Serdecznie zaprasza do włączenia się w
akcję CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM!
Zapraszamy :
- Władze Miasta i Gminy Kórnik
- Radnych
- rodziców, dziadków
- młodzież, starsze rodzeństwo
- Przedstawicieli organizacji samorządowychw
- inwestorów z terenu Gminy Kórnik
oraz wszystkie osoby chętne do poczytania książeczek Naszym dzieciom
w każdą środę w godzinach 9:00-10:00
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
ZAPRASZAMY

rika Godlewska jest autorką jednego z nich!
W związku z tym została, wraz z rodzicem
i delegatem szkoły, zaproszona na spotkanie
z Senatorem Piotrem Florkiem –przewodniczącym Komisji Konkursowej Etapu Rejonowego Konkursu „List do Taty”.
Spotkanie odbyło się 18 września w Biurze Senatora Piotra Florka w Poznaniu. Pan Senator
podziękował opiekunom konkursu i rodzicom
wyróżnionych uczniów. Wręczone zostały
także nagrody, zarówno laureatce – uczennicy
klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej w Czapurach, jak i wyróżnionym uczniom. Jesteśmy

niezmiernie dumni, że Marika znalazła się
wśród nich! Cieszymy się, że doceniono jej
zdolności literackie i umiejętność przelewania myśli na papier w taki sposób, iż są one
nie tylko zrozumiałe, ale też mają zdolność
poruszania ludzkich serc.
◊ Jolanta Kluczyńska

Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”
zaprasza na wycieczkę
organizowaną w dniu 21.10.2017r.
z cyklu

„Poznań wart Poznania”.
W programie zwiedzania: Poznańska Fara, koncert organowy
oraz Makieta Dawnego Poznania.
Koszt wycieczki – 35,- zł.
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia i wpłaty w dniu 12.10.2017r. w godz. 16.00- 18.00
w kawiarni „Lody Mady”.
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Złoto tylko dla
najlepszych
W dniach 16 i 17 września b.r. w Hali Torwar
odbył się turniej Pucharu Świata rangi G1
Polish Open - Warsaw Cup.
Turniej ten odbywał się w 3 kategoriach wiekowych: kadet, junior oraz senior i aż w 56
kategoriach wagowych.
Rywalizacje o kapitał punktowy w rankingu
podjęło 1050 –ciu zawodników z 42 krajów.
Na turnieju nie zabrakło również zawodników
UKS Oaza Kórnik.
Delegowani to jedni z najlepszych w kraju
stający bardzo często na podium również
poza jego granicami min; Jedyny junior w
grupie Wiktor Kościelski oraz kadeci: Jakub
Kaczanowski, Szymon Deneka oraz Michał
Paczkowski.
W najsilniej obsadzonej kategorii -68 kg bo aż
31 zawodników wystartował Junior Wiktor Kościelski. Jako rozstawiony zawodnik przeszedł
jedną walkę tzw. wolnym losem, natomiast
w kolejnej zmierzył się zawodnikiem Belgii.
Pierwszego dnia Walki odbywały się w systemie 3 rundy po 1,5 min. 30 sek. przerwy.
Wiktor od początku walczył bardzo pewnie
nawiasem mówiąc w opiniach trenerów była
to jego jedna z najlepiej poprowadzonych taktycznie walk. Choć od początku walka bardzo
wyrównana to nasz zawodnik kopnięciem
w głowę w trzeciej rundzie zapewnił sobie 3
punktową przewagę której nie dał odrobić
przeciwnikowi i ostatecznie wygrywa 7:4
Kolejna walka była o wiele bardziej absorbująca dla Wiktora gdy przeciwnikiem okazał
się być bardziej wymagający i wyższy od
niego zawodnik Niemiec. Wzrost jest bowiem
ogromnym atutem w tym sporcie. Zawodnik
umiejący z niego korzystać uzyskuje już na
starcie ogromną przewagę i taką właśnie miał
Niemiec, który nie pozwalał na rozwój ataku
naszego zawodnika trzymając go na dystans.
Wiktor zdobywa pojedyncze punkty lecz nie
był w stanie nadgonić przewagi przeciwnika
w trzeciej rundzie i przegrywa o wejście do
półfinału 8:17
W kategorii -53 kg. zadebiutował na tak
prestiżowych zawodach Jakub Kaczanowski,
który dopiero uzyskał licencję uprawniającą
do startu w zawodach międzynarodowych
rangi G1.
Kuba w dużym stresie wychodził do swojej
pierwszej walki, która była 4 w kolejności
otwarcia turnieju. Naprzeciwko stanął Węgier. Po kilku sekundach widać było bardzo
podobny poziom umiejętności z obu stron.
Walka stała się bardzo zachowawcza kiedy
po 2 rundzie wynik wskazywał 3:3 . żaden z
zawodników nie chciał stracić punktu choć
wiedzieli ,że aby wygrać ktoś będzie musiał
zacząć. Jakub wykazał się większym refleksem
i na komendę trenera wykonuje atak nogą na
głowę i tak jak jego klubowy kolega Wiktor
zapewnia sobie zwycięstwo 3-ma punktami

6:3 . O poziomie zawodów dała znać Jakubowi
już kolejna walka. Tym razem to zawodnik
Grecji wiwatował uzyskując przed czasem
20 punktów przewagi i wygrywa z naszym
zawodnikiem 23:3
Szymon Deneka , kadet w kat. -41 swoją pierwszą walkę rozpoczął jak mówią z uśmiechem
trenerzy w akcie odwetu za przegraną Jakuba
i rozgramia nie dając najmniejszych szans
zawodnikowi z Wielkiej Brytanii również wygrywając przewagą 20 stu pkt. przed czasem
24:4. Do następnego pojedynku stanął z Serbem, który miał trochę więcej doświadczenia,
wzrostu i szybkości. Pomimo tego iż nasz
Szymek nie odpuszczał na krok swojego przeciwnika i prowadził walkę jak tylko najlepiej
potrafił to musiał uznać wyższość przeciwnika
i przegrywa w trzeciej rundzie 22:11
Michał Paczkowski , kadet w wadze open +65
to chłopak o którego tak galopującej metamorfozie w sportach walki już wiele pisaliśmy
a który jeszcze nie tak dawno potwierdził
swoje umiejętności jako reprezentant kraju
na Mistrzostwach Europy kadetów w Egipcie
zajmując miejsce 5-8.
Od jakiegoś czasu Michał boryka się z kontuzją
mięśnia w tylnej części uda co niestety wpływało na ogromny stres przed walką. Po dobrej
rozgrzewce i rozmowie z trenerem Michał
stanął na macie naprzeciwko zawodnika z
Niemiec. Michał bez zbędnych ruchów wykonuje polecenia trenera co szybko owocuje
zdobytymi punktami. W trzeciej rundzie nasz
zawodnik wykonuje jeszcze 2 konięcia na głowę kończąc walkę wynikiem 13:1 i przechodzi
tym samym do ścisłego finału.
Niestety kontuzja zaczęła znowu dawać o
sobie znać a kolejnym przeciwnikiem był
wyższy i szczuplejszy zawodnik Szwajcarii.
Po obejrzeniu walki półfinałowej Szwajcara
oraz omówieniu sposobu jego walki trener
wraz z Michałem wypracowali taktykę, która
miała by dać zwycięstwo w przypadku braku
możliwości kopania kontuzjowaną nogą. Jednak pierwsza ronda pokazała iż Michał ma w
sobie tyle determinacji i adrenaliny ,że śmiało
możemy korzystać z jego najważniejszych
atutów czyli masy i rozciągnięcia. Zawodnik
Oazy każdorazowo blokował atak przeciwnika podnosząc swoją nogę znacznie wyżej i
ku zaskoczeniu wszystkich zdobywał punkty
trafiając w głowę. W trzeciej rundzie odskoczył
swojemu rywalowi jeszcze o kilka punktów i
do końca zgodnie ze wskazówkami trenera
panował nad sytuacją zwyciężając 10:3
W efekcie jako jedyny zawodnik UKS OAZA
KÓRNIK zdobywa złoty medal turnieju. Mamy
nadzieję ,że kontuzja się zaleczy co jest niezwykle ważne ponieważ Michał zbiera siły na
kolejny bardzo ważny występ w reprezentacji
kraju na rangowych zawodach G-1 w listopadzie Croatia Open w Chorwacji. Mamy nadzieję ,że uda się również delegować jeszcze
dwóch kolegów z team-u OAZY : Wiktora
Kościelskiego oraz Szymona Denekę.
Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów
◊ UKS Oaza Kórnik

Więcej niż…
FUTBOL!
672 treningów tygodniowo w 91 lokalizacjach, a na nich ponad 6000 zawodników.
Aż trudno uwierzyć, że te imponujące liczby
opisują jedną z największych piłkarskich
szkółek w Polsce - Akademię Piłkarską Reissa. Klub ogłaszając jesienne nabory zaprasza wszystkie dzieci do udziału w treningach
w kategoriach wiekowych: Skrzat (4-6 lat),
Żak (7-9 lat), Orlik (10-11 lat), Młodzik (12-13
lat), Trampkarz (14-15 lat), Junior Młodszy
(16-17 lat). Do szkółki mogą dołączać zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Do końca
września dla każdego nowego zawodnika,
piłka z oficjalnej kolekcji klubu w prezencie!
Akademia Piłkarska Reissa to miejsce zbudowane z piłkarskich marzeń. Fundamentalną zasadą sztabu trenerskiego jest przede
wszystkim zabawa i dobra atmosfera
zarówno na treningu, jak i podczas szeregu
innych rozgrywek. Jak podkreślają trenerzy,
wrzesień to idealny moment, aby rozpocząć
treningi w klubie:
- Każdego roku, we wrześniu do Akademii
dołącza mnóstwo nowych adeptów piłki
nożnej. Co za tym idzie powstają nowe grupy treningowe, w których dopiero co przybyli zawodnicy szybko się odnajdują, tworząc
nie tylko nowe przyjaźnie, ale i ucząc się
wzajemnego szacunku i współpracy – podkreśla trener Akademii, Bartosz Kujawa.
Warto zaznaczyć, że Akademia Piłkarska
Reissa to szkółka w pełnym tego słowa
znaczeniu. Jej podstawowym celem nie jest
wyławianie największych talentów z okolicy,
a co za tym idzie dyskryminacja dzieci mniej
uzdolnionych, ale przede wszystkim wsparcie tych, których talent wymaga szlifowania
lub który może się pojawić nieco później.
- To właśnie Akademia uczy gry w piłkę niemal każdego. Od tych, którzy na zajęciach po
raz pierwszy mają styczność z futbolówką,
po tych, którzy posiadają już doświadczenie
w grze. – mówi Konrad, ojciec 10-letniego
Adriana, zawodnika Akademii.
- Uczymy przede wszystkim pasji i miłości
do piłki nożnej. Liczymy się z faktem, że
nie każdy kto opuści Akademię będzie
zawodowym piłkarzem, jednak zależy nam
przede wszystkim na tym, aby futbol stał
się ich prawdziwą pasją. Wychowankiem
Akademii jest się całe życie – mówi Patron
klubu, Piotr Reiss.
Już dziś wejdź na www.akademiareissa.pl
i skontaktuj się z koordynatorem lokalizacji
Kórnik – Patrykiem Halaburdą, pod numerem tel.: 506616213. Weź udział w dwóch
otwartych treningach, rozpocznij przygodę
z Akademią Piłkarską Reissa już we wrześniu
i zdobądź piłkę z oficjalnej kolekcji klubu!
◊ Akademia

Dwa medale Łucznictwo
na Polish Open

Pięcioro zawodników reprezentowało UKS
TKD Kórnik na Polish Open - Warsaw Cup
2017. W rozgrywanych w dniach 16 - 17 września zawodach zaliczanych do Pucharu Świata
na 8 matach walczyło 1050 zawodników z 42
krajów w 56 kategoriach wagowych .
Brązowe medale zdobyli kadet Dawid Smajdor w kat. -49 kg i juniorka Celestyna Siejak
w kat. - 44 kg.Mniej szczęścia mieli juniorzy
Bartosz Karaśkiewicz i Łukasz Nowak oraz
debiutująca na zawodach tej rangi Julia Szpak.
Ale jak to w sporcie: raz się wygrywa a raz
trzeba uznać wyższość przeciwnika.
Trener Andrzej Bartosiewicz nie krył zadowolenia z postawy swoich podopiecznych mimo, iż
nie wszyscy zdobyli medale: porażka staje się
wygraną jeśli mobilizuje do jeszcze wytrwalszej pracy i pokonywania kolejnych wyzwań,
bo o to przecież w sporcie chodzi.
Dawidowi i Celestynie gratulujemy medali!
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za godne
reprezentowanie klubu i Gminy Kórnik.
◊ UKS TKD

Siatkarska
inauguracja
Inauguracja Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamionkach
W sobotę, 9 września, oficjalnie zainaugurowano działanie Stowarzyszenia Miłośników
Sportu w Kamionkach. Podczas uroczystości przetestowano nowy siatkarski obiekt
znajdujący się w Szkole Podstawowej w Kamionkach: Halę Widowiskowo - Sportową.
Specjalnie na tę okazję przybył wielokrotny

Łucznicy w mistrzowskim rytmie…ale niestety
nie w mistrzowskiej formie. Od początku września zawodnicy sekcji łuczniczej z Radzewa
wystąpili w Mistrzostwach Polski Młodzików
oraz w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Lajkonika. Co prawda zdobyli w tych zawodach
17 medali, jednakże w najważniejszej próbie
(krajowych mistrzostwach) zawiedli, strzelając
dużo poniżej swoich możliwości. W pierwszą
niedzielę września wzięliśmy udział w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski. 11 naszych
zawodników rywalizowało w kategorii młodzików. Mistrzowskie tytuły wywalczyli Dominika
Frąckowiak i Wojciech Radziejewski. Srebro
zawisło na szyi Tomasza Frąckowiaka, a brązowe medale zdobyli Roksana Toboła i Michał
Najewski. Dwa tygodnie później do Kielc
zjechało się 170 młodzików i 209 młodziczek.
Najlepsze miejsce indywidualnie zajęła Dominika Frąckowiak, która jako jedyna strzelała
na miarę swoich możliwości, choć 35 lokata
wielkim sukcesem na pewno nie jest. Pozostali zawodnicy Jedynki Kórnik strzelali bardzo
słabo i uplasowali się na bardzo dalekich
miejscach. 23 września w Krakowie młodzicy
znów się nie popisali. Niezły wynik wystrzelał
jedynie Wojciech Radziejewski, który zajął
Mistrz Polski w siatkówce – Marcin Prus.
Wybitny siatkarz podczas swego przemówienia wyraził słowa zachwytu nad bazą
sportową, jaką oferuje Szkoła Podstawowa
w Kamionkach. Mistrz Polski żywi nadzieję,
że właśnie w naszej gminie, wśród obecnych
na wydarzeniu, znajdą się jego następcy.
Po przemowach zaproszonych gości, przyszedł czas na rozgrywki sportowe, w których
główną rolę odegrały zawodniczki UKS ZSMS
Poznań. Przy niespełna dwustuosobowej
widowni, podopieczne trenerki Karoliny
Januszewskiej, a także trenera Marka Tuszyńskiego, rozegrały pierwszy w historii tej
hali trzysetowy pojedynek. Zespół juniorek
z Poznania, po ciężkiej walce, wygrał mecz.
Zawody poprowadził ceniony w środowisku

12 miejsce. Dużo lepiej zaprezentowały się
młodsze dziewczęta. Zuzanna Banecka zanotowała kolejny świetny występ w tym roku,
zajmując 5 miejsce. Zofia Brylewska była 16.
W rywalizacji najmłodszych 10 miejsce i wiele
świetnych strzałów zaliczyła Zofia Kmiecik.
Dzień później w Radzewie odbyły się kolejne
Łucznicze Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci
i Młodzików. Wśród młodziczek górą była
Roksana Toboła, która strzelała znakomicie
i pobiła w zdecydowany sposób rekord klubu
na 20 metrów. Brązowy medal wywalczyła
Gabriela Kmiecik. W rywalizacji młodzików
niespodziewanie zwyciężył Tomasz Frąckowiak, który o 1 punkt wyprzedził wydawałoby
się murowanego faworyta Wojciecha Radziejewskiego. Na trzecim stopniu podium stanął
Jakub Sobiech. W zmaganiach dzieci starszych
kolejny tytuł Mistrzyni Wielkopolski zdobyła
Zuzanna Banecka. Tytuły Wicemistrzów
Województwa wywalczyli Zofia Brylewska
i Nikodem Niemier. Brąz wystrzelała Paulina
Bukczyńska. Pośród dzieci młodszych bezkonkurencyjna była Zofia Kmiecik. Chłopcy
musieli uznać wyższość kolegi z Poznania,
ale wywalczyli dwa pozostałe medale: srebro
Nikodem Nowicki, a brąz Kajetan Ratajczak.
W rywalizacji zespołowej górą Jedynka Kórnik.
◊ Karol Niemier
siatkarskim Antoni Kuś, a całe przedsięwzięcie koordynował z ramienia Wielkopolskiego
Związku Piłki Siatkowej Janusz Polaszek
- przewodniczący Rady Trenerów, a także
koordynator kadr wojewódzkich dziewcząt
i chłopców.
Stowarzyszenia Miłośników Sportu w Kamionkach dziękuje partnerom i instytucjom,
bez których przedsięwzięcie nie mogłoby
dojść do skutku:
Siatkarskim Ośrodkom Szkolnym, Studiu
Przy Lesie, ITS Poligrafii Reklamowej, Szkole
Rodzenia RUBUS, a przede wszystkim pani
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionkach – Bognie Skoraszewskiej.
◊ SMS Kamionki
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„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.”
Burmistrzowi
Miasta i Gminy Kórnik
Panu Jerzemu Lechnerowskiemu
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Wieczność człowieka przechodzi
przez Miłość”
Jan Paweł II
Pani Teresie Lubińskiej
wyrazy szczerego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Ojca
składają:

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość , to nieśmiertelność...”
E. Dickinson
Panu Leszkowi Sznurze
Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Kórniku
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Matki
składa
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz
Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

W dniu 29 września 2017 r.
pożegnaliśmy na cmentarzu
w Bninie naszą Kombatantkę,
Sibiraczkę
panią

Karolinę
Sznurę.
Serdeczne wyrazy szczerego żalu
i współczucia
składa Rodzenie

Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego w Kórniku

Związek Kombatantów RP
i byłych Więźniów
Politycznych
Koło Kórnik

W środę, 20 września 2017 r.
pożegnaliśmy naszego Kolegę,
śpiewaka chóru CastellumCantans

Janusza
Nowaka

Januszu,
Żegnamy Cię i będziemy pamiętać.
Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Chorus angelorum te suscipiat ...
...æternam habeas requiem

Matka odchodzi zawsze za
wcześnie... Jest to ból, o którym nie
sposób mówić, najlepiej wyrazić go
milczeniem. Nie jest to kres naszego
istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”.
Koledze
Leszkowi Sznurze, najbliższym i
całej rodzinie wyrazy szczerego
współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają
Danka, Przemek Nowak

Księdzu Proboszczowi
Parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Kórniku
Grzegorzowi Zbączyniakowi
Panu Franciszkowi Nowakowi
Chórowi Castellum Cantans
Pani Katarzynie Tomalak
Firmie Orlewicz-Kulas
oraz wszystkim delegacjom
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
i mieszkańcom, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej

śp. Janusza
Lechnerowskiego
a także za przekazane
wyrazy współczucia,
intencje mszalne i kwiaty
serdeczne podziękowanie
składa
Rodzina

Panu Burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z
powodu śmierci

Ojca
składa:
chór Castellum Cantans

Chór Castellum Cantans

Ogłoszenia drobne:
PRACA
Zatrudnimy osoby do roznoszenia ulotek na terenie Kórnika i okolic. Tel. 666 100 104,
www.roznoszenieulotek.pl
Zatrudnimy na stanowisko pracownik myjni serwisu firmy Raben.
Tel. 601 534 567
Zatrudnię operatora monitoringu
z językiem angielskim. Praca Gądki
17 zł - brutto/h. Tel. 607 665 684
Zatrudnię do sprzątania biurowca
w Dziećmierowie 4 h dziennie popołudniami. Tel. 605 997 054
Szukam krawcowej, która uszyje
strój Spidermana z elastycznego
materiału. Tel. 666 677 003
Doświadczona Pani posprząta
mieszkanie, dom w Kórniku i okolicach. Tel. 505 317 151
Zatrudnię pracownika do prowadzenia sklepu oraz agencji pocztowej w Kórniku. Tel. 665 972 812
Zatrudnię operatora koparki.
Tel. 607 706 477
Praca kierowca/magazynier - upr.
wózek widłowy i pr. jazdy kat. B.
Praca jednozmianowa w Kórniku,
pon.- piątek. Tel. 783 872 493
Zatrudnimy Pakowaczy, 16,50zł/h.
Miejsce pracy: Żerniki k. Poznania.
Tel. 618 501 250
Przyjmę do pracy w tartaku Koszuty-Huby. Tel. 509 599 866 lub
519 593 138

Inne
Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjer
na 3-letnie praktyki. Tel. 607 453 136
Kupię używaną lub uszkodzoną
pompę pływakową do wody marki
Ola. Tel. 727 539 587

Panu Jerzemu Lechnerowskiemu
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa:
Związek Kombatantów RP
i byłych Więźniów
Politycznych
Koło Kórnik

Kupię używaną pralkę wirnikową.
Tel. 727 539 587
Oddam 4 małe kotki. Tel. 663 616 252
Suche drewno sosnowe z transportem. Tel. 721 130 110

Przyjmę ziemie i gruz do podniesienia drogi, Kórnik, Al. Flensa.
Tel. 601 664 848
Sprzedam dom w Kórniku, powierzchnia 220 m², działka 950 m².
Tel. 663 251 684
Wynajmę domek jednorodzinny
o powierzchni 130 m² w Kórniku.
Tel. 663 251 684
Przyjmę malarza - pracownika
budowlanego. Tel. 601 774 205
Dwóch panów szuka kawalerki,
niedrogiej do wynajęcia bez kaucji
od zaraz. Tel. 504 337 563
Nie miej komornika, zadzwoń
do mnie po tanią pożyczkę.
Tel. 694 093 609
Kupię garaż. Tel. 724 133 999
Sprzedam oś przyczepki samochodowej. Tel. 607 443 351
Sprzedam przyczepkę samochodową bez dokumentów.
Tel. 607 443 351
Sprzedam tarcz żeliwną wraz
z osią do szatkowania kapusty.
Tel. 607 443 351
Sprzedam działkę budowlaną,
2500 m², możliwość podziału na
mniejsze. Dachowa. Tel. 608 135 497
Szukam (do wynajęcia) małego mieszkania w Kórniku.
Tel. 724 284 571
Do wynajęcia bardzo ładne, ciche,
nowe mieszkanie (40m²-1200 zł. - od
15 listopada) z balkonem na park
kórnicki. Tel. 782 119 440 (niedziela
- czwartek 19.00-20.00)
Do wynajęcia (1200 zł, tel.782 119
440) mieszkanie w Robakowie w zacisznym zakątku niedaleko Katowickiej, w domku jednorodzinnym,
więcej informacji i zdjęcia w gratce.
Nastawianie kręgosłupa i stawów,
fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak. Witaszyce, Śrem,
Jaszkowo. Tel. 696 843 092
Na sprzedaż dom 500 m² blisko
Oazy. Tel. 501 645 055

Działki budowlane z mediami blisko Kórnika. Tel. 501 645 055
Kupie motorynkę firmy Romet lub
innego Komara. Tel. 509 449 141
Poszukujemy mieszkań, domów,
działek i lokali dla zdecydowanych
klientów. Nieruchomości Anna
Mazurek. Tel. 608 092 266.
Sprzedaż ziemniaków z domu.
Bardzo dobra odmiana, 10 zł-15 kg.
Bnin, ul. Błażejewska 43.
Kawalerka do wynajęcia. W pełni
umeblowana i wyposażona, Kórnik
ul. Staszica. Tel. 880 888 792
Sprzedam szklany, nowoczesny
stolik pod telewizor, dł. 80, szer.40.
Cena 80 zł. Tel. 516 238 231
Profesjonalne projektowanie
wnętrz-od rysunków koncepcyjnych
przez fotorealistyczne wizualizacje
aż po rysunki wykonawcze. Kontakt:
projekt.anka.2017@gmail.com
Wynajmę funkcjonujący salon fryzjerski w Zaniemyślu.
Tel. 604 524 456
Sprzedam mieszkanie 88 metrów, balkon, pomieszczenie gosp.,
ogród, blisko centrum, Środa Wlkp.
Tel. 660 827 278
Sklep ogrodniczy Bnin, ul. Zwierzyniecka 38 oferuje cebule kwiatowe
jesienne, trawy ozdobne, drzewka
i krzewy (rododendrony, borówka,
żurawina itp.), ziemię, korę.
Drewno kominkowe, opałowe dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
Bruk dębowy drewniany, plastry
drewniane, krążki. Tel. 692 241 023
Zatrudnię fryzjera/kę z doświadczeniem, zarobki min 2 tys. brutto
plus premie. Studio Atelier Paulina
Latusek. Tel. 883 767 479

Sprzedam elektryczny wózek
inwalidzki, cena 2400 zł. - do negocjacji. Tel. 695 092 823
Sprzedam komplet wypoczynkowy 3-2-1 w dobrym stanie. Sofa
z funkcją spania. Tel. 783 872 493
Montaż płotów panelowych,
płotów łupanych, furtek, bram,
demontaż starych ogrodzeń.
Tel. 572 386 490
Nastawianie kręgosłupa i stawów,
fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14.
Tel. 696 843 092
Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb. - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice.
Tel. 537 394 398
Karcher czyszczenie dywanów,
mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
Sprzedam grunt budowlany 0,79
ha. Tel. 691 783 400
Sprzedam las ok. 6 ha.
Tel. 691 783 400
Wydzierżawię lub sprzedam
gospodarstwo z powodu choroby.
Tel. 691 783 400
Poszukuję garażu w Kórniku, możliwość kupna – okolice ul. Stodolnej.
Tel. 669 388 337
Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939
Pierogi! Pierogi! Pierogi! Kawiarnia
Mady Lody w weekendy zaprasza na
własnej roboty pierogi. Ul. Wodna 9.
Tel. 505 772 012
Oddam za 3 butelki cydru i paczkę
żelek czerwoną sofę z funkcją spania i 2 fotele. Tel. 601 685 014
Oddam za darmo cegły pustaki
jako gruz. Tel. 797 748 571
Wynajmę kawalerkę. Kórnik, ul.
Staszica 30. 900 zł +media. Tel. 601
250 564-

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 publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

Romy Wierzbickiej
Wiadomość o Jej śmierci była dla Nas, a szczególnie dla rodziny szokiem. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, życzliwa, pełna ciepła i dobroci.
Uczęszczała z nami na przedpołudniową jogę w OAZIE. Jak co roku po wakacyjnej przerwie czekałyśmy na Nią na wspólne zajęcia.
Niestety wiadomość, którą otrzymaliśmy w trakcie zajęć postawiła Nas w stan osłupienia i zadumy . Do dziś ciągle nam się wydaje, że
miejsce, gdzie zawsze kładła swoją karimatę jest wolne dla Niej. Niestety nie ma Jej wśród nas, ale pamięć pozostanie.
Wyrazy serdecznego współczucia mężowi i całej rodzinie
składają
koleżanki z jogi.

Działki nad jeziorem Skrzyneckim.
Tel. 501 645 055
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

20
października 2017 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 12 października 2017 r.

