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KDN

W dniach 19-22 września odbyła się kolejna 
edycja Kórnickich Dni Nauki. Naukowcy kór-
nickich placówek naukowych przygotowali 
dla uczniów i mieszkańców Kórnika prelek-
cje, zajęcia praktyczne i pokazy, które od-
były się w siedzibach placówek naukowych 
i w szkołach. Zwieńczeniem KDN był Festyn 
Ekologiczny, który odbył się 22 września na 
Kórnickim rynku. 

Festyn w Żernikach

22 września w Żernikach zorganizowano 
Święto Pyry. Na zaproszenie sołtysa Daniela 
Kulzy w imprezie udział wziął burmistrz Jerzy 
Lechnerowski.

koncert w „oazie”

W ramach obchodów 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości    23 
września odbył się w OAZIE koncert „Ar-
tyści II Rzeczypospolitej”, podczas którego 
znakomici wykonawcy odtworzyli klimat 
kulturalny 20-lecia międzywojennego. Kon-
cert prowadził znany prezenter Conrado 
Moreno.
Wydarzenie sfinansowano ze środków 
UMiG Kórnik.

wyróŻnienia dla par 
małŻeńskich

Przyznane przez Prezydenta RP „Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczono 
parom małżeńskim 24 września w Zamku 
Kórnickim. W tym roku medale otrzymały 
32 pary. W uroczystości uczestniczyło 27 
par. Wyróżnienia wręczali: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Katarzyna Obiegałka. 
Więcej na ten temat na str. 12.

obrady komisji sGipw

Ostatnie posiedzenie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Wielkopolski w obecnej kadencji od-
było się 25 września z udziałem burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego. Podsumowano 
czteroletnią kadencję, ale także dyskuto-
wano na bieżące tematy, np. o inwestycjach 
związanych z fotowoltaniką.

Prosto  
z Ratusza

kombatantów, harcerzy, władz samorządo-
wych z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, 
Nadleśnictwa, dzieci ze szkół w Robakowie 
i  Szczodrzykowie. Wartę przy pomniku 
pełnili kórniccy harcerze. Modlitwę za 
pomordowanych w lasach na Drapałce od-
mówił Proboszcz Parafii MB Królowej Rodzin 
w Borówcu ks. Waldemar Twardowski, który 
przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed 
lat powołując się na relacje ks. Hieronima 
Lewandowskiego, który w latach 1945-1952 
był kapelanem w więzieniu karno-śledczym 
przy ulicy Młyńskiej  w Poznaniu i naocznym 
świadkiem rozstrzeliwań i pochówku części 
ofiar  w lasach na Drapałce.
Uroczystości zorganizowane zostały 
w czwartą rocznicę odsłonięcia pomnika 
i  jak podkreślał ze wzruszeniem fundator 
pomnika, pan Adam Smorawiński, ofiary 
tej zbrodni nie mogą zostać zapomniane. 

Uniwersytet wznawia 
działalność

Burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i Antoni 
Kalisz oraz radni: Krystyna Janicka, Irena 
Kaczmarek i przewodniczący Adam Lewan-
dowski wzięli udział w inauguracji kolejnego 
sezonu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
która odbyła się 29 września w bnińskim 
przedszkolu. 

mUndUrowi strzelali ...

29 września odbyła się na strzelnicy Kórnic-
ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego druga 
edycja powiatowych zawodów strzeleckich 
służb mundurowych

Więcej na ten temat na str. 23.

rządowe środki na sprzęt dla 
osp czmoń

Dnia 16 sierpnia 2018 roku wysłano do 
Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek na 
powierzenie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości w  zakresie 
Programu I, Priorytetu IIIB (Wsparcie i roz-
wój systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom oraz realizacja przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań usta-
wowych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i  świadków oraz likwidacją skutków po-
krzywdzenia przestępstwem - na rok 2018) 
w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa. Wniosek 
dotyczył zakupu średniego zestawu ratow-
nictwa technicznego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Czmoń. Po przeprowadzeniu we-
ryfikacji złożonych wniosków gmina Kórnik 
otrzymała dla swojej jednostki dotację celo-
wą w wysokości 63 855,00 zł. Wkład własny 
wynosi tylko 1% wartości zadania tj. 645 zł. 
Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu 
dnia 27 września 2018 roku.

„28 lat samorządnej polski”

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział 
w konferencji ”28 lat samorządnej Polski”, 
która odbyła się 27 września w najbogat-
szej (licząc dochód na mieszkańca) gminie 
w  Polsce, w  Kleszczowie. Dyskutowano 
zarówno o historii samorządności w Polsce 
jak i o obecnej sytuacji i przyszłości samo-
rządów. 
Włodarzom gmin, miast, powiatów i wo-
jewództw, którzy przez wiele kadencji 
piastowali swoje stanowiska wręczono 
srebrne lub złote medale okolicznościowe. 
Złoty medal otrzymał m.in. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski.

Uroczystość na drapałce

28 września br. na Drapałce odbyły się 
uroczystości patriotyczne przy pomniku 
upamiętniającym ofiary stalinizmu, w latach 
1945-1947 zamordowane i  potajemnie 
pochowane w lasach w okolicach Gądek.
Inicjatorem uroczystości, jak i budowy po-
mnika było Nadleśnictwo Babki. 
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
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Szanowni Państwo,

zapraszam mieszkańców, delegacje 
i  poczty sztandarowe na uroczy-
stość upamiętniającą ofiarę krwi, jaką  
ponieśli mieszkańcy Kórnika, Bnina 
i okolic, rozstrzelani 20 X 1939 roku 
przez  niemieckich okupantów.

20 X  br. o  godzinie 11:00,  
w  79. rocznicę tych tragicznych  
wydarzeń, spotkajmy się przy tablicy 
pamiątkowej umieszczonej na kórnic-
kim ratuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski



Tegoroczne wybory samorządowe odbędą 
się 21 października. W wyborach tych wy-
bierani będą wójtowie gmin, burmistrzo-
wie, prezydenci miast oraz radni dzielni-
cowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi 
i  wojewódzcy.  W  przypadku wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów, Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, druga tura wybo-
rów odbędzie się 2 tygodnie później – 4 
listopada br. Kadencja samorządowców 
trwać będzie 5 lat. 

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIE
W Kodeksie Wyborczym czytamy, że czyn-
ne prawo wyborcze (prawo do wybierania) 
w wyborach samorządowych w wyborach 
burmistrza oraz do rady gminy ma „oby-
watel polski oraz obywatel Unii Europej-
skiej niebędący obywatelem polskim, któ-
ry najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 
lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej 
gminy”. W przypadku rady powiatu i sej-
miku województwa prawo do głosowania 
posiada pełnoletni obywatel polski stale 
zamieszkujący na obszarze, odpowiednio, 
tego powiatu i województwa.
Co oznacza określenie „stale zamieszku-
jący na obszarze gminy”? Określa się tak 
w praktyce osobę, która jest na stałe za-
meldowana na terenie gminy lub została 
wpisana do gminnego rejestru wyborców. 
Osoby, które zamieszkują obszar gminy, 
ale nie są w niej zameldowane na pobyt 
stały, mogą zostać wpisani do rejestru 
wyborców po złożeniu pisemnego wnio-
sku w kórnickim urzędzie. Dokument ten 
należy złożyć z kilkudniowym wyprzedze-
niem (proces rozpatrzenia wniosku to mi-

nimum 3 dni). Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL 
wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się 
kserokopię ważnego dokumentu stwier-
dzającego tożsamość wnioskodawcy oraz 
pisemną deklarację, w  której wniosko-
dawca podaje swoje obywatelstwo i ad-
res stałego zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Czynne prawo wyborcze nie przysługuje 
z kolei osobom: pozbawionym praw pu-
blicznych prawomocnym orzeczeniem 
sądu, pozbawionym praw wyborczych 
prawomocnym orzeczeniem Trybunału 
Stanu, ubezwłasnowolnionym prawomoc-
nym orzeczeniem sądu.
 

JAK GŁOSOWAĆ? 
Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 
7:00 do 21:00.
Na karcie do głosowania zamieszczone 
będą informację o  sposobie głosowania 
oraz warunkach ważności głosu. W wybo-
rach do rad: gminnej, powiatu i sejmiku 
wojwódzkiego, aby głos był ważny, głoso-
wać można tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie 
linie przecinające się w  obrębie kratki) 
w  kratce z  lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata z  tej listy, przez co 
wskazuje się jego pierwszeństwo do uzy-
skania mandatu. Przyczyną nieważności 
głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok 
nazwisk kandydatów umieszczonych na 
więcej niż jednej liście,

- niepostawienie znaku „X” w  żadnej 
kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie 
przy nazwisku kandydata z listy unieważ-
nionej przez gminną komisję wyborczą.
Nieważne są karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone lub nieopatrzone pie-
częcią obwodowej komisji wyborczej ds. 
przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
Aby w sposób ważny zagłosować w wy-
borch burmistrza, należy postawić jeden 
znak „X” tylko przy nazwisku jednego 
kandydata. 

Kandydaci na stanowisko 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

O stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik ubiega się 4 kandydatów:

1. KOSAKOWSKA Magdalena Anna 
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 
MY KÓRNICZANIE

2. PACHOLSKI Przemysław Piotr 
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

3. TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz 
- KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

4. ZYDROŃ Adam Zbigniew 
- KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wybory samorządowe -21 X 2018 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach ..........................................................................  w dniu ................. r.         

                    (nazwa organu wykonawczego i gminy/miasta)

pieczęć terytorialnej 
komisji wyborczej

kandydaci na ..........................................................................................................
                    (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

01
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  3701
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

02
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  370
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

03
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

04
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37

05
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

06
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37

07
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

08
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

09
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37

10
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

11
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

12
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

13
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37

14
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

15
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Bbbbbbbbbbbbb  37
                     ................................................................................................................................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

                      zgłoszony/a przez ..................................................................................................................................................
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

Informacja
1.  Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować.
2.  Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 
    tego kandydata.
3.  Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego 
    kandydata, Twój głos będzie nieważny.
4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.
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Załącznik nr 19

Przystępując do głosowania otrzymamy cztery karty do głosowania.
W jaki sposób odróżnimy karty? 
Oczywiście każda karta będzie zatytułowana. 
Uwaga! W tym roku wszystkie karty będą drukowane na papierze koloru białego – nie 
tak jak cztery lata temu na papierach o różnych kolorach. Różnić się jednak będą tłem 
na którym drukowane będą nazwiska kandydatów. Karty będą miały też oznakowanie 
związane ze stosowaniem nakładek dla osób niewidomych i słabo widzących. 
Na karcie do głosowania w wyborach na stanowisko burmistrza tło na którym dru-
kowane będą nazwiska będzie różowe (patrz wzór obok), a w prawym górnym rogu 
będzie miała wycięte cztery otwory o średnicy 7 mm. 
Na karcie służącej do wyboru radnych do rady miasta/gminy nazwiska kandydatów 
drukowane będą na szarym tle, a w prawym górnym rogu będzie miała wycięte trzy 
umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm; 
Na karcie do głosowania na radnych  rad powiatów nazwiska kandydatów drukowane 
będą na żółtym tle, a w prawym górnym rogu będzie miała wycięte dwa umiejscowione 
w poziomie otwory o średnicy 7 mm; 
Na karcie do głosowania na radnych sejmiku województwa nazwiska kandydatów 
drukowane będą na niebieskim tle, a w prawym górnym rogu będzie miała wycięty 
jeden otwór o średnicy 7 mm;

Chcesz mieć pewność, że Twój głos będzie ważny? 
Zaznacz znak „X” w kratce tylko przy jednym kandydacie na każdej 
z czterech kart do głosowania.

Okręgi oraz lista kandydatów 
NA RADNYCH  
do Rady Miasta i Gminy Kórnik

Gmina Kórnik podzielona jest na 4 okręgi 
wyborcze. O  funkcję Radnego Miasta 
i Gminy Kórnik ubiegać się będzie 110 osób,  
z  czego tylko 21 kandydatów uzyska 
mandat radnego.

OKRĘG NR 1 - liczba mandatów 6.
Miasto Kórnik (Kórnik i Bnin)

NR LISTY 1 - KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. DUSZCZAK Stanisław Antoni  
2. JANICKA Krystyna Maria  
3. JANKOWSKI Robert Karol
4. KACZMAREK Irena Józefa 
5. LEWANDOWSKI Adam Artur 
6. PALUSZKIEWICZ Danuta Teresa 
7. WESOŁEK Bogdan

NR LISTY 2 - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. SZYC Andrzej Piotr 
2. WÓJKIEWICZ Paweł 
3. MADAJEWSKA Renata 
4. ANTCZAK Wojciech Paweł 
5. STACHOWIAK Leszek Piotr 
6. BAŁĘCZNA Zofia Maria 
7. SKORUPSKA Monika 
8. MAŁECKA Magdalena 

NR LISTY 10 - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ZYDROŃ Adam Zbigniew 
2. SKRZYPCZAK Małgorzata Maria 
3. KALARUS Jan Paweł 
4. LUDWICZAK-ŻELAZNA Jolanta 
5. DEC Andrzej 
6. ŚLIWIŃSKA Monika Magdalena 
7. KOMINEK Roman Marian

NR LISTY 14 - KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 
MY KÓRNICZANIE
1. REGULSKI Andrzej Stanisław 
2. PAWLACZYK Magdalena 
3. KALISZ-ŁUCZAK Dominika Magdalena 
4. JANECZEK Iwona Magdalena 
5. MATELA Szczepan 
6. DOMAGAŁA Magdalena 
7. BRONIEWSKI Marek 
8. FANKIDEJSKI Piotr

NR LISTY 15 - KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW GEOTERMIA WIELKOPOLSKA
1. NOWAK Łukasz Piotr 
2. CHOMICZ Czesława Teresa
3. CYRA Grzegorz 
4. GRALIŃSKI Marcin Andrzej 
5. MOLSKA Marta 

OKRĘG NR 2 - liczba mandatów 5.
Sołectwa: Biernatki, Błażejewo, Błaże-
jewko, Borówiec, Czmoniec (obejmuje 
wsie: Czmoniec i  Trzykolne Młyny), 
Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, 

Mościenica, Prusinowo, Radzewo (obejmu-
je wsie: Radzewo i Dworzyska), Skrzynki

NR LISTY 1 - KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. ROZMIAREK Jerzy Stanisław 
2. BRUCZYŃSKA Beata  
3. PLUCIŃSKA Agnieszka Marzena 
4. SZCZEPANIAK Aleksandra Elżbieta
5. GÓRNA Katarzyna  
6. GRZYBEK Jacek  
7. SAKOWSKI Michał 

NR LISTY 2 - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. TOMASZEWSKI Zbigniew Eugeniusz 
2. DUSZCZAK Łukasz 
3. SZAFRANIAK Katarzyna Maria 
4. SZCZEPANIAK Jowita Dominika 
5. STOLC Maria Jolanta  
6. PAWLIKOWSKA Grażyna Karolina 
7. TOBOŁA Mariusz

NR LISTY 10 - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MIELOCH Jarosław Paweł  
2. NAWROCKA Monika Anna  
3. SADOWSKI Krzysztof 
4. RUTKOWSKA Danuta Elżbieta 
5. KLEMENS Mieczysław

NR LISTY  14 - KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 
MY KÓRNICZANIE
1. BRYLEWSKI Maciej Stanisław 
2. BUCHALSKA Dorota Emilia 
3. JANOWSKI Jarosław  
4. ADAMCZYK Katarzyna 
5. DUBIEL Stanisław 
6. STRYKOWSKA Katarzyna Joanna 
7. WALCZAK Jolanta Barbara

OKRĘG NR 3 - liczba mandatów 5.
Sołectwa: Borówiec Nowy, Kamionki 
Stare, Kamionki Przy Lesie, Kamionki 
Północ, Koninko (obejmuje wsie: Konin-
ko i Świątniczki), Szczytniki

NR LISTY 1 - KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. ANDRZEJEWSKA Anna Maria 
2. TEMPLEWICZ Marek Marian  
3. WALCZYK Jerzy  
4. RYBAK Magdalena Maria  
5. IGNASZAK Robert Marek  
6. KRZAK Iwona Zofia 
7. BOROWIAK Krzysztof

NR LISTY 2  - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. SCHMIDT Jacek Jan 
2. STEIN Sebastian Ryszard 
3. GRAMSZ Jacek 
4. WIŚNIEWSKA Natalia Janina 
5. HAŁUPKA Natalia Maria 
6. ZBORAŁA Elżbieta 
7. MATYJEWICZ-SŁOMCZYŃSKA Emanuela 
Anna

NR LISTY 10 - KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ADAMIAK Michał Arkadiusz 
2. KRAM Robert Andrzej  
3. CZYŻ Magdalena Anna
4. KRUK Przemysław Paweł 
5. HARTUNG Aneta

NR LISTY 14 - KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ  
MY KÓRNICZANIE
1. KOSAKOWSKA Magdalena Anna 
2. NAGLER Tomasz Radosław  
3. BUCZKOWSKA Dominika Elżbieta 
4. ZAWIEJA Damian Jędrzej 
5. BILIŃSKA-FIAŁKOWSKA Marzena 
6. MAJSNER Dawid 
7. KWAS Łukasz Mirosław

OKRĘG NR 4 - liczba mandatów 5.
Sołectwa: Dachowa, Dziećmierowo, 
Gądki, Kromolice, Pierzchno (obejmuje 
wsie: Pierzchno i  Celestynowo), Runo-
wo, Szczodrzykowo, Robakowo-osiedle, 
Robakowo wieś, Żerniki (obejmuje wsie: 
Żerniki i Jaryszki)

NR LISTY 1 - KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. SURDYK Andrzej Mieczysław 
2. GENSTWA Roman 
3. CUPRYJAK Iwona Maria 
4. KOSMALSKA Iwona Teresa 
5. KULZA Daniel

NR LISTY 2 - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. LEWANDOWICZ Krzysztof 
2. PAWLAK-POTKOWSKA Anna 
3. JUSKOWIAK Beata Maria 
4. GRZEŚKOWIAK Małgorzata Maria 
5. LEWANDOWICZ Sylwester 
6. TOMASZEWSKI Arkadiusz Stanisław

NR LISTY 10 - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. JARONIEC Aleksander Adam 
2. ROSZAK-LESIŃSKA Ewa  
3. KONOWAŁ Marcin Grzegorz  
4. KORPIK Rafał Bogumił 
5. KANIEWSKA-NADOLNA Małgorzata Ewa

NR LISTY 14- KOMITET WYBORCZY WY-
BORCÓW MAGDALENY KOSAKOWSKIEJ 
MY KÓRNICZANIE
1. FLENS Kinga Maria 
2. WIŚNIEWSKA Agnieszka Jadwiga 
3. NANOWSKI Dawid  
4. FIRLEJ Grzegorz Roman 
5. BUDA-MACIEJEWSKA Katarzyna Dorota 
6. KONIECZNY Robert 
7. BULCZYŃSKI Artur Józef

Źródło:
www.wybory2018.pkw.gov.pl, Wzór karty do głosowania w wyborach 

burmistrzów,  wójtów.

◊  Opr. ZF
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Wybory do Rady Powiatu Poznańskiego

W wyborach do rady powiatu  gmina Kórnik, 
wraz z gminą Mosina tworzy okręg nr 6,  
w którym do obsadzenia są 4 mandaty,  
a ubiega się o nie 33 kandydatów.

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. SPRINGER Zofia Maria Mosina 
2. KALISZ Antoni Dziećmierowo 
3. WEINERT Emilia Maria Mościenica 
4. ROGALKA Jacek Antoni Mosina 
5. ROLNIK Krzysztof Bogdan Kórnik 
6. BYLCZYŃSKA Elżbieta Bronisława Krosno 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE 
STRONNICTWO LUDOWE
1. BARTKOWIAK Julia Stanisława Radzewo 
2. AMBROŻY Bogdan Piotr Pecna 
3. JANKOWIAK Sławomir Pecna 
4. GRABARKIEWICZ Piotr Leszek Drużyna 
5. DŁUBAŁA Dorota  Czołowo 
6. ŻABIŃSKA-FALBIERSKA Danuta Mosina 

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBOR-
CZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
1. WALIGÓRA Seweryn Michał Kórnik 
2. STRZELECKA Dorota Katarzyna Mosina 
3. WALKOWIAK Małgorzata Kamionki 
4. PAŁKA Jacek Maria Mosina 
5. KACZMAREK Katarzyna Maria Czołowo 
6. SAMCIK Roman Tomasz Puszczykowo 

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 
1. ŻELAZNY Filip Kórnik 
2. PRZYBYLSKA Honorata Anna Krajkowo 
3. STACHOWIAK Alicja Elżbieta Mosina 
4. OWOC Dorota Mosina 
5. MAJCHRZAK Paweł Biernatki 
6. JANKOWSKI Roman Jan Kórnik 

Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBOR-
CÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU
1. SZESZUŁA Jacek Bernard Mosina 
2. SERWATKIEWICZ Ewa Maria Dziećmierowo
3. NOWACZYK Tomasz Stanisław Kórnik 
4. KUBIAK Małgorzata Mosina 
5. ROCŁAWSKI Włodzimierz Stanisław Borówiec
6. ZIÓŁKOWSKA Joanna Maria Rogalinek 

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW POROZUMIENIE 
- DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO
1. TWARDOWSKA Małgorzata Daszewice 
2. BUCZKOWSKA Aneta Świątniki 
3. SAŁYGA Patryk Tomasz Puszczykowo

Wybory do Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego
W wyborach do sejmiku gmina Kórnik znala-
zła sie w okręgu nr 3, który tworzą powiaty: 
poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, 
wrzesiński. W tym okręgu do obsadzenia 
jest 8 mandatów, a ubiega sie o nie 89 kan-
dydatów. 

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 LECHNEROWSKI Jerzy Czesław Kórnik 
2 MARUSIK Joanna Krystyna Środa Wlkp.
3 MARCINIAK Mirosław Marcin Śrem 
4 KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata Plewiska 
5 TWARDOWSKI Bartosz Łukasz Tarnowo 
Podgórne
6 KOWALEWSKA Halina Danuta Tulce
7 HLAWACIK Andrzej  Przeźmierowo 
8 RENDA Anna Łucja Zalasewo 

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1 JANKOWIAK Wojciech Skórzewo 
2 KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 
Środa Wlkp.
3 BAUMGART Marek Piotr Kobylnica 
4 BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana Poznań 
5 STĘPA Teodor Sroczewo 
6 WINIARSKI Janusz Michał Niechanowo 
7 MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz Biechowo 
8 BERLIK Monika Napoleonowo 
9 BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław Poznań
10 MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria 
Stęszewko

Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY 
PARTIA ZIELONI
1 KRAWCZYK Marcin Jan Poznań 
2 DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja Wiry 
3 JASTRZĘBSKI Radosław Poznań 
4 KIEJDROWSKA Karolina Joanna Swarzędz 
5 DROŻYŃSKI Artur Marek Poznań 
6 BIELAK Magdalena Kinga Czerwonak 

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBOR-
CZY PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
1 GOLA Marek Zaniemyśl 
2 WITUSKI Maciej Maria Poznań 
3 DZIKOWSKA Marta Magdalena Tarnowo 
Podgórne 
4 URBANEK Hieronim Michał Śrem 
5 WALIGÓRA Stanisław Melchior Słomowo 
6 MURAWA Dawid Paweł Poznań 
7 PRZYBYLSKA Patrycja Natalia Skórzewo 
8 KRUCZEK Czesław WitoldGniezno 
9 KUBIAK Barbara Środa Wielkopolska 
10 WOJTASIAK Regina Teresa Kostrzyn 

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 
1 TOMASZEWSKI Tadeusz Niechanowo
2 KUBICKA-SZTUL Krystyna Środa Wlkp. 
3 DĘBICKI Tadeusz Markowice 
4 WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna 
Swarzędz 
5 DANKOWSKI Bronisław Kazimierz Września 
6 JAGIELSKA Anna Henryka Dopiewiec 

7 PĘKALA Maria Stanisława Śrem 
8 KAMIŃSKI Michał Jakub Swarzędz 
9 STANOWSKA Anna Owieczki 
10 KORALEWSKA Monika Suchy Las 

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY 
PARTII RAZEM
1 KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila Gniezno 
2 KRYSTEK Grzegorz Andrzej Luboń 
3 ŻAKOWSKA Marta Poznań 
4 BARTKOWIAK Paweł Gniezno 
5 FRANKOWSKA Marta Poznań 
6 KALETA Bartłomiej Konstanty Koziegłowy
 
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY 
RUCH NARODOWY RP
1 JÓŹWIAK Maciej Środa Wielkopolska 
2 SZABLEWSKA Joanna Maria Rumianek 
3 MOTYL Monika Liliana Swarzędz 
4 JANKOWIAK Grzegorz Środa Wlkp.
5 CZECH Radosław Błażej Zberki 
6 STASZAK Dawid Trzebisławki 
7 ANDRZEJCZAK Katarzyna Elżbieta Lisówki 
8 ŁOBOCKI Janusz Marian Środa Wlkp. 

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KUKIZ’15
1 PIASECKI Mirosław Luciny 
2 SREBRO Michał Poznań 
3 PRZEKAZA Sławomir Krzysztof Gutowo Małe
4 KOCHAN Monika Kórnik 
5 DŁUGOSZ Rafał Tomasz Poznań 
6 JABŁOŃSKA Natalia Poznań 
7 KOTŁOWSKA Katarzyna Anna Poznań 
8 ROSZAK Sylwia Swarzędz 
9 WENZEL Anita Katarzyna Poznań 
10 KOŁACZYK Robert Poznań 

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
1 SZKLARSKI Radosław Puszczykowo 
2 OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna Mosina 
3 MICHALAK Artur Wojciech Goślinowo 
4 ADAMIAK Milena Ćmachowo 
5 SZKLARSKA Weronika Puszczykowo 

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 STRYJSKA Małgorzata Irena Poznań 
2 DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk Niepruszewo 
3 KOPEĆ Magdalena Podstolice 
4 GRABOWSKI Łukasz Małachowo Złych Miejsc
5 KUBIAK Agnieszka Beata Konin 
6 HINC Sławomir Michał Poznań 
7 PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata Gniezno 
8 PIECZYKOLAN Alicja Śrem 
9 CICHOŃSKA Alicja Maria Września 
10 HORLA Mirosław Kazimierz Łowęcin 

Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY 
WOLNI I SOLIDARNI
1 SMEKTAŁA Stanisław Marek Mielno 
2 WŁODARCZAK Marian Stanisław Lubiatowo 
3 DOROSZUK Agnieszka Joanna Czapury 
4 BRODA Piotr Paweł Poznań 
5 KĘDZIA Aneta Agnieszka Dłoń 
6 JĘSIEK Elżbieta Konary
                                                                 Źródło:
               www.wybory2018.pkw.gov.pl 

Nr Adres punktu głosowania Granice obwodu

1 Zespół Szkół w Kórniku,  
ul. Poznańska 2 Kórnik

Kórnik-Obwód obejmuje ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Fredry, Błonie, Krótka, 
Bolesława Leśmiana, Leśna, Adama Mickiewicza, Poprzeczna, Poznańska, Mikołaja 
Reja, Juliusza Słowackiego, Stodolna, Stanisława Woźniaka

2
Szkoła Podstawowa nr 1  
w Kórniku, ul. Dworcowa 11 
Kórnik

Kórnik-okręg nr 1 obejmuje ulice: prof. Stanisława Bodniaka, Czereśniowa, 
Dworcowa, Działyńskich, Hugo Kołłątaja, Osiedle Ignacego Krasickiego, Patriotów, 
Teofili Potulickiej, Strzelecka, Stanisława Staszica, Wiatraczna, Antoniego 
Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Zamoyskiego, Zaułek

3 Zespół Szkół w Kórniku, 
Poznańska 2 Kórnik

Kórnik-okręg nr 1 obejmuje ulice: 20 Października, Aleja Flensa, Bóźnicza, Edwarda 
Pohla, Harcerska, Jana Kantego, Kolegiacka, Ks. Tadeusza Jabłońskiego, Kuśnierska, 
Młyńska, Modrzewiowa, Osiedle Stefana Białoboka, Parkowa, Plac Browarowy, Plac 
Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp. , Pocztowa, Prowent, Stefana Weymana, 
Szkolna, Szarych Szeregów, Średzka, Św. Floriana, Wiklinowa, Wodna, Wojska 
Polskiego, Zamkowa, Zygmunta Celichowskiego, Prof. Zbigniewa Steckiego.

4
Szkoła Podstawowa nr 2  
w Kórniku,  
ul. Armii Krajowej 11 Kórnik

Kórnik okręg nr 1 obejmuje ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, 
Błażejewska, Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Czołowska, Dębowa, Dojazd, Droga 
Kalejska, Hipolita Trąmpczyńskiego, Jagodowa, Jeziorna, Jakuba Krauthofera, Julii 
Molińskiej-Woykowskiej, Jodłowa, Jana Wójkiewicza, Kalinowa, Kasztelana Jarosta, 
Kazimierza Fludry, Księdza Szczepana Janasika, Ks. Romualda Żurowskiego, ks. 
Pawła Steinmetza, Kanałowa, Konarska, Kościelna, Lipowa, Lisia, Ładna, Melchiora 
Grześkowiaka, Michała Wieruszowskiego, Piaskowa, Plac Jesionowy, Plenerowa, 
Radosna, Rynek, Sarnia, Szeroka, Sosnowa, Stanisława Michałowskiego, Stanisława 
Mikołajczyka, Śremska, Świerkowa, Topolowa, Wojciecha Droździka, Widokowa, 
Wierzbowa, Wrzosowa, Wincentego Witosa, Zwierzyniecka, Żwirowa

5
Szkoła Podstawowa 
w Radzewie, 
ul. Dworzyskowa 3 Radzewo

Sołectwa: okręg nr 2 obejmuje: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo, 
Dworzyska), Czołowo, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec, Trzykolne Młyny), 
Czmoń

6
Szkoła Podstawowa nr 2  
w Kórniku,  
ul. Armii Krajowej 11 Kórnik

Sołectwa: okręg nr 2 obejmuje: Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, Dębiec, Prusinowo

7
Budynek przy ul. Szkolnej 
2 w Borówcu, ul. Szkolna 2 
Borówiec

Sołectwa: Mościenica, Skrzynki, Sołectwo: Borówiec obwód obejmuje ulice: 
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, 
Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Malinowa, 
Mała Rekreacyjna, Morelowa,  
Na Górce, Na Skarpie, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle 
Pisakowe, Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Przy Krzyżu, 
Rekreacyjna, Skryta, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, 
Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, 
Zimowa, Źródlana.

8
Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21 
Szczodrzykowo

Sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestynowo), 
Szczodrzykowo

9
Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21 
Szczodrzykowo

Sołectwa: Dziećmierowo, Runowo

10
Szkoła Podstawowa w 
Robakowie, ul. Szkolna 3 
Robakowo

Sołectwa: Dachowa, Robakowo-osiedle, Robakowo-wieś

11
Szkoła Podstawowa  
w Robakowie, ul. Szkolna 3 
Robakowo

Sołectwa: Gądki, Żerniki (obejmuje wie: Żerniki, Jaryszki)

12
Budynek przy ul. Szkolnej 
2 w Borówcu, ul. Szkolna 2 
Borówiec

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

13 Dom Strażaka w Kamionkach, 
ul. Poznańska 78 Kamionki Sołectwo: Kamionki

14 Świetlica w Szczytnikach, ul. 
Wspólna 18 Szczytniki Sołectwo: Koninko (obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki), Szczytniki

PODZIAŁ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA OBWODY WYBORCZE
Gmina Kórnik została podzielona na 14 obwodów wyborczych. Zobacz gdzie możesz zagłosować.
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/302109
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

W związku z ogłoszeniem, które ukazało się 
w ,,Kórniczaninie” nr 16 dnia 21.09.2018 r., 
dotyczącym  wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obsza-
rów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, 
Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina 
Kórnik – etap I, uprzejmie informuję, że 
zmianie ulegają terminy zawarte w ogło-
szeniu. 
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 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze 
zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Cele-
stynowo, Runowo i części wsi Dziećmiero-
wo, gmina Kórnik – etap I, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 15 października 2018 r. do 5 listopada 
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie kornik.pl 
w aktualnościach w zakładce projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem uchwały jest dostosowanie 
zapisów obowiązującej uchwały do aktual-
nych przepisów prawa oraz uwzględnienie 
zmian w zagospodarowaniu obszaru, które 
nastąpiły w okresie kilku ostatnich miesięcy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 5 listopada 2018 r. 
w świetlicy wiejskiej w Runowie o godz. 
16:00 . Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwa-
gi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 listopada 2018 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 ze zm.) opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

W lutym br. Fundacja eSzkoła wraz z gmi-
nami: Kórnik, Czerwonak, Pobiedziska 
i  Kleszczewo złożyła partnerski wniosek 
o dofinansowanie projektu pt. „Liga eSz-
koła”, by zapewnić możliwość realizacji 
dodatkowych zajęć z  przedmiotów ści-
słych w szkołach podstawowych, a w ślad 
za tymi zajęciami, by zapewnić również 
środki na zakup nowoczesnego sprzętu 
do szkół biorących udział w  projekcie. 
Gmina Kórnik jest samorządem wiodą-
cym, stąd też do projektu zostały wybrane 
wszystkie szkoły podstawowe działające 
na jej terenie. Całkowita wartość projektu 
wynosi 1.797.699,19 zł, a  wnioskowana 
kwota dofinansowania – 1.707.814,23 zł 
(dla wszystkich partnerów). Wnioskowana 
dotacja przeznaczona zostanie, jak wspo-
mniałem już powyżej, na realizację zajęć 
pozalekcyjnych z  dziedziny informatyki 
i matematyki m.in. we wszystkich szkołach 
podstawowych w gminie Kórnik. Zajęcia 
prowadzone będą przez 3 semestry (każ-
da grupa uczniów przez jeden semestr - 
w wymiarze 30 godzin lekcyjnych), kolejno 
od semestru letniego 2018/2019 do seme-
stru letniego roku 2019/2020. W zajęciach 
uczestniczyć będą mogły dzieci z klas I-III 
oraz IV-VIII podzielone na 12-osobowe 
zespoły – w sumie ok. 660 uczniów. Udział 
dzieci w zajęciach będzie bezpłatny. Pod-
czas zajęć uczniowie będą w swoich zespo-
łach budować programowalne, poruszane 
silnikami roboty. Dodatkowo będą uczyć 

się pracy w grupie, różnych dróg docho-
dzenia do rozwiązań, zaufania do siebie 
i własnych pomysłów, a także twórczego 
podejścia do wyzwań. Na koniec każdego 
semestru przeprowadzony zostanie kon-
kurs, w którym za najlepiej skonstruowane 
i sterowane roboty uczniowie otrzymają 
nagrody. Na potrzeby prowadzenia zajęć 
zakupione zostaną pomoce dydaktyczne 
– komputery i  tablety z  nowoczesnym 
oprogramowaniem, które będą po za-
kończeniu projektu stanowić doposażenie 
pracowni informatycznych. W  ramach 
projektu przewiduje się również wspar-
cie nauczycieli poprzez sfinansowanie 
warsztatów doskonalących dla wszystkich 
prowadzących zajęcia dodatkowe. Dodat-
kowo w projekcie przewidziano prowadze-
nie doradztwa zawodowego dla uczniów 
klas 7-ych i 8-ych ze szkół uczestniczących 
w projekcie. Doradztwem objęci zostaną 
uczniowie szczególnie zainteresowani 
informatyką i matematyką.
W marcu br. otrzymaliśmy informację, że 
złożony w  partnerstwie z  Fundacją eSz-
koła wniosek o dofinansowanie projektu 
pt. „Liga eSzkoła” po przeprowadzonej 
przez Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań ocenie strategicznej ZIT otrzymał 
ocenę pozytywną. Projekt otrzymał 22 
pkt. i  znalazł się na I  miejscu listy ran-
kingowej. Wniosek został przekazany do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia 

oceny formalnej i merytorycznej. W wy-
niku przeprowadzonej oceny projekt nie 
otrzymał wymaganej ilości punktów i nie 
znalazł się na liście wniosków skierowa-
nych do negocjacji. Dnia 31 sierpnia 2018 
roku wysłano do Departamentu Polityki 
Regionalnej UMWW odwołanie w celu po-
nownego sprawdzenia złożonego wniosku 
w  zakresie spełniania kryteriów wyboru 
projektu. Ostatecznie odwołanie zostało 
uwzględnione i po zamknięciu etapu usta-
lania końcowych rozwiązań z początkiem 
kolejnego roku kalendarzowego ruszymy 
z realizacją projektu, by uczniowie szkół 
podstawowych mogli rozwijać swoje ma-
tematyczno-informatyczne pasje.
Ze swej strony chciałbym podziękować 
władzom gminy Kórnik, Kleszczewo, 
Czerwonak i  Pobiedziska, że zechciały 
połączyć siły w tym projekcie, by wspólnie 
zabiegać o pozyskanie środków unijnych 
na dodatkowe kształcenie swoich mło-
dych mieszkańców. Na podziękowanie 
zasługuje również wkład w przygotowanie 
projektu jaki włożyły pracownice Wydziału 
Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Mia-
sta i Gminy w Kórniku. 

„Liga eSzkoła“

◊  Sławomir Hinc 
Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
ogłasza nabór na stanowisko: 
młodszy bibliotekarz/bibliotekarz

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna w Kór-
niku; Wymiar czasu pracy: jeden etat; 
Zatrudnienie: od 1 listopada 2018 r. na 
podstawie umowy o pracę.

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystania  z pełni  praw publicznych;
• nieposzlakowana opinia;
• niekaralność za przestępstwa ścigane 
z  oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;
• wysoka kultura osobista;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na wyżej wymienionym stanowisku;
• wykształcenie: średnie/wyższe o kierunku 
bibliotekarskim lub wyższe humanistyczne;
• mile widziane przygotowanie pedago-
giczne;
• zdolności animacyjne;
• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej 
i światowej;
• znajomość rynku wydawniczego;
• umiejętność wykorzystania narzędzi cy-
frowych w pracy edukacyjnej;
• praktyczne umiejętności obsługi kompu-
tera, podstawowych programów i urządzeń 
biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:            
• mile widziana znajomość i doświadcze-
nie w obsłudze programu bibliotecznego 
SOWA SQL Standard;
• samodzielność, terminowość i odpowie-
dzialność za powierzone zadania;
• dobra organizacja pracy;
• kreatywność i umiejętności manualne; 
• komunikatywność;
• gotowość  do stałego podnoszenia 
kwalifikacji; 

• doświadczenie zawodowe;
• umiejętność pracy samodzielnej i w ze-
spole;
• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz 
godne jej reprezentowanie;

3. Zakres podstawowych czynności:
• sprawne pełnienie usług w zakresie infor-
mowania, gromadzenia, opracowywania 
i udostępniania zbiorów bibliotecznych;
• obsługa programu bibliotecznego SOWA 
SQL Standard;
• udzielanie informacji bibliograficznej 
i rzeczowej;
• organizowanie i prowadzenie zajęć, im-
prez kulturalnych mających na celu propa-
gowanie czytelnictwa i animacji środowiska 
lokalnego; 
• prowadzenie statystyki i dokumentacji 
bibliotecznej;
• upowszechnianie czytelnictwa;
• udział w skontrum zbiorów;
• dbałość o  stan powierzonego mienia 
i estetykę stanowiska pracy;
• promowanie działań poprzez zamieszcza-
nie informacji w środkach masowego prze-
kazu (media strona internetowa, Facebook).

4.  Wymagane dokumenty: 
• kwestionariusz osobowy;
• życiorys (CV);
• list motywacyjny z uzasadnieniem przy-
stąpienia do naboru;
• kserokopie/skany dokumentów potwier-
dzających wykształcenie;
• kserokopie/skany dokumentów potwier-
dzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, 
szkolenia);
• kserokopie/skany świadectw pracy;
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwa-
lającym na zatrudnienie na stanowisku 
młodszego bibliotekarza/bibliotekarza;
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności prawnych, korzystaniu 
z pełni praw publicznych oraz niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie;
• oświadczenie do rekrutacji bieżącej o tre-
ści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, zawartych w do-
kumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę 
Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 
62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego.” 
lub oświadczenie do rekrutacji bieżącej 
i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowol-
ne): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, zawartych w do-
kumentach aplikacyjnych przez Bibliotekę 
Publiczną w Kórniku, ul. Poznańska 65, 
62-035 Kórnik, w celu przeprowadzenia 
obecnego postępowania rekrutacyjnego 
oraz w kolejnych naborach kandydatów 
na pracowników Biblioteki Publicznej 
w Kórniku.”

5.  Forma, termin i miejsce składania ofert:
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  
składać osobiście w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku, ul. Poznańska 65 do dnia 13 
października 2018 r. do godziny 12.30 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy 
naboru na stanowisko młodszego bibliote-
karza/bibliotekarza”.
• W wyniku analizy otrzymanych dokumen-
tów przez Dyrektora Biblioteki Publicznej 
w  Kórniku zostanie wytypowana lista 
kandydatów, którzy spełniają wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu;
• Wytypowani kandydaci zostaną powia-
domieni telefonicznie o terminie i miejscu 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
• Informacja o wynikach naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Bi-
blioteki Publicznej w Kórniku 
(www.biblioteka.kornik.pl).
• Zastrzega się możliwość unieważnienia 
naboru bez podania przyczyny. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
Elżbieta Duszczak

Więcej informacji na stronie 
Biblioteki Publicznej w Kórniku: 
www.biblioteka.kornik.pl 

Strażacy z OSP Kórnik 
serdecznie dziękują firmie KAL-KLIM 

Pana Dariusza Kapusty 
za zakup dwóch kombinezonów 

i sprzętu do usuwania gniazd owadów 
błonkoskrzydłych. 

Od dziś będą one służyć nam 
podczas interwencji.

Sprzęt 
dla OSP
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Budowa Drogi Powiatowej 
– Gądki – Dachowa – Szczodrzykowo
Pierwszy etap modernizacji drogi powia-
towej Gądki – Dachowa – Szczodrzykowo 
obejmuje odcinek o długości 2,3 km. Wraz 
z przebudową drogi z chodnikami i ścież-
kami rowerowymi nastąpi budowa sieci 
wodociągowej o średnicy 200 mm. Koszt 
inwestycji to prawie 15 milionów złotych, z 
czego Gmina Kórnik partycypuje w kosztach 
w kwocie 5,5 mln, Powiat Poznański - główny 
inwestor - w kwocie 5,5 mln, a Aquanet S.A. 
wyłożył środki finansowe na budowę wo-
dociągu w wysokości 2,4 mln zł, natomiast 
dofinansowanie z  programu rządowego 
przebudowy dróg wynosi niespełna 2,7 mln 
zł (suma zarezerwowanych środków przez 
wszystkie podmioty uwzględnia rezerwę 
inwestycyjną).
Prace prowadzone są przez firmę Strabag 
Sp. z o.o. w dobrym tempie. Problemy 
które wystąpiły na etapie realizacji, głównie 
związane z organizacją ruchu, spowodowały 
przesunięcie terminu zakończenia realizacji 
o około 2 tygodnie. Zamknięcie drogi na 
pewno nie było dobrą informacją dla miesz-
kańców, ale taka decyzja pozwoli szybciej 
zakończyć budowę. Pozostała część drogi 
od Dachowy do Szczodrzykowa została po-

dzielona na etapy. Ze względu na trwające 
prace projektowe kanalizacji sanitarnej w 
Dachowie, do realizacji w przyszłym roku, 
jako kolejny etap wybrany został odcinek 
drogi od ulicy Inżynierskiej w Dachowie 
do drogi wojewódzkiej w Szczodrzykowie. 
Wykonanie tego odcinka poprawi znaczą-
co bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego, a wybudowanie jednocześnie 
sieci wodociągowej zagwarantuje pewność 
dostaw wody również dla mieszkańców 
Szczodrzykowa i Runowa. 

Przebudowa Dróg w Bninie, Witosa, 
Michałowskiego, Kanałowa
Inwestycja obejmuje, budowę dróg oraz 
chodników przy ulicy Witosa, Michałow-
skiego oraz Kanałowej w Kórniku-Bninie. 
Generalnym wykonawcą jest firma Strabag 
Sp. z o.o. Ważną infrastrukturą wykonywaną 
podczas tej inwestycji jest system kanalizacji 
deszczowej. Rozwiązania które są realizowa-
ne uporządkowują odpływ wód opadowych 
na całym terenie od ulicy Witosa do ulicy 
Czołowskiej, i są przygotowane również 
pod rozwój pod względem urbanistycznym 
tych terenów. Całość inwestycji kosztować 
będzie około7 mln zł. Inwestycja ma zostać 
zakończona do 30 listopada bieżącego roku.

Harmonogram budowy dróg
W tym roku zostały wybudowane drogi:
ul. Azaliowa w Robakowie, ul. Polna i Leśna 
w Szczodrzykowie, ul. Klonowa, Ładna 
i Urocza w Borówcu,  dojazd do osiedla 
Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie, ul. 
Dolna, Murarska i Nowa w Kamionkach 
oraz ulica Krauthofera w Bninie. Inwestycje 
te zostały wykonane w terminie do końca 
września, a łączny koszt tych inwestycji to  
3.595.000,00 zł.
Wykonaliśmy również remont drogi w 
Kromolicach za kwotę 430.000,00 zł, na re-
alizację tego zadania otrzymaliśmy wsparcie 
finansowe od  Powiatu Poznańskiego w 
kwocie 250.000,00 zł. 
Kolejnymi drogami, dla których trwają 
przygotowania procedury przetargowej są :
w Kamionkach: ulica Jaśminowa, Wierzbo-
wa, Wilcza, łącznik pomiędzy ul. Graniczną a 
ul. Kamienną. W Borówcu: ulica Na Skarpie 
oraz Różana. Droga do osiedla Międzylesie 
w Czołowie. Planowany termin zakończenia 
realizacji powyższych zadań to czerwiec 
2019 r.
  

Informacje o inwestycjach - drogi

◊  Przemysław Pacholski
wiceburmistrz MiG Kórnik

Dnia 14 sierpnia 2018 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku” (w ramach Poddziałania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz postępowań przetargowych w formie zapytań 
ofertowych wartość ww. projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanych kosztów. Skutkowało to podpisaniem Aneksu, 
zgodnie z którym dofinansowanie zmniejszono z 2.249.191,22 zł na 2.160.418,97 zł (85% kosztów kwalifikowanych). W ramach 
projektu otrzymaliśmy już pierwszą transzę z powyższego dofinansowania w wysokości 1.290.361,32 zł. Złożony w sierpniu br. 
wniosek o płatność końcową dla projektu dotyczący rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od września do grudnia 2017 
roku został zaakceptowany i 26 września br. otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 870.057,65 zł.

◊  Anna Biernacka
Wydział Pozyskiwania 
Środków Pozabudżetowych UMiG Kórnik

Ul. WItosaPrace na ul. Poznańskiej w Robakowie

Lato dobiega końca, dni robią się coraz krót-
sze, przyroda szykuje się do zimowego snu… 
ale mieszkańcy Robakowa się bawią dalej!

8 września na boisku w Robakowie Osiedlu 
odbyła się huczna zabawa mająca na celu 
pożegnanie lata na kilka długich miesięcy. 
Mieszkańcy Robakowa, z inicjatywy sołtysa 
pana Andrzeja Surdyka i współorganiza-
torów,  przybyli, aby wspólnie cieszyć się 
ostatnimi promieniami letniego słońca. 
Impreza rozpoczęła się śpiewająco! 
Otóż o 16.00 ruszyły zapisy na konkurs ka-
raoke. Trudno było przełamać nieśmiałość, 
ale znalazło się kilka odważnych osób, które 
zaprezentowały swoje ulubione utwory. 
Poziom był tak wysoki, że komisja nie mogła 
zdecydować się na najlepsze wykonanie. 
Ostatecznie przyznano tylko dwa miejsca 
– jedno pierwsze i cztery drugie. Wszyscy 
laureaci zostali hojnie nagrodzeni. Kolejnym 
punktem programu był konkurs wiedzy o 
sołectwie. Rywalizacja była bardzo ostra, 
a pytania niełatwe, jednak i tutaj udało się 

wyłonić zwycięzców, którzy otrzymali fanta-
styczne nagrody – ręczniki, kubki, długopisy, 
narzędzia ogrodnicze, książki, torby i wiele 
innych ciekawych upominków.  Obecnie 
już nikt z mieszkańców nie ma wątpliwości, 
że żona sołtysa ma na imię Beata, że w 
Robakowie nie ma dworca PKP, a przy ulicy 
Szkolnej jest apteka, a także przychodnia i 
kwiaciarnia. Jednak nie wszystkie pytania 
zostały wykorzystane, jest ich jeszcze wiele 
na przyszły rok. Nagrody wręczali sołtys 
pan Andrzej Surdyk i wiceburmistrz pan 
Przemysław Pacholski. 
Podczas trwania całej zabawy można było 
spróbować wiejskiego jedzenia – grochów-
ki, kiełbasy, chleba ze smalcem czy też 
zjeść wyśmienitego gofra albo loda. Dzieci 
miały okazję skorzystać z ustawionego 
specjalnie dla nich Dmuchanego zamku i 
Zaczarowanego autobusu kryjącego wiele 
atrakcji. Można było przejechać się bryczką 
lub potańczyć do muzyki puszczanej przez 
DJa. Gdy powoli zaczęło robić się ciemno, 
zabawę rozświetliły płomienie z ostatniego, 

letniego ogniska. Biesiadnicy usiedli przy 
ogniu i wspólnie, wśród wesołego gwaru 
smażyli kiełbaski i dzielili się wrażeniami z 
minionego dnia. Wszystko, co dobre, szybko 
się kończy, toteż w końcu przyszedł czas na 
ostatnią atrakcję – jednak na pewno nie 
mniej atrakcyjną od innych! Punktualnie o 
godzinie 19.45 rozpoczęły się dwa pokazy: 
ogniowy i baniek mydlanych. Zachwytom 
nie było końca. W powietrzu fruwały koloro-
we bańki, a groźne płomienie obłaskawiało 
dwoje akrobatów. 
Zabawa była bardzo udana, ludzie z uśmie-
chami na twarzy, z niezapomnianymi wra-
żeniami, a niektórzy nawet z nagrodami w 
rękach wracali do domu. Miejmy nadzieję, 
że już za kilka miesięcy znowu się spotkamy 
przy wspólnym ognisku, aby tym razem 
rozpocząć letni sezon! Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego dnia. 

 

Pożegnania lata w Robakowie

w dniu 28 września burmistrz Jerzy Lechnerowski i radny Robakowa Andrzej Surdyk wręczyli 
kwiaty i złożyli życzenia długich lat życia w zdrowiu, wszelkiej pomyślności i pogody ducha 
panu Teodorowi Kijakowi, który w tym roku obchodzi swoje 101. urodziny.  

101. urodziny pana Teodora 

◊  Anna Drewnowska

Od dnia 4 października 2018 r. 
w każdy czwartek 

od godz. 18-tej 
będą prowadzone 
zajęcia szachowe. 

Chętnych zapraszamy!

Informacja

◊  MMB

◊ Sołtys wsi Dziećmierowo
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„Złote gody“ -  50 lat razem
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
ustanowiono jako nagrodę dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. 27 września w Zamku Kórnickim takim 
wyróżnieniem uhonorowano pary, które 
w tym roku obchodziły „złote gody”.
Spośród zgłoszonych 32 par do Zamku 
przybyło 27. Medale w imieniu Prezydenta 
RP wręczał burmistrz Jerzy Lechnerowski 
w asyście kierującej Urzędem Stanu Cywil-
nego Katarzyny Obiegałki.
Jubilaci otrzymali bukiety kwiatów, a pod-
niosłość chwili dopełnił toast wzniesiony 
szampanem.  
Po części oficjalnej przyszedł czas na towa-
rzyskie spotkanie i wspomnienia przy kawie 
i słodkościach. 

Pary, które otrzymały w tym roku Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

Anna i Henryk Achtenbergowie
Danuta i Jacek Arningowie
Danuta i Andrzej Czujkowie
Zdzisława i Bronisław Głowaccy
Maria i Władysław Jerzykowscy
Urszula i Andrzej Grześkowiakowie
Irena i Stanisław Kaczmarkowie
Monika i Stanisław Kasprzykowie
Sabina i Józef Kiecolowie
Krystyna i Zbigniew Kowalscy
Halina i Mieczysław Kozakowie
Zofia i Jacek Kozłowscy
Elwira i Jerzy Lechowie
Zenobia i Jan Łopatowie
Maria i Zenon Majowie
Zofia i Jerzy Majchrzakowie
Irena i Jerzy Nowakowie
Anna i Bogdan Paszkiewiczowie
Elżbieta i Bogdan Pawłowiczowie
Krystyna i Marian Pelczykowie
Henryka i Mirosław Pospiescy
Aleksandra i Józef Rawiccy
Danuta i Stanisław Rozmiarkowie
Jadwiga i Andrzej Saturniewiczowie
Bronisława i Eugeniusz Staszakowie
Janina i Jerzy Szymczakowie
Barbara i Henryk Tomczykowie
Wanda i Marian Warteccy
Helena i Jerzy Włodarzowie
Halina i Walerian Wójkiewiczowie
Wanda i Janusz Zawaccy
Alina i Kazimierz Zawieruchowie

◊ Opr.  ŁG

AFISZ
5 PAŹDZIERNIKA

KLUB DOBREGO FILMU. „Trzy billboardy za 
Ebbing, Missouri” reż. Martin McDonagh. 
Kórnicki Ośrodek Kultury, godz. 19.00. 
Wstęp wolny.

6 PAŹDZIERNIKA

TURNIEJ W BADMINTONA O PUCHAR 
SOŁTYSA BORÓWCA. Hotel Rodan w Skrzyn-
kach, start godz. 16:00. 
ZERWIJMY ŁAŃCUCHY. Hol KCRiS OAZA.
7 PAŹDZIERNIKA

KONCERT: AFFABRE THE CHAMBER SIN-
GERS. Parafia MB Królowej Rodzin w Bo-
rówcu,  godz. 19:30.

14 PAŹDZIERNIKA 

XII MEMORIAŁ PIOTRA DOBRZYŃSKIEGO 
W PIŁCE SIATKOWEJ AMATORÓW. KCRiS 
OAZA, godz. 9:30. Wpisowe 120 zł. Zapisy do 
10 października: tel. 692 506 849 mailowo: 
blonie@oaza.kornik.pl

17 PAŹDZIERNIKA 

SPOTKANIE Z MICHAŁEM FILIPIAKIEM - 
autorem książek o tematyce tenisowej.  Dla 
dzieci w wieku 5-12 lat wraz z rodzicami. 
Hotel Rodan, godz. 18:00. Wydarzenie bez-
płatne. Rezerwacja do 15 października - tel. 
663 916 693, e-mail: recepja@hotel-rodan.pl

18 PAŹDZIERNIKA

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. Spotkanie 
z pierwszym i jak dotąd jedynym polskim 
kosmonautą - Mirosławem Hermaszew-
skim. Hotel Daglezja w Kórniku (Woźniaka 
7). Rezerwacja miejsc tel. 61 8 170 021.

19 PAŹDZIERNIKA

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM ANDRZEJEM 
PASŁAWSKIM. Kórnicki Ośrodek Kultury, 
godz. 19:00.

20 PAŹDZIERNIKA

JESIENNY MARATON FITNESS – EDYCJA 
XXIII. KCRiS OAZA, godz. 17:00-21:00. Bilety 
od 24.09 do 14.10.2018 w cenie 19 zł, od 
15.10 do 20.10.2018 – 29 zł. Dla uczniów 
szkół za okazaniem legitymacji – 5 zł. 

21 PAŹDZIERNIKA

KONCERT: Antoni Muracki śpiewa piosenki 
Nohavicy. Hotel „Daglezja”, godz. 18:00. 
Zapisy: osobiście w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku lub telefonicznie: 61 81 700 21. 
Wstęp wolny.

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

czyli będzie się działo! 
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź  
co będzie się działo 
w gminie Kórnik   
w najbliższym czasie...

W 2018 roku w całym kraju, również w naszej 
gminie odbędzie się szereg imprez i koncer-
tów związanych z obchodami 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Jednym z takich wydarzeń był koncert w wy-
konaniu Przedsiębiorstwa Artystycznego 
„Cantara”, który odbył się w dniu 23. września 
br. w KCRiS „OAZA”, który przeniósł widzów do 
lat 30-tych. Wirtuozem sceny był wtedy szar-
mancki Eugeniusz Bodo, w którego wcielił się 
aktor Teatru „Buffo” i „Roma” Dariusz Kordek. 

Aktor zaprezentował widzom niezapomniane 
utwory takie, jak: „Już taki jestem zimny drań”, 
„Zrób to tak”, czy „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą”. Publiczność wysłuchała również 
znane przez wszystkich piosenki Hanki Ordo-
nówny, które zaprezentowała solistka teatrów 
muzycznych Anna Sokołowska-Alabrudzińska 
oraz niezapomniane utwory Jana Kiepury 
i Marty Eggerth, w wykonaniu Anny Lasoty 
i  Jakuba Oczkowskiego, również solistów 
teatrów muzycznych. 

Między piosenkami publiczność zabawiali dia-
logami o mistyce finansów i życiu z tamtych lat 
„Dżentelmeni z lat 30 tych” – Adam Biedrzycki 
i Sławomir Głazek. 
Koncert poprowadził znany i lubiany prezen-
ter Conrado Moreno-Szypowski, a autorem 
scenariusza i reżyserii był znany aktor Tomasz 
Gęsikowski, na co dzień związany z Teatrem 
Kamienica w Warszawie. 

Koncert Niepodległościowy 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Dziękujemy za okazane wsparcie 
następującym podmiotom: 
Kancelaria Notarialna Krzysztof 
Tomczyk, 
Świeże i Zielone sp. z o.o. sp. k.,
Promag S.A., 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych,
Fundacja Zakłady Kórnickie, 
Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., 
Sater Kórnik Sp. z o.o., 
Aquanet SA, 
Enea S.A., 
Szpot, 
P.P.H.U. BIG-BUD 
Paweł Niemier, 
Kuehne + Nagel, 
Top Farms Agro Spółka z o.o., 
Nadleśnictwo Babki, 
Sadownicy: 
Piechowiak Jarosław, 
Jańczyk Przemysław, 
Matuszewski Andrzej.

Laureaci nagród w konkursach
„Odpadów nie wrzucaj do pieca! Niech 
myśl Ci taka przyświeca!” - przedszkola
1. Michalina Gruszczyńska
2. Maria Janczak
3. Antonina Litzau 

„Odpadów nie wrzucaj do pieca! Niech 
myśl Ci taka przyświeca!” - szkoły pod-
stawowe
1. Zofia Czapkiewicz 
2. Antonina Rymelska
3. Zuznanna Zimowska
3. Aleksandra Zimowska 

„Gdy odpady do kosza wrzucam - 
wtedy świata nie zasmucam!” - szkoły 
podstawowe
1. Maja Nowak 
2. Karolina Pietrusiewcz 
3. Aleksandra Czapkiewicz 

„Recyklingowa Biała Dama”
1. Sołectwo Prusinowo

Festyn Ekologiczny 2018
Kolejka wiła się na długości kilkudziesięciu 
metrów – zupełnie jak w czasach kryzysu 
i pustych półek sklepowych, które starsi 
z nas pamiętają. A za czym kolejka ta stała? 
Mieszkańcy przynieśli zużyte baterie, zepsu-
te sprzęty RTV i AGD oraz zakrętki plastiko-
we, a w zamian otrzymali rośliny ogrodowe. 
To już tradycja, że zwieńczeniem Kórnickich 
Dni Nauki jest Festyn Ekologiczny, podczas 
którego wspólnie uczymy się dbać o śro-
dowisko naturalne. Tym razem wspólnie 
uzbieraliśmy 460 kg zużytych baterii i aku-
mulatorków oraz ponad 1100 kg zużytych 
sprzętów. 
A pod namiotem uczyli, bawili, karmili nas:
- przedstawiciele sołectw: Dachowa, Błaże-

jewo, Biernatki, Kamionki
- Ogrody Grzybek
- Nadleśnictwo Babki
- Firma Jarosława Stawnego
- Słomiana Pasieka z Mościenicy
- ZGO Jarocin
- KCRiS OAZA
- Schronisko w Skałowie
- WPN
- ZPKWW
- Kuehne+Nagel
- Policja i Straż Miejska (znakowanie rowe-
rów)
- Reprezentanci zadań zgłoszonych do Bu-
dżetu Obywatelskiego
- Koło Łowieckie „Kogut” (pieczone daniele)

- Koło Gospodyń Wiejskich Kórnik-Bnin 
(smakołyki różnorakie)
- „Klaudynka”
Niesamowity pokaz ratownictwa drogowe-
go (z cięciem samochodu) dali strażacy OSP.
Uczestnicy Domu Środowiskowego „Gościn-
ni” zrobili wielki „show” prezentując spektakl 
o Niku Górce i Kurku.
Wszystkich atrakcji nie sposób wymienić. 
Pogoda co prawda nie rozpieszczała uczest-
ników, jednak był to przecież festyn ekolo-
giczny, więc deszcz, zważywszy na suszę, 
wpisał się w klimat imprezy.  

◊  ŁG

Podczas Festynu podsumowano Kórnickie Dni Nauki, 
o których szerzej napiszemuy za dwa tygodnie.
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Święto Pieczonego Ziemniaka

Akcja Sprzątania Świata- Polska 2018
Dnia 21.09.2018r. 
Akcja Sprzątania Świata w Przedszkolu nr2 
w Kórniku- Bninie ,, Cztery Pory Roku” miała 
charakter wielowymiarowy. Złożyło się na to 
kilka aspektów:
20 lecie udziału przedszkola w Akcji, udział 
w konkursie ekologicznym ,, Odpadów nie 
wyrzucaj do pieca! Niech myśl Ci taka przy-
świeca ” , przystąpienie do konkursu orga-
nizowanego przez Fundację Nasza Ziemia 
– ,,Akcja –segregacja. 2xwięcej, 2x czyściej” 
powiązanego z obchodami 25 edycji Akcji 
Sprzątania Świata- Polska oraz 25- leciem 
Fundacji Nasza Ziemia. 
  W związku z powyższymi wydarzeniami  
wychowawczynie i dzieci z naszego przed-
szkola przystąpiły do działania.   Koordyna-
tor przedsięwzięć E. Rz. wraz z wychowaw-
czyniami A.K. oraz M.S  przebrane za leśne 
skrzaty i wiewiórkę przygotowały dla dzieci 
przedstawienie oraz zabawy pt.,, Każdy 
Bniniaczek  wie co ekologią się zwie”. Na 
koniec wspólnej imprezy prowadzące wrę-
czyły wychowawczyniom  worki do zbiórki 
śmieci oraz rękawiczki jednorazowego użyt-
ku dla dzieci , które otrzymaliśmy z Działu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarowania 

Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. 
Następnie gromada przedszkolaków wyszła 
z przedszkola z  przygotowanymi plakatami 
i hasłami do lokalnej społeczności z hap-
peningiem Akcja- segregacja, 2x czyściej, 
2x więcej; promując segregację śmieci. Na 
koniec posprzątaliśmy teren przy promena-
dzie wzdłuż jeziora Kórnickiego.
  Dzieci z naszego przedszkola odniosły suk-
ces w konkursie plastycznym na plakat pt.,, 

Odpadów nie wyrzucaj so pieca! Niech myśl 
Ci taka przyświeca”. Podsumowanie konkur-
su i wręczenie nagród laureatom odbyło 
się na IV Festynie Ekologicznym w Kórniku, 
nasi reprezentanci zajęli I, II miejsce oraz 
wyróżnienie.  Galeria z pracami konkurso-
wymi dostępna była dla społeczności w holu 
kórnickiego Ratusza.
                                                                                  

Sprzątanie świata w Przedszkolu nr 2

◊ Koordynator- Elżbieta Rzepczyńska

29 września w słoneczne, jesienne 
przedpołudnie na boisku szkolnym SP 
nr 1 w Kórniku odbyło się już po raz 9 
cykliczne Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Festyn rozpoczął się  punktualnie o godz. 
11.00  powitalnym tańcem  w wykonaniu 
dzieci w towarzystwie pani dyrektor Elżbiety 
Wypijewskiej  i pani wicedyrektor Joanny 
Ignasiak. 
Jak co roku na uczniów naszej szkoły cze-
kało wiele atrakcji. Były zawody sportowe, 
konkursy plastyczne, ziemniaczane stworki,  
malowanie twarzy, konkurs na największą 
pyrę oraz  jesienne przebranie,  zakręcone 
balony, bańki mydlane,  a także loteria fan-

towa  dla dzieci i rodziców. 
Impreza została uświetniona też przez prze-
piękne występy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej „Władysie” oraz uzdolnionych 
solistów szkolnych . 
Nie zapominając o setnej rocznicy odzyska-
nia przez nasz kraj niepodległości  stoiska 
festynu zdobiły białe i czerwone baloniki, 
a każdy uczestnik imprezy otrzymał sym-
boliczny kotylion w narodowych barwach. 
Ponadto mieliśmy okazję usłyszeć pieśni 
o tematyce patriotycznej.
 Ogromnym zainteresowaniem  cieszyły się 
też stanowiska kulinarne: kiełbasa z grilla, 
tytułowa pyra z gzikiem, grochówka, ciasta, 

kawa i herbata, sklepik z napojami i tego-
roczna nowość- cieszące się niebywałym 
powodzeniem frytki. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom 
za przybycie i  wzięcie udziału w  naszej 
szkolnej  imprezie. 
Szczególnie  dziękujemy jednak wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację  naszego 
festynu: rodzicom przygotowującym różne 
smakołyki, pomagającym w rozstawianiu 
sprzętu oraz sponsorom , którzy zechcieli 
podarować nagrody.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

◊  A. Dopierała
M. Błaszak

W dniu 22 września podczas Festynu Eko-
logicznego rozdaliśmy nagrody laureatom 
Wielkiego Konkursu Plastycznego, którego 
temat brzmiał: „Oaza przyszłości”. W sumie 
otrzymaliśmy 36 prac w formacie 2,70m x 
1,75m, wszystkie są oryginalne, zachwycają 
pomysłem i techniką wykonania.
Dodatkowo gratulujemy dzieciom z Przed-
szkola w Kamionkach za największą liczbę 
głosów otrzymanych na pracę nr 13 z kate-
gorii I w przeprowadzonym głosowaniu na 
pracę publiczności. Placówka ta otrzymała 
z rąk Dyrektora KCRiS OAZA Wojciecha Kieł-
basiewicza nagrodę publiczności - PUCHAR! 
Gratulacje dla grupy, której opiekunem jest 
Pani Katarzyna Kasprzyk.
W głosowaniu na pracę publiczności brało 
udział 446 osób, spośród głosujących wylo-
sowaliśmy głos - należący do Ewki Dengu-
siak. Ewka otrzymała nagrodę Organizatora 
– voucher na odbiór ROWERA! Nagroda 
jest do odbioru w Centrum Rowerowym 
Franowo.
Szczególne podziękowania kierujemy do 
sponsorów Wielkiego Konkursu Plastycz-
nego za wspaniałe nagrody jakie mogliśmy 
przekazać wszystkim uczestnikom!

Wielki Konkurs Plastyczny OAZY

◊ OAZA
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Pod takim hasłem zjechały do Radzewa 
reprezentacje uczniów klas V wszystkich 
szkół podstawowych na XVII Gminny Rajd 
Rowerowy. Dzień 27 września 2018r. za-
powiadał się optymistycznie, bo grupy bez 
przeszkód zameldowały się na mecie rajdu 
pod nadzorem Straży Pożarnej w Kórniku, 
Straży Pożarnej w  Kamionkach, Policji 
i Straży Miejskiej w Kórniku. Nie zawiedli za-
proszeni goście. Wśród nich wiceburmistrz 
Miasta i Gminy p. Przemysław Pacholski, 
Komendant Policji p. Paweł Michalski, 
Komendant Straży Pożarnej w Kórniku p. 
L. Orlewicz, Komendant Straży Pożarnej 
w Kamionkach p. L. Walkowiak, dyrektor 
OPS w Kórniku p. Bożena Kiełtyka, radny 
powiatowy p. Zbigniew Tomaszewski, sołtysi 
wsi: Konarskie, Radzewo oraz przedstawicie-
le Firmy KOMBUS na czele z p. Dezyderym 
Adamskim, p. Jerzym Dzilińskim, p. Klaudią 
Nowak i oddelegowanymi Kierowcami.
Otwarcie rajdu dokonała dyrektor szkoły 
Krystyna kiełpińska i opowiedziała o patro-
nie naszej Szkoły Janie Wójkiewiczu. Tradycją 
jest również przejechanie grupy uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku przez 
wieś Konarskie, gdzie przed domem, w któ-
rym urodził się patron Szkoły w Radzewie 
czeka były sołtys wsi Konarskie p. Józef 
Bartkowiak. Opowiada on rajdowiczom 
z Bnina o  tym fakcie, a następnie razem 
z nimi rowerem jedzie do Radzewa. Potem 
głos zabrał emerytowany dyrektor firmy 
KOMBUS p. Dezydery Adamski. Przekazał 
dzieje tworzenia się komunikacji miejskiej 
w Kórniku od pierwszego wozu p. H. Cia-
stowskiego wożącego pasażerów z Kórnika 
na dworzec kolejowy, aż do momentu 
powstania aktualnej firmy „KOMBUS”. Była 
to interesująco opowiedziana historia, bo 
podczas niej panowała cisza, a na twarzach 
słuchających malowała się zaduma. Obecną 
pracę firmy „KOMBUS” przedstawił p. Jerzy 
Dziliński. Uczestnicy dowiedzieli się gdzie 
dojeżdżają nasze autobusy, z kim przedsię-
biorstwo współpracuje, ile posiada autobu-
sów, ile kilometrów przejeżdżają rocznie i ilu 
ludzi zatrudnia firma. Wszyscy kierowcy są 
wspaniale przeszkoleni, nie tylko doskonale 
prowadzą autobusy, ale również potrafią 
pomóc pasażerom w różnych sytuacjach 
w razie potrzeby.
Wśród zaproszonych gości zabrali również 
głos p. Zbigniew Tomaszewski i p. Przemy-
sław Pacholski życząc rajdowiczom dobrej 
zabawy i szczęśliwego powrotu do domu. 
Następnie omówiony został przebieg rywa-
lizacji poszczególnych konkurencji – toru 
przeszkód, udzielania I pomocy przedme-
dycznej, testu z przepisów i konkursu nie-
spodzianki – toczenie opony na czas.
Podczas trwania konkurencji wszyscy mogli 
zapoznać się z gazetkami prezentowanymi 
na holu szkoły, zwiedzić autobus KOMBUSU, 
własnoręcznie dziurkować bilety autobu-

sowe i utrwalić swoją wiedzę o udzielaniu 
I pomocy przedmedycznej. Kurs udzielania 
pomocy prowadził kierowca KOMBUSu p. 
Łukasz Jaskuła. Zaproszeni goście mogli 
wypić kawę, a następnie zmierzyć się w kon-
kursie – Toczenie opony slalomem na czas.
Po zakończeniu rywalizacji wszyscy zgroma-
dzili się przy ogniskach, samodzielnie piekli 
kiełbaski i  zjadali je z bułką i  keczupem, 
popijając soczkiem. Była to frajda po zakoń-
czonej ostrej rywalizacji o zdobycie dobrego 
miejsca i puchar.
Nastąpiło zakończenie rajdu i podsumo-
wanie rywalizacji. Nagrody za wszystkie 
konkursy i rywalizację o puchar ufundowali: 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Przedsię-
biorstwo Autobusowe KOMBUS w Kórniku, 
Zakład Dendrologii PAN Kórnik i Wydział 
Promocji UMiG w Kórniku.
W konkursie rysunkowym pt. „Na wycieczkę 
i do szkoły wozi KOMBUS nasz miejscowy” 
zdobyli – Im. Jakub Mydlarz SP 1 Kórnik, 
IIm. Bartosz Bykowicz SP Radzewo, IIIm. 
Ola Czapkiewicz SP Szczodrzykowo oraz 
3 wyróżnienia dla Nadii Jańczak, Oli Skoli-
mowskiej i Martyny Maćkowiak – wszyscy 
SP Radzewo. Rysunki oceniali: p. Filip We-
sołowski i Piotr Kamiński z KOMBUSU oraz 
p. Agnieszka Pawlak SP Radzewo.
W konkursie dla dorosłych „Toczenie opony 
slalomem na czas” najlepszymi okazali się 
Im. Marcin Antkowiak – Straż Miejska 18,21s, 
IIm. Filip Wesołowski KOMBUS 19,79s, IIIm. 
Adam Bykowicz SP Radzewo 20,81s. Kon-
kurencję przeprowadził p. Karol Niemier, 
a nagrody ufundowało Przedsiębiorstwo 
KOMBUS.
Nastąpił kulminacyjny punkt zakończenia 
rajdu – rozstrzygnięcie rywalizacji w 4 kon-
kurencjach. Każda szkoła otrzymała materac 
gimnastyczny ( Kombus), drzewko (Den-
drologia PAN), dyplom, a każdy rajdowicz 
opaskę odblaskową, autobus z cukierkami 
(KOMBUS) oraz znaczek rajdowy.
W torze przeszkód wygrała SP Radzewo, 
w teście z przepisów ruchu drogowego SP 
Kamionki, w udzielaniu I pomocy przed-
medycznej SP Radzewo, Kamionki, Szczo-
drzykowo, a w konkursie Niespodzianka 
SP 1 Kórnik.

Ogólnie Vm. Zajęła SP Szczodrzykowo, na-
grody wręczył p. L.Walkowiak – komendant 
Straży Pożarnej w Kamionkach, IVm. Zajęła 
SP 1 Kórnik, nagrody wręczał p. L.Orlewicz 
– komendant Straży Pożarnej w Kórniku, 
IIIm. Zajęła SP 2 Kórnik, nagrody wręczał p. 
E.Sierański – były komendant Policji w Kór-
niku (co roku gościnnie na rajdzie odwie-
dza naszą szkołę). I m. zajęła SP Radzewo, 
nagrody i puchar wręczyli p. D. Adamski i J.
Dziliński z KOMBUSu.
Na zakończenie rajdu był również akcent 
niepodległościowy. Grupy rajdowiczów 
prezentowały przywiezione za sobą plakaty 
związane ze 100-leciem Odzyskania Niepod-
ległości. Nagrodami za wykonane prace był 
piękny album o Kórniku ufundowany przez 
Wydział Promocji UMiG w Kórniku. Albumy 
wręczył p. Ewa Soczyńska – kierownik Wy-
działu Oświaty w Kórniku.
Każdy uczestnik rajdu miał przypiętą ko-
kardę lub rozetkę biało-czerwoną. Rajd 
zakończyło puszczenie biało-czerwonych 
balonów przez przedstawicieli szkół  i  za-
proszonych gości.
Po wspólnej fotografii wszyscy rozjechali 
się do swoich domów pod opieką służb 
bezpieczeństwa.
W imieniu Dyrektor Szkoły i własnym skła-
dam podziękowanie wszystkim służbom 
bezpieczeństwa nauczycielom, pracowni-
kom obsługi, sponsorom – przedstawicie-
lom KOMBUSu, Urzędowi Miasta i Gminy 
w  Kórniku, Zakładowi Dendrologii PAN 
w Kórniku, zaproszonym gościom.
Osobne podziękowanie składam p. Beacie 
Urbaniak – prezesowi KOMBUSu, p. Klaudii 
Nowak i wszystkim pracownikom, których 
dobra rada i  pomysły oraz szczególne 
nagrody uświetniły nasz rajd. Materace 
gimnastyczne pozwolą podnieść sprawność 
i zwinność fizyczna naszych uczniów.
Na koniec dziękuję przybyłym grupom mło-
dych rowerzystów i ich opiekunów, którzy 
przybyli ze wszystkich szkół gminy Kórnik, 
za wspaniałą rywalizację i dobrą zabawę.

     

„Z Kombusem do szkoły i w świat”

◊Komendant Rajdu
Krystyna Jarecka

Stanisława, Jolanta Ratajczak (1935–2018) 
– nauczycielka SP nr 2 w Kórniku
Każdy z   nas 
spodziewa się 
śmierci, lecz za 
każdym razem 
jej nadejście nas 
zaskakuje.
I tak było latem 
9 lipca. 
N i e s p o d z i e -
wana śmierć 
zabrała nam 
p. Stanisławę 
Ratajczak na-
zywaną przez 
wszystkich pa-
nią Jolą. 12 lipca ze czcią pożegnaliśmy ją 
na cmentarzu w Bninie. 
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie 
skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy 
wszystkie sprawy i działania, które łączyły 
nas z p. Jolą. Było ich bardzo wiele i trudno 
je wszystkie wymienić. 
Panią Jolę spotkałam pierwszy raz gdy 
zatrudniłam się w SP nr 2 w Kórniku. Od 
razu dała się poznać jako kobieta ener-
giczna, z pasją wykonująca swój zawód, 
bardzo lubiana przez uczniów, otwarta na 
ludzi, świat i jego sprawy. Taką była przez 
całe swoje życie: pełna energii pomimo 

różnych dolegliwości, dbająca o  rodzinę 
i dom rodzinny, pracowita, obowiązkowa, 
znajdująca czas dla każdego, uśmiechnięta, 
życzliwa, pamiętająca o wszystkich, zawsze 
służąca swoją pomocą. W swoim domu bez 
względu na porę dnia chętnie przyjmowała 
tych, którzy zapukali do jej drzwi.
Pani Jola urodziła się w 22.04.1935 r. w No-
wej Wsi w powiecie Szamotulskim. Ojciec 
Wacław Rajkowski w 1939 r. poszedł na 
wojnę i już z niej nie powrócił. O tych trud-
nych czasach opowiadała nam w pokoju 
nauczycielskim. Razem z bratem wycho-
wywana była tylko przez matkę Anielę. Bez-
pośrednio po wojnie w 1945 r. rozpoczęła 
naukę w Szkole Podstawowej w Kórniku. Po 
jej ukończeniu kontynuowała ją w tutejszym 
Liceum Ogólnokształcącym. Równocześnie 
ucząc się w klasie maturalnej uczęszczała 
na kurs pedagogiczny w Poznaniu, gdzie 
w 1955 r. zdała egzamin dyplomowy na na-
uczyciela szkół podstawowych i rozpoczęła 
pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej 
w Robakowie. W 1961 r wstąpiła w związek 
małżeński z Leonardem Ratajczakiem. Od 
1.09.1962 r. przeniosła się do SP nr 2 w Kór-
niku-Bninie. Tutaj na świat przychodzi troje 
dzieci: syn Marek, córka Maria i syn Andrzej.
Pomimo obowiązków rodzinnych i służbo-
wych nadal się dokształcała. W roku 1969 
ukończyła dwuletnie studium nauczycielskie 

w Poznaniu na kierunku Matematyka z fi-
zyką, a w 1979 r. uzyskała kwalifikacje rów-
noważne Wyższym Studiom Zawodowym 
w zakresie nauczania matematyki.
31.08.1986 po 31 latach pracy przeszła na 
emeryturę. Nadal jednak wspomaga szkołę 
pracując w niej przez kolejne lata. Razem 
w charakterze nauczyciela przepracowała 
40 lat.
Na emeryturze nadal była bardzo aktywna. 
Należała do Stowarzyszenia emerytów 
i  rencistów oświaty Kórnickiej i była jego 
aktywnym członkiem.
Za swe osiągnięcia została oznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, honorową 
oznaką ,,Za Zasługi w rozwoju woj. poznań-
skiego”.
Jej niespodziewana śmierć zaskoczyła 
i zasmuciła nas wszystkich. Nie ujrzymy już 
p. Joli idącej szybkim rytmicznym krokiem 
po ulicach Bnina. Nie przyjdzie na nasze 
październikowe spotkanie z  okazji Dnia 
Nauczyciela. 
Będziemy o niej pamiętać i razem z ucznia-
mi odwiedzać na bnińskim cmentarzu. 
Pamięć po niej pozostanie w  naszych 
kronikach szkolnych i przede wszystkim 
w naszych sercach. 

Wspomnienie

Przedszkole Kolorowy  Świat w Szczodrzy-
kowie Dzień Przedszkolaka obchodziło w 
tym roku 21 września. To ważne święto 
wszystkich dzieci.  Nasz plac zabaw zamienił 
się w czarodziejską krainę pełną kolorów, 
balonów, domowych słodkości oraz muzyki.  
Na początku wszyscy razem zaśpiewaliśmy 
pieśń wszystkich przedszkolaków. Potem 
magiczna skrzynia odkrywała przed dziećmi 
tajemnicze niespodzianki. Czarodziejski pył 
odgonił wszelkie smuteczki i wymalował na 
twarzach maluchów piękne uśmiechy.  Były 
konkursy, tańce oraz, jak na przedszkole 
promujące ruch przystało, kolorowy bieg 
przedszkolaka.  Dzieci wspaniale opowiada-

ły o  tym, kim jest przedszkolak i co powinien 
już potrafić. Wszystkie grupy, z balonami, 
uczestniczyły w  paradzie, ubrane w grupo-
wy kolor, a także urocze, barwne nakrycia 
głowy.  Każde dziecko miało okazję wykonać 
portret przedszkolaka  na balonie, co bu-
dziło wiele emocji. Chętne maluchy mogły 
skorzystać z malowania twarzy. Na dzieci 
czekała także słodka niespodzianka i mały 
piknik w naszym przedszkolnym ogródku. 
Na koniec dzielne przedszkolaki otrzymały 
zasłużone medale.

Dzień Przedszkolaka

◊   „Kolorowy Świat”

Spotkanie
po latach

Zapraszamy 
wszystkich chętnych, 
którzy chcą odnowić 

swoje przyjaźnie 
i spotkać się ze wszystkimi 
rocznikami absolwentów 

Szkoły Podstawowej w Bninie.

Liczymy na Wasze przybycie 
dnia  

17 listopada 2018 r. 
do restauracji  

„Nad Dunajem” w Bninie 
przy ul. Armii Krajowej, 

o godzinie 18:00. 
Koszt 80 zł od osoby.

Organizatorzy: 
Maria- tel. 504 743 390

Apolonia – tel. 608 068 418

Na zgłoszenia czekamy 
do dnia 20 października 2018 r. 

◊  Z. Talarczyk
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20 września br. w kawiarni „Kulka” odbyło 
się spotkanie podróżnicze, otwierające 
IV sezon działalności Klubu Podróżnika z 
Kórnika. Gościliśmy Julię Kłosowicz i Wojtka 
Rafińskiego z Trip With My Love, którzy 
zafundowali nam wspaniałą prezentację 
o Islandii i poczęstowali herbatką z mchu.
Właścicielom „Kulki”, prelegentom i wszyst-
kim przybyłym serdecznie dziękujemy!
Na kolejną prelekcję pragniemy Państwa 
serdecznie zaprosić do hotelu „Daglezja”. 
Naszym gościem będzie pierwszy i jak do-
tąd jedyny Polak, który odbył lot w kosmos 
– Mirosław Hermaszewski. Lista jego doko-
nań i zasług jest tak długa, że nie sposób 
ją przytoczyć w całości.  Po krótce należy 
jednak przedstawić tę wybitną postać. 
Mirosław Hermaszewski od najmłodszych 
lat przejawiał zainteresowania lotnictwem. 
W wieku dziewiętnastu lat przeszedł kurs 
pilotażu szybowcowego a dwa lata później 
kurs pilotażu samolotowego. Został przyję-
ty do wymarzonej Szkoły Orląt w Dęblinie, 
gdzie otrzymał stopień podporucznika i 
zdobył jednocześnie kwalifikację pilota 
samolotów odrzutowych 3 klasy. Niedługo 
później uzupełnił swoje umiejętności do 
poziomu 1 klasy na samolocie MiG-17 i 
wkrótce opanował pilotowanie naddźwię-
kowego myśliwca MiG-21 (o prędkości 
2.05 M). 
We Wrocławiu dowodził 11 pułkiem 
myśliwców i z tego stanowiska trafił do 
grupy kandydatów na kosmonautów. Po 
wnikliwej selekcji rozpoczął przygotowania 
do lotu kosmicznego w Gwiezdnym Mia-
steczku. 27 czerwca 1978 r., jako inżynier 
pokładowy wystartował wraz z Rosjaninem 
Piotrem Klimukiem z kosmodromu Bajko-
nur do lotu w kosmos na statku Sojuz-30. 
Lot trwał 8 dni, dokonano 126 okrążeń zie-
mi. Przy okazji ustanowiono kilka rekordów 

Polski (m.in. prędkości lotu - 28 tyś km/h)
Po locie kosmicznym Mirosław Herma-
szewski podjął służbę w Sztabie General-
nym WP, zastępcą dowódcy Korpusu Obro-
ny Powietrznej, a kolejno komendantem 
Dęblińskiej Szkoły Orląt - na tym samym 
stanowisku otrzymał nominację general-
ską, po czym powierzono mu obowiązki 
zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i OP. 
W czasie 40-letniej służby w Lotnictwie Pan 
Mirosław latał na wielu typach szybowców 
i samolotów o napędzie tłokowym CSS-13, 
T3-8 Bies i odrzutowych typu MiG-15, MiG-
17 i MiG-21, TS-11 „Iskra” i PZL-130 „Orlik” 
oraz na F-16, F18, Mirage 2000-5 i SU-27. 
Za lot kosmiczny odznaczony został Or-
derem Krzyża Grunwaldu I kl., Medalem 
Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja 
Kopernika „za wybitne zasługi dla Nauki 
Polskiej”, Złotą gwiazdą Bohaterów ZSRR, 
Orderem Uśmiechu, a później Krzyżem 
Komandorskim Orderem Odrodzenia 
Polski, Orderem im. Jurija Gagarina – „Za 
szczególne zasługi w rozwoju światowej 
Kosmonautyki” i Medalem od Prezydenta 
Rosji „Za zasługi w opanowaniu Kosmosu”. 
Mirosław Hermaszewski jest honorowym 
obywatelem kilku miast w kraju i za grani-
cą. Łącznie w powietrzu spędził za sterami 
2047 godzin i 47 minut, wykonał 3473 
starty i lądowania. Ma na koncie 10 skoków 
spadochronowych - wszystkie treningowe. 
Obecnie lata okazyjnie na samolotach 
sportowych i szybowcach. 
Spotkanie ze słynnym Kosmonautą odbę-
dzie się 18 października br. o godz. 18.00 w 
hotelu „Daglezja” .Obowiązuje rezerwacja 
miejsc pod numerem telefonu: 61 8 170 
021.
Serdecznie zapraszamy!

◊ Z. Talarczyk

Lecimy w kosmos
Dziewięcioro uczestników zajęć pod opieką 
dwojga wychowawców Środowiskowego 
Domu Samopomocy “Gościnni” w Kórni-
ku wzięło udział w  Gali VI Powiatowego 
Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych - Mieszkańców Po-
wiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów 
2018”, który odbył się w piątek, 14 września 
w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Jego organizatorem była Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltań-
ska”. Zlot został sfinansowany przez Powiat 
Poznański, a patronat medialny sprawowała 
TVP3 Poznań.
Prowadzący imprezę - Marcin Żyski powitał 
gości, którymi byli:
Zygmunt Jeżewski - członek Zarządu Powia-
tu Poznańskiego, Małgorzata Machalska 
- burmistrz Lubonia, Teresa Zygmanowska - 
przewodnicząca Rady Miasta Luboń, Łukasz 
Ferchmin - członek Zarządu Fundacji Pol-
skich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Mal-
tańska”, Katarzyna Heidel - przedstawicielka 
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, 
Mirosław Mieloch - radny Powiatu Poznań-
skiego, Bożena Mazur - dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mosinie, Dorota Pielichowska-Borysiewicz 
- dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, 

prezes Zarządu LOSiR - Michał Kosiński, pre-
zesi organizacji pozarządowych, dyrektorzy 
ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy 
i  kierownicy placówek oświatowych. Nie 
zabrakło też kierownika Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie - Jerzego Pe-
lowskiego.
Przedstawiciele kórnickiego ŚDS z dużym 
zainteresowaniem przyjrzeli się temu, co 
zaprezentowali artyści w  ramach kilku 
kategorii konkursowych, którymi były: ma-
larstwo, fotografia, prezentacja wokalna, 
forma przestrzenna, mała forma teatralna. 
„Gościnni” wystartowali w konkursie foto-

graficznym i  technicznym przygotowując 
krzesło z opon samochodowych.
Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy „Gościnni” 
wspaniale bawili się przy śpiewie i muzyce 
zespołu „Cuda Wianki”.
Wyróżnieni i nagrodzeni w poszczególnych 
kategoriach otrzymali dyplomy i upominki.
Na tej gali Talentem Roku została wybrana 
Ewa Kwiatkowska, która wykonała pracę 
plastyczną.

Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego

im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

serdecznie zaprasza do udziału

w XVIII POWIATOWYM 
KONKURSIE RECYTATORSKIM

„WPISANI  W  HISTORIĘ” 
z  okazji 

100  ROCZNICY  
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI

Konkurs odbędzie się dnia 5 listopada 2018 
roku: 
- dla klas I-III - o godzinie 10.30 w Domu 
Parafialnym, 
ul. Wojska Polskiego 45, Kórnik
- dla klas IV-VI – o godzinie 10.00 w Strażnicy, 
ul. 20 Października 93, Kórnik
- dla klasy VII-VIII i klas gimnazjalnych – o go-
dzinie 11.00 
w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 
6, Kórnik

W tym roku tematem konkursu jest 
POEZJA PATRIOTYCZNA

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, 
a laureaci nagrody.
Laureaci prezentują swoje recytacje podczas 
Koncertu Finałowego w dniu 10 listopada 
2018 roku, 
o godz. 16.00 w Zamku Kórnickim.

Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miasta i  Gminy Kórnik
- Fundacji Zakłady Kórnickie
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku

Prosimy o zgłaszanie uczestników drogą 
pocztową lub e-mailową w terminie do 23  
października 2018 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!

◊  KPzK

Zlot talentów

◊  Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

Koło Szlachetnego Wieku 
Prawie 30 osób wzięło udział w pierwszym 
spotkaniu Koła Szlachetnego Wieku, które 
odbyło się 19 września br. w Kamionkach. 
Było przesympatycznie. Przy kawie i cieście 
omówiono sprawy organizacyjne, spre-
cyzowano plany na najbliższe tygodnie, 
zaplanowano wspólne wyjście do teatru i na 
spacer z instruktorem nordic walking. Kolej-

ne spotkanie 16.10 godz. 15.00 w remizie 
OSP Kamionki. Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców w „szlachetnym” wieku, czyli 
dojrzałych, starszych i najstarszych. Organi-
zatorem spotkań jest 

◊  sołtys Kamionek Północnych 
Anetta Prętka- Kulka.
 

 

 

 

 

3. PAŹDZIERNIKA  
GIMNASTYKA  

10. PAŹDZIERNIKA 
WARSZTATY KRAWIECKIE  

17. PAŹDZIERNIKA 
TANIEC BAROKOWY  

24. PAŹDZIERNIKA 
WARSZTATY PLASTYCZNE – ROBIMY 
PERUKI 

31. PAŹDZIERNIKA 
KABARET + WYWIADÓWKA  

 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE  

 MIEJSCE: STRAŻNICA OSP KÓRNIK  
GODZINA: 16.30  

 
INFORMACJE I ZAPISY:   
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091; Robert Jankowski Tel. 515-229-684  
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W sobotę 29 września na strzelnicy Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w 
Skrzynkach odbyły się Zawody Strzeleckie 
Strażaków powiatu poznańskiego o Pu-
char Starosty Poznańskiego. Do zawodów 
zgłosiło się 11 drużyn z terenu powiatu 
wraz z gościnnie występującą drużyna 
Straży Miejskiej z Kórnika. Pozostałe druży-
ny reprezentowały – KM PSP Poznań, JRG 
Bolechowo, OSP Czerwonak, OSP Kostrzyn, 
OSP Poznań-Głuszyna, OSP Mosina, OSP 
Gowarzewo, OSP Kórnik, OSP Murowana 
Goślina, OSP Swarzędz.
Zawody otworzył Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik Jerzy Lechnerowski, wraz z kapela-
nem strażaków gminy Kórnik Grzegorzem 
ks. Zbączyniakiem, Prezesem Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP w Poznaniu 
dh Wacławem Zajączkowskim oraz Komen-
dantem Gminnym Kórnika dh Leszkiem 
Orlewiczem.
Zawody o Puchar Starosty Poznańskiego od-
bywały się w dwóch kategoriach – drużyno-
wo oraz indywidualnie. Po emocjonujących 
zawodach nadzorowanych przez głównych 
strzelmistrzów Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego wyłoniono następujących 
zwycięzców:

- w kategorii drużynowej:
1. ZOSP Mosina
2. ZOSP Czerwonak
3. ZOSP Poznań – Głuszyna
- w kategorii indywidualnej rozegrano emo-
cjonujące strzelanie do przygotowanej spe-
cjalnie na te zawody tarczy kurkowej. Tarcza 
ta jest równocześnie nagrodą dla zwycięzcy. 
Kolejność czołowej trójki była następująca:
1. Krzysztof Kubiński reprezentant OSP 
Czerwonak
2. Antoni Kędziora  reprezentant KM PSP 
Poznań JRG – 6

3. Janusz Hołysz reprezentant ZOSP Mosina
Ogólnie w zawodach wzięło udział ponad 
30 zawodników, którzy zostali uhonorowani 
przez burmistrza pamiątkowymi torbami, a 
starosta ufundował dla zwycięzców puchary 
oraz nagrody za trzy pierwsze miejsca.
Zawody zakończono wspólną strażacką gro-
chówką, a w trakcie wszyscy częstowali się 
kawą wraz z słodkim ciastem upieczonym 
na tę okazję

Strażacy strzelali

UDANY DEBIUT NATALII SZYMCZAK 
W MISTRZOSTWACH ŚWIATA
Niezwykle utalentowana Kórniczanka, 
wychowanka i  zawodniczka UKS Mróz 
Jedynka Kórnik Natalia Szymczak, dość 
niespodziewanie, dzięki doskonałej posta-
wie na górskich szosowych Mistrzostwach 
Polski, zakwalifikowała się na Mistrzostwa 
Świata juniorów w kolarstwie szosowym 
do Innsbrucku. Ekipa polska liczyła cztery 
zawodniczki, a jej zdecydowaną liderką była 
Marta Jaskulska, medalistka tegorocznych 
Mistrzostw Europy, zarówno na torze jak 
i na szosie. Pozostała trójka Polek miały za 
zadanie pomagać liderce, by w jak najlepszej 
dyspozycji dojechała do ostatecznej roz-
grywki. Trasa wyścigu była jedną z najcięż-
szych w historii Mistrzostw Świata i liczyła 72 
km. Kto oglądał transmisję w Eurosporcie, 
mógł na własne oczy zobaczyć z  jakimi 
trudnościami musieli się zmagać kolarze. 
Natalia jak na debiutantkę wykonała swoje 
zadanie bardzo dobrze. Niestety jadąca 
bardzo długo w  ścisłej czołówce Marta 
Jaskulska w końcówce osłabła i minęła linię 
mety na 17 miejscu. Natalia dojechała spo-
kojnie do mety w 3 grupie kończąc wyścig 
na 78 miejscu.

KÓRNICKA SZKÓŁKA KOLARSKA 
NAJLEPSZA W MASZEWIE
Bardzo udany występ zaprezentowała 
kórnicka szkółka kolarska, na zakończe-

nie sezonu, podczas kryterium ulicznego 
w Maszewie (woj. Zachodniopomorskie). 
W wyścigu młodziczek (13-14 lat) zwyciężyła 
Maria Hoffmann, Julia Przymusińska stanęła 
na najniższym stopniu podium, a Emilia 
Jurga była 6. W wyścigu młodzików zwy-
ciężył Hubert Grygowski z Nowogardu, ale 
kolejne miejsca zajęli już Kórniczanie. 2 był 
Mateusz Przymusiński, 3 Dawid Wika Czar-

nowski i 4 Jan Szyszka. Był to ostatni wyścig 
młodzików przed zimową przerwą. Teraz 
trochę odpoczynku, a od listopada już ostre 
przygotowania do kolejnego sezonu, gdyż 
już w grudniu odbędą się mistrzostwa Polski 
szkółek kolarskich na torze w Pruszkowie. 
                                            

Kolarstwo
◊  WZ

◊  Paweł Marciniak

Po wakacyjnej przerwie powraca na kór-
nicką scenę Fundacja „APJA”, która wraz 
z Biblioteką Publiczną w Kórniku zapra-
sza na wydarzenia w ramach projektu 
„Kultura na oku” współfinansowanego 
przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego. Partnerem jest również hotel 
„Daglezja” w Kórniku, który będzie gościł 
zacnych wykonawców już 21 październi-
ka o godz. 18.00

Jacy artyści i z jakim repertuarem poja-
wią się u nas tym razem?  
Na przystawkę po raz kolejny będziemy 
gościć znany już Państwu z ubiegłorocznego 
występu Klub Szyderców BIS – grupę kaba-
retową nawiązującą do słynnego zespołu 
międzywojennego występującego w kawiar-
ni Pod Kaktusem mieszczącej się przy Placu 
Wolności. Współczesny Klub Szyderców 
tworzą wykonawcy:  Dominika Dobrosielska 
(wokalistka, laureatka wielu ogólnopolskich 
festiwali piosenki literackiej), Bartłomiej 
Brede (poeta, konferansjer, laureat Grand 
Prix PaKi’2000, w  latach 1995-2001 zwią-
zany z Piwnicą pod Baranami, a od 2011 
z trójkową „Akademią Rozrywki”),  Krzysztof 
Dziuba (aktor, konferansjer, absolwent 
Studium Musicalowego Capitol przy Teatrze 
Muzycznym Capitol we Wrocławiu), Prze-
mek Mazurek (autor tekstów, kompozytor, 
pedagog,  kabareciarz współpracujący m.in. 
z kabaretem Afera, a w  latach 2012-2014 
z  Zenonem Laskowikiem, laureat wielu 
festiwali związanych z piosenką) oraz mu-
zycy: Paweł Głowacki (absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, gra na kontrabasie, 
gitarze basowej, banjo i mandolinie, muzyk 
sesyjny i  koncertowy; współtworzy po-
znański zespół Good Staff), Robert Rekiel 
(perkusista, akustyk; współtworzy poznański 
zespół Good Staff), Micha Ruksza (absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, pianista 
i szef zespołu muzycznego Zenona Lasko-
wika, akompaniator i klawiszowiec w wielu 
poznańskich projektach muzycznych), 
Wojciech Winiarski (absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, gitarzysta, pedagog, 
twórca poznańskiego zespołu Good Staff). 
Zespół często gości w Café Dylemat na ul. 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Natomiast na danie główne serwujemy 
Państwu koncert Antoniego Murackiego 
z zespołem.
Antoni  Muracki – pieśniarz, poeta, muzyk 
i kompozytor, długoletni członek ZAKR, od  
ponad trzydziestu lat wykonuje swoje nieba-
nalne pieśni, próbujące wzruszać i zachwy-
cać, rozśmieszać i  zmuszać do myślenia. 
Koncerty artysty to spektakle satyryczno-
-liryczne o dużym ładunku emocjonalnym. 
Autor  płyt autorskich „Po drugiej stronie”, 
„Świat do składania”, „Za blisko stoisz”, „Pod 
czerwonym księżycem” oraz „Poezja już tutaj 
nie mieszka” współpracował ze znakomi-

tościami polskiej sceny, m.in.: Andrzejem 
Jagodzińskiem, Zbigniewem Wegehauptem 
, Czarkiem Konradem, Robertem Kuśmier-
skim /acc./, Pawłem Gusnarem, Wiesławem 
Wysockim,  Elżbietą Wojnowską czy Bogda-
nem Hołownią.  W latach 2006-2008 , jako 
założyciel Fundacji Artystycznej TST organi-
zował  Międzynarodowe Spotkania Muzycz-
ne „Pieśni bez paszportu” –  poświęcone 
piosence  czeskiej, rosyjskiej i  francuskiej, 
a od 2004 roku prowadzi własną scenę mu-
zyczno-kabaretową „Salonik z kulturą”, gdzie 
prezentuje twórczość wybitnych postaci 
polskiej piosenki i kabaretu, czasem jazzu 
i teatru, oraz własne utwory. Od 1986 roku 
jest członkiem ZAKR, występował w kaba-
recie „Nowy Świat” i „Warsztat”, brał udział 
w licznych programach radiowych (PR III, Ra-
dio Z) i telewizyjnych (”Powrót bardów”). Jest 
twórcą programów literackich i kabareto-
wych, autorem, kompozytorem, wykonawcą 
i  tłumaczem. Od 2004 – prowadzi własną 
scenę muzyczno-kabaretową „Salonik 
z kulturą”, gdzie prezentuje twórczość wy-
bitnych postaci polskiej piosenki i kabaretu, 
czasem jazzu i teatru, oraz własne utwory. 
Na przełomie października i listopada 2016 
roku odbył tournee: Berlin, Praga, Warsza-
wa, Gdańsk, Wiedeń, Bratysława, Preszow, 
Mińsk Białoruski, Witebska z cyklem koncer-
tów, podczas których śpiewał pieśni własne 
oraz przetłumaczone przez siebie autorstwa 
Nohavicy, Kryla, Wysockiego, Okudżawy 
i Rozenbauma. 

Z  Jaromirem Nohavicą Antoni Muracki 
związany jest już od 1998 roku.Tłumaczy 
pieśni czeskiego artysty i jest ich wykonawcą, 
a w latach 2001-2009 pracował również jako 
menadżer Nohavicy w Polsce. W 2008  po-
wstał spektakl złożony z piosenek Jaromira, 
do którego zaproszono wielu znakomitych 
wykonawców polskich i który został zwień-
czony platynowym albumem „Świat według 
Nohavicy” - miłośnikom jego twórczości 
z pewnością świetnie znany.
W  roku 2016 wychodzi płyta „Muracki 
śpiewa Nohavicę”, podsumowująca dwu-
dziestoletnią współpracę obydwu artystów. 
Tłumaczenia piosenek Nohavicy w wykona-
niu Tolka są doskonałe: niosą w sobie tyleż 
poetyckości, liryczności i humoru, co czeskie 
oryginały, zachowując przy tym rym, rytm 
i melodyjność. Kto raz usłyszał polskie wer-
sje piosenek czeskiego artysty, ma kłopot 
z wyborem pomiędzy oryginałem a wersją 
Antoniego. 
Zapraszamy serdecznie do Daglezji 21 paź-
dziernika. Śpiewającemu i grającemu na 
gitarze  Tolkowi  będą towarzyszyć: Rafał 
Grząka z akordeonem oraz Marcin Fidos 
z  kontrabasem. Gwarantujemy piękny 
wieczór, pełen śmiechu, wzruszeń i emocji. 
Wejście na koncert jak zwykle bezpłatne, ale 
prosimy o rezerwację miejsc w bibliotece – 
osobiście lub telefonicznie: 61 81 700 21.

Antoni Muracki zaśpiewa piosenki Nohavicy

◊  Lidia Ryś
Fundacja „APJA”

Natalia Szymczak na mecie
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Burmistrz Jerzy Lechnerowski wyróżniony 
tytułem „Lidera Sportowej Polski 2018”
Dyrektor KCRiS „OAZA” Wojciech Kielba-
siewicz wyróżniony tytułem „Pasjonata 
Sportowej Polski 2018r”

W dniu 26 września 2018 roku w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Warszawie odbyła się uroczysta gala 
wręczenia tytułów; “Lidera Sportowej Polski 
2018”, “Pasjonata Sportowej Polski 2018“ 
oraz „Sportowej Gminy 2018”. Wyróżnienia 
te przyznawane są Klub Sportowa Polska w 
ramach Programu „Sportowa Polska”. Kapi-
tule przyznającej wyróżnienia przewodniczy 
Andrzej Supron, polski zapaśnik, mistrz 
świata i Europy, wicemistrz olimpijski.
Tytuł “Lidera Sportowej Polski 2018” otrzy-
mał burmistrz Jerzy Lechnerowski, który 
odebrał również tytuł „Sportowej Gminy 
2018” dla gminy Kórnik. Natomiast tytuł 
„Pasjonata Sportowej Polski” otrzymał dy-
rektor KCRiS „OAZA” Wojciech Kielbasiewicz. 
Burmistrz Lechnerowski otrzymał tytuł “Li-
dera Sportowej Polski 2018” za budowanie 
sportowego oblicza naszej gminy, inwesto-
wanie w rozwój nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, podejmowane dzia-
łań na rzecz upowszechniania sportu dzieci 
i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw 
sportowych oraz osobiste zaangażowanie 
w rozwój sportu w naszej gminie. 

Dyrektor KCRiS „OAZA“ odebrał tytuł 
“Pasjonata Sportowej Polski 2018“ za przy-
czynianie się swoją pracą zawodową do 
upowszechniania kultury fizycznej, działanie 
na rzecz sportu dzieci i młodzieży i aktywi-
zację innych środowisk oraz prowadzenie 
działalności na rzecz sportowej aktywizacji 
osób niepełnosprawnych w gminie. 
Natomiast tytuł “Sportowa Gmina 2018” 
przyznawany jest tym samorządom, które 

w szczególny sposób starają się o rozwój 
kultury fizycznej na swoim terenie, np. 
poprzez budowę obiektów sportowych, 
zapewnienie szerokiej oferty zajęć, rozwój 
różnych dyscyplin sportu 
i organizację imprez sportowych, populary-
zujących sport wśród mieszkańców. 

Nagrody „Sportowa Polska 2018“

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Sześcioro zawodników reprezentowało 
UKS TKD Kórnik na zawodach Polish Open 
rozgrywanych w Warszawie 15 i 16 września 
w ramach Pucharu Świata w taekwondo 
olimpijskim. Na dziesięciu matach na 
warszawskim Torwarze stanęło do walki 
1500 takwodzistów kadetów,  juniorów i 
seniorów z całego świata.
Pierwszego dnia zawodów startowali  de-
biutantka Milena Michałowska, Dawid Smaj-
dor, Bartosz Karaśkiewicz i Łukasz Nowak. 
Trener Andrzej Bartosiewicz  podsumował 
ten dzień zmagań na macie krótko: „widać 
było wolę i chęć walki,  niestety całej czwórce 
zabrakło skuteczności i nie udało się zdobyć 
medalu. Ważne ,że każdy zdobył  punkty 
oraz doświadczenie i wie nad czym trzeba 
popracować”. 
Drugiego dnia na macie stanęły Celestyna 
Siejak i Julia Szpak. Cela niestety przegrała 
w pierwszej walce z faworytką turnieju z 
Wielkiej Brytanii. Miłą niespodziankę nato-
miast sprawiła wszystkim debiutująca na 
Pucharze Świata Julka. W drodze po srebrny 
medal przyszło jej stoczyć cztery pojedynki. 
Pierwszą przeciwniczką była zawodniczka z 
Chorwacji. W  następnej walce  Julka poko-

nała zawodniczkę z Wielkiej Brytanii. Trzeci 
pojedynek stoczyła z Białorusinką. Uległa 
dopiero w finale pretendentce do medalu, 
zawodniczce z Holandii. „To był po prostu 
jej dzień!” – tak o występie Julki mówił  po 
zawodach dumny z zawodniczki  trener 

Bartosiewicz. 
Trenerom dziękujemy za przygotowanie 
do zawodów a wszystkim zawodnikom  za 
godne reprezentowanie klubu i życzymy 
sukcesów.

◊  EK

Tuniej szachowy dla dzieci odbył się 20 
września w KCRiS OAZA. Zwycieżył Karol 
Ulrich który wyprzedził Tymoteusza Kątne-
go, Samuela Kątnego i Aleksandra Zawitaja. 
Turniej zgromadził 14 uczestników. Wszyst-
kie dzieci otrzymały upominki ufundowane 
przez KCRiS OAZA w Kórniku oraz pamiąt-
kowe dyplomy.

9 września już po raz dziewiąty spotkaliśmy 
się na sali gimnastycznej w Radzewie, by 
w duchu sportowej rywalizacji uczcić pamięć 
wybitnego organizatora sportu Marka Ser-
watkiewicza. Główny turniej to oczywiście 
zawody tenisa stołowego, rozgrywane w 5 
kategoriach, przy 6 stołach. Wyniki w po-
szczególnych kategoriach: do lat 15 – 1. Mi-
łosz Firlej, 2. Emanuel Skrzypczak, 3. Marcin 
Wolnik (…) 5. Mirella Rozmiarek, do lat 30 
– 1. Mateusz Stasik, do lat 50 – 1. Sławomir 
Rodziewicz, 2. Marcin Nowak, 3. Mariusz 
Toboła, powyżej lat 50 – 1. Tomasz Stański, 
2. Piotr Raptis, 3. Jacek Mazurek (…) 7. Jerzy 
Rozmiarek, gry podwójne – 1. Andrzej Olej-
niczak, Mariusz Toboła, 2. Jerzy Rozmiarek, 

Roman Starosta, 3. Karolina Przybylska, 
Karol Niemier. Tradycyjnie odbyły się także 
dwa turnieje towarzyszące: w rzucie lotką 
i  strzelaniu z  wiatrówki. W  rzucie lotką 
najlepsze rzuty oddawali: 1. Nikodem Nie-
mier, 2. Samuel Kątny, 3. Robert Rozmiarek 
(chłopcy do 18 lat), 1. Sandra Olejniczak, 2. 
Mirella Rozmiarek, 3. Julia Hajdrych (dziew-
częta do 18 lat), 1. Robert Kątny, 2. Łukasz 
Wdowczyk, 3. Jerzy Rozmiarek (panowie 
powyżej 18 lat), 1. Karolina Przybylska, 
2. Agnieszka Kmiecik, 3. Zofia Rozmiarek 
(panie powyżej 18 lat). Okazałe trofeum za 
najlepszy wynik spośród wszystkich startu-
jących zdobył Robert Kątny. W strzelaniu 
z wiatrówki najcelniejszym okiem popisali 

się: 1. Samuel Kątny, 2. Tymoteusz Kątny, 
3. Robert Rozmiarek (chłopcy), 1. Mirella 
Rozmiarek, 2. Zofia Kmiecik, 3. Karolina Sta-
niszewska (dziewczęta), 1.Michał Olejniczak, 
2. Hubert Hajdrych, 3. Łukasz Przybylski 
(panowie), 1. Aneta Bykowicz, 2. Agnieszka 
Kmiecik, 3. Jadwiga Niemier (panie). Piękną 
statuetkę za najlepszy wynik odebrała Aneta 
Bykowicz. Turniej został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik, 
przy wsparciu finansowym z Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik oraz Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu.

Szachy
dla dzieci

IX Memoriał Marka Serwatkiewicza

◊  Karol Niemier

◊  RB

Niesamowity debiut Julki 
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Już dziś zaplanuj sobie jesienne wieczory z nami.
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Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
nej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepubli-
kowane 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.

praca

 Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 
662 138 701
 Firma W.C.Z.L. ANMED zatrudni 

osobę na stanowisko asystenta 
firmy. Wymagane min. 5 lat do-
świadczenia. Zgłoszenia na adres: 
a.wyszynska@anemd.com.pl 
 Zatrudnimy pracownika pro-

dukcyjnego w Robakowie,  praca 
pełnoetatowa od
poniedziałku do piątku 8.00-16.00. 
Tel. 605 438 427
 Zatrudnię instalatora wod-kan-

-gaz-c.o. lub pomocnika. Praca na 
stałe w Poznaniu. Tel. 601 861 156
 Posprzątam mieszkanie, dom – 

Kórnik okolice. Tel. 724 285 337
 Praca operator koparki, monter 

wod-kan co gaz. Tel. 605 438 466 
lub 723 501 747
 Ogrodnik z zamiłowania zajmie 

się kompleksowo ogrodem, kosze-
nie trawników, cięcie żywopłotów, 
krzewów, opryski. Tel. 607 786 551
 Firma Lavoro sp. z o.o. poszukuje 

pracowników produkcji – branża 
spożywcza – różne stanowiska. 
Kontakt: 791121103

 Wertykulacja trawników, cięcia 
żywopłotów i inne drobne prace 
ogrodowe. Tel. 604 379 025
 Sprzedam Ford Focus, ben-

zyna 1,8. Stan bardzo dobry.  
Tel. 733 366 495

 Sprzedam kryształową ka-
rafkę, cena 50 zł do negocjacji.  
Tel. 724 009 743
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam pralkę wąską i szero-

ką, zmywarkę. Możliwy transport.  
Tel. 511 120 011
 Kupię ziemię rolną. Tel. 517 120 127
 Kupię mieszkanie w Kórniku.  

Tel. 517 120 127
 Tanie działki w okolicach Kórnika. 

Tel. 517 120 127
 Kupię działkę lub dom w Kórniku. 

Tel. 501 645 055 
 Działka w Dachowie 2500 m², 159 

tys. Tel. 517 120 127 
 Dom w lesie nad jeziorem, 399 tys. 

Tel. 517 120 127 
 Na sprzedaż mieszkanie 3 pok. 

na os. Bnińskim, 280 tys. NEST. Tel. 
501 645 055

 Na sprzedaż nowoczesny dom w 
Kamionkach NEST. Tel. 501 645 055
 Na sprzedaż działki budow-

lane w Dziećmierowie NEST.  
Tel. 501 645 055 

 Dom wolnostojący dewe-
loperski Błażejewko, 329 tys.  
Tel. 501 645 055
 Mieszkanie TBS Kórnik - Odstąpię 

Partycypację. Tel. 514 174 254
 Sprzedam działkę budowlaną w 

okolicach Kórnika - Radzewo o po-
wierzchni 1360 m². Tel. 506 852 713 
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 604 989 218  
 Transport do 1,5 tony Kórnik 

okolice, przewiozę, zawiozę.  
Tel. 501 645 939
 Naprawa rolet zewnętrznych.  

Tel. 501 645 939
 Nowo otwarty salon fryzjerski 

„Fresh Look” – Kórnik, ul. Staszica 
8A. Tel. 505 893 743
 Neurologopeda, logopeda dyplo-

mowany, surdologopeda - Irena 
Filipowicz Kasprzak. Terapie dzieci 
i dorosłych. Tel. 501 292 902
 Wynajmę kawalerkę w Kórniku. 

Tel. 601 250 564
 Poszukuję osoby udzielają-

cej korepetycje z chemii - kl. 8.  
Tel. 798 445 846

 Korepetycje z chemii, przygo-
towanie do matury, dr chemii.  
Tel. 790 285 872
 Sprzedaż ziemniaków z domu. 15 

kg-10 zł, bardzo dobre odmiany. 
Bnin, ul. Błażejewska 43
 Wynajmę mieszkanie w Robako-

wie. Tel. 661 148 266
 Zatrudnimy kelnerki do restauracji 

w Kórniku. Tel. 795 447 607
 Sprzedam działkę 1095 m² 

Grzebienisko centrum, 79 tys. zł.  
Tel. 505 048 356
 Sprzedam mało używany, profe-

sjonalny rower spinningowy oraz 
pas Vibroaction. Tel. 793 007 787
 Firma remontowo-budowlana 

maluje, szpachluje, tynkuje, muruje; 
kostka pozbruk, układanie płytek. 
Tel. 782 513 000
 Sprzedaż dyń różnych gatunków, 

w tym także hokkaido. Biernatki, ul. 
Główna 35.
 Sprzedam pralkę wąską i szero-

ką, zmywarkę. Możliwy transport.  
Tel. 511120011
 Naprawa: pralki,lodówki,zmywarki. 

Tel.537394398

inne
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Stowarzyszenie Teatralne Legion  

Rzeczpospolita Kórnicka 
18.11.2018,  godz. 18.00, Oaza Kórnik 

Wstęp wolny 

 

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 
Cześć i chwała Bohaterom! 


