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Reiss Cup

W  dniach 24-25 listopada 2018 roku 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” odbył się turniej Reiss Cup 2018. 
W wydarzeniu brało udział kilkaset dzieci 
z około 20 miejscowości. Dzieci podzielone 
były na dwie grupy wiekowe: A – roczniki 
2012 i młodsi oraz B – roczniki 2008-2009. 
W zmaganiach uczestniczyli także piłkarze 
Akademii Reissa z  Kórnika i  Szczodrzy-
kowa.
Medale wręczał między innymi wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły.

Turnieje w KamionKach
 
W  dniach 24-25 listopada 2018 roku 
w  Szkole Podstawowej w  Kamionkach 

Prosto  
z Ratusza

w sprawie organizacji ruchu

W tym samym dniu burmistrz Przemysław 
Pacholski spotkał się w Komendzie Miej-
skiej Policji w  Poznaniu z  Naczelnikiem 
Wydziału Ruchu Drogowego Przemysła-
wem Kusikiem. Dyskutowano na temat 
procedur związanych z wdrażaniem pla-
nów organizacji ruchu drogowego na 
terenie gminy Kórnik. Zostały omówione 
problemy dotyczące wprowadzania stref 
zamieszkania. Pan Komisarz Przemysław 
Kusik zadeklarował pomoc w rozwiązywa-
niu problemów związanych z wprowadza-
niem organizacji ruchu oraz uczestnictwo 
wydziału w spotkaniach z mieszkańcami.

w sprawie węzła 
przesiadKowego

Burmistrz Przemysław Pacholski spotkał 
się 28 listopada z przedstawicielami Za-
rządu Dróg Powiatowych. Wymieniono 
informacje dotyczące współpracy przy 
realizacji węzła przesiadkowego przy stacji 
PKP „Kórnik”. 

„ŻłóbeK wielKopolsKi”

W  dniu 1 grudnia w  Muzeum Etnogra-
ficznym – filii Muzeum Narodowego 
w  Poznaniu rozstrzygnięto jubileuszowy 
konkurs szopek „Żłóbek Wielkopolski”, 
organizowany po raz dwudziesty przez 
Szkołę Podstawową w Robakowie. 

cd. na str. 4

odbył się turniej o  Puchar Burmistrza 
Miasta i  Gminy Kórnik w  halowej piłce 
nożnej. Konkurowało ze sobą 10 drużyn.
Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna Polonii Środa Wielkopolska, 
II miejsce zajęła drużyna Przemysław 
Poznań, natomiast III miejsce drużyna 
Poznaniak Poznań. Najwyżej sklasyfiko-
wanym zespołem z terenu Miasta i Gminy 
Kórnik była Avia Kamionki. Medale, dyplo-
my oraz ufundowane puchary, w imieniu 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik Prze-
mysława Pacholskiego wręczył wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły.
Kolejny turniej piłkarski zorganizowany 
przez Avię Kamionki odbył się 1 i 2 grud-
nia. Tym razem nagrody wręczał oso-
biście burmistrz Przemysław Pacholski.

rozmowy z wodami polsKimi

W  dniu 27 listopada burmistrz Prze-
mysław Pacholski spotkał się z  dyrek-
tor Jagodą Andrzejewską reprezen-
tującą Wody Polskie. Dyskutowano 
na temat pobudowania ujęcia wody 
w  Czmońcu oraz pozwolenia wodno-
-prawnego dla inwestycji polegającej  
na budowie drogi łączącej miejscowość 
z  trasą 434. Niestety po kolejnym od-
wołaniu się od decyzji złożonym przez 
jednego z mieszkańców, pozwolenie wod-
no-prawne nie stało się prawomocne. 
Sprawę rozstrzygać będzie Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze.

remonTują zabyTKi

Także 27 listopada dokonano odbiorów 
prac konserwatorskich przy obiektach za-
bytkowych: Kolegiacie Kórnickiej i Zamku 
Kórnickim. W  kolegiacie gościł wicebur-
mistrz Sebastian Wlazły. Na bieżące prace 
remontowe prowadzone przez parafię 
w Kórniku przeznaczono z samorządowego 
budżetu 36 tys. złotych. Burmistrz Prze-
mysław Pacholski uczestniczył w odbiorze 
prac przy remoncie elewacji zachodniej 
pierzei Zamku. Przypomnijmy, że na ten 
cel gmina przekazała 150 tys. zł. Powiat 
Poznański wspomógł zadanie kwotą 230 
tys. zł, natomiast Fundacja Zakłady Kórnickie 
asygnowała 250 tys. zł.

◊  ŁG

Kórnickie Obchody
100. rocznicy wybuchu

Powstania Wielkopolskiego

15 grudnia 2018 r. (sobota)

12:00 msza św. w Kolegiacie Kórnickiej,

- po mszy św. krótka inscenizacja w wykonaniu 

grupy rekonstrukcji historycznej AdHonores.

- przemarsz wraz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi 

na plac Powstańców Wielkopolskich

- uroczystość patriotyczna i odsłonięcie tablicy 

z nazwiskami powstańców z okolic Kórnika.

15:00 Przegląd Pieśni Patriotycznych 

na sali KCRiS „Oaza”,

po którym przedstawienie przygotowane przez ZHP.

Z A P R A S Z A M Y

7 grudnia 2018 r. 3



W dniu 28 listopada odbyła się II sesja bie-
żącej kadencji Rady Miasta i Gminy Kórnik, 
podczas której zostały określone składy 
osobowe komisji stałych oraz wybrano 
przewodniczących tych komisji.

Oto składy komisji:

Komisja Rewizyjna
Beata Bruczyńska,
Maciej Brylewski,
Iwona Kosmalska,
Tomasz Nagler,
Andrzej Regulski,
Jerzy Rozmiarek,
Jerzy Walczyk - przewodniczący komisji
Adam Zydroń.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Beata Bruczyńska,
Iwona Cupryjak - przewodnicząca komisji
Magdalena Kosakowska,
Iwona Kosmalska,
Tomasz Nagler,
Agnieszka Wiśniewska.  

Komisja Budżetu i Finasów
Anna Andrzejewska,
Beata Bruczyńska,
Maciej Brylewski,
Dominika Buczkowska,
Iwona Cupryjak,
Stanisław Duszczak - przewodniczący ko-
misji,
Roman Genstwa,
Robert Jankowski, 
Jarosław Janowski,
Magdalena Kosakowska,
Iwona Kosmalska,

Adam Lewandowski,
Jarosław Mieloch,
Tomasz Nagler,
Magdalena Pawlaczyk,
Andrzej Regulski,
Jerzy Rozmiarek,
Andrzej Surdyk,
Jerzy Walczyk,
Agnieszka Wiśniewska,
Adam Zydroń.

Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Spo-
łecznej  
Anna Andrzejewska,
Beata Bruczyńska,
Dominika Buczkowska,
Iwona Cupryjak,
Robert Jankowski - przewodniczący komisji, 
Jarosław Janowski,
Iwona Kosmalska,
Adam Lewandowski,
Magdalena Pawlaczyk
Agnieszka Wiśniewska 

Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej    
Anna Andrzejewska,
Beata Bruczyńska,
Maciej Brylewski,
Dominika Buczkowska,
Iwona Cupryjak,
Stanisław Duszczak
Robert Jankowski, 
Jarosław Janowski,
Magdalena Kosakowska,
Iwona Kosmalska,
Jarosława Mieloch,
Tomasz Nagler,
Magdalena Pawlaczyk,

Andrzej Regulski,
Jerzy Rozmiarek,
Jerzy Walczyk,
Agnieszka Wiśniewska,
Adam Zydroń - przewodniczący komisji 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Beata Bruczyńska - przewodnicząca komisji,
Maciej Brylewski,
Iwona Cupryjak,
Roman Genstwa,
Magdalena Kosakowska,
Iwona Kosmalska,
Jarosław Mieloch,
Magdalena Pawlaczyk,
Jerzy Rozmiarek,
Andrzej Surdyk.

Podczas pierwszych obrad czonkowie po-
szczególnych komisji będą mogli wybrać 
zastępców przewodniczących.

Trwają prace związane z ustaleniem planów 
pracy komisji.
Radni dyskutują także na temat założeń 
projektu Budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 
2019 rok , przedstawionego radzie jeszcze 
w czasie trwania poprzedniej kadencji. 

W dzień wydania tego numeru odbędzie 
się kolejna sesja RMiG. Sesja budżetowa 
zaplanowana jest na 21 grudnia. 

Wszystkie sesje można oglądać (na żywo i w 
formie retransmisji) wyszukując kanał Rady 
Miasta i Gminy Kórnik na YouTubie.

Szanowni Państwo,
w dniu 22 listopada na stanowisko wicebur-
mistrza Miasta i Gminy Kórnik powołałem 
pana Sebastiana Wlazłego. Nie podjąłem 
jeszcze decyzji kto będzie drugim wicebur-
mistrzem.
Sebastian Andrzej Wlazły urodził się  
dnia 5 września 1982 roku w  Poznaniu. 
Jest rodowitym mieszkańcem Kamionek. 
Ukończył X Liceum Ogólnokształcące im. 
Przemysła II w Poznaniu. Absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu na 
kierunku administracja oraz Wyższej Szko-
ły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 
specjalność prawo handlowe i gospodarcze. 
Studia podyplomowe z zakresu podatków 
i  skarbowości ukończył na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Jest wykładow-
cą w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia 
i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz 
w Regionalnym Instytucie Szkoleń Samorzą-
dowych w Warszawie. 
Autor m.in. artykułów „Zaświadczenia o po-
mocy de minimis w sektorze transportu 
drogowego”, „Transport drogowy a pomoc 
de minimis i problemy z  tym związane”, 
„Aplikacja SRPP w jednostkach samorządu 
terytorialnego”, „Jak opodatkować linie ka-
blowe?”, które ukazały się w czasopismach 
branżowych: dwumiesięczniku Prawo Po-

mocy Publicznej oraz w Przeglądzie Podat-
ków Lokalnych i Finansów Samorządowych.
Zawodowo związany z Kórnikiem. Od lipca 
2006 roku pracownik Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kórnik. Pracę rozpoczynał jako stażysta 
w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych. Pra-
cował na stanowisku referenta, podinspek-
tora, inspektora. Zajmował się m.in. pomocą 
publiczną i kontrolą podatkową. Od dnia  

1 kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Kierow-
nika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 
Posiada umiejętność interpretacji przepi-
sów prawnych oraz wiedzę z zakresu regu-
lacji prawnych dotyczących funkcjonowania 
i struktur administracji samorządowej.

Nowy wiceburmistrz

◊  Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemysław Pacholski

Składy komisji stałych RMiG Kórnik

◊  ŁG

W związku ze zbliżającą się setną rocz-
nicą wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego, odpowiadając na prośbę Wo-
jewody Wielkopolskiego, informujemy,  
że 27 grudnia 2018 r. o  godz. 16:40 
nadany zostanie akustyczny sygnał 
alarmowy (syrena).

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Kórnik,  
informuje, że w dniu

24 grudnia 2018 r. 
UrządMiasta i Gminy

będzie nieczynny.

Dodatkowym dniem  pracy  
Urzędu  będzie

15 grudnia 2018 r. /sobota/.

Uwaga !

Informacja

◊ UMiG

W plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Na-
uczyciel na Medal” w kategorii „belfrów” 
ze szkół ponadpodstawowych triumfował 
proboszcz kórnickiej parafii pw. Wszystkich 
Świętych ks. Grzegorz Zbączyniak. Głoso-
wano na niego 2824 razy. Ksiądz proboszcz 
reprezentował co prawda poznańską 
szkołę (X LO), w której na co dzień prowa-
dzi katechizację, jednak do tego sukcesu 
przyczynili się na pewno także kórniczanie, 
którzy poznali dobrze talenty pedagogiczne  
ks. Zbączyniaka.

Małgorzata Pawlaczyk z SP Radzewo zgro-
madziła 54 głosy i uplasowała się na 14 miej-
scu w kategorii edukacji wczesnoszkolnej. 
W tej samej kategorii Agnieszka Szymkowiak 
z SP Kamionki była 17-ta, a Iwona Cyra z SP 1 
 18-ta.

Gratulujemy!

„Nauczyciel
na Medal“

◊  ŁG

IZBA PAMIĄTEK REGIONALNYCH
ZAPRASZA NA 

OTWARCIE WYSTAWY

„DROGA 
DO NIEPODLEGŁOŚCI 

BNINA I KÓRNIKA” 

PAMIĄTKI POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO.

OTWARCIE 11 GRUDNIA 2018 r. 
GODZINA 12:00  

(X WYSTAWA W IPR)

cd. ze str 3
Podczas uroczystego podsumowania bur-
mistrz Przemysław Pacholski, wraz z dy-
rektor Bożeną Czerniak oraz kustoszem 
Witoldem Przewoźnym wręczyli nagrody 
laureatom konkursu.

KolarsKie podsumowania 
uKs „jedynKi”

Już po raz 19 Uczniowski Klub Sporto-
wy „Jedynka” Kórnik zorganizował, tym 
razem w Hotelu „Rodan” w Skrzynkach, 
podsumowanie sezonu. Tegoroczne 
starty zawodników „Jedynki” tradycyjnie 
już zaowocowały wieloma sukcesami, 
co umocniło klub w czołówce kolarskich 
zespołów w naszym kraju. 
Główny twórca sukcesów klubu, trener 
Robert Taciak przedstawił obszerne spra-
wozdanie i  podziękował zawodnikom, 
współpracownikom i sponsorom. 
Burmistrz Przemysław Pacholski, wspól-
nie z  radnym Sejmiku Wojewódzkiego 

Jerzym Lechnerowskim podziękował 
wszystkim zawodnikom za rozsławianie 
Kórnika na kolarskich wyścigach w kra-
ju i  za jego granicami. Pogratulowali 
szczególnie Robertowi Taciakowi, bez 
którego tak wielkie sukcesy klubu byłyby 
niemożliwe. 

Gośćmi podsumowania UKS „Jedynki” byli 
rodzice zawodników, działacze sportowi, 
sponsorzy i sympatycy klubu oraz władze 
samorządowe szczebli: gminnego, powia-
towego i wojewódzkiego. 

◊  Opr. ŁG
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Szanowni Mieszkańcy gminy Kórnik!

Za nami dwie pierwsze Sesje Rady Miasta 
i Gminy Kórnik. Pierwsza, dnia 21 listopada, 
podczas której złożyliśmy na ręce prowadzą-
cego apel, który publikujemy poniżej. Na 
znak dobrej woli nie wysunęliśmy naszego 
kandydata na stanowisko Przewodniczą-
cego Rady Miasta i  Gminy i  poparliśmy 
kandydata Bezpartyjnych. Liczyliśmy jesz-
cze wtedy na rzeczywistą wolę współpracy 
i uszanowanie głosów wszystkich wyborców, 
którzy w minionych wyborach postawili swój 
głos przy kandydatach MY Kórniczanie, po-
przez danie im reprezentacji w Prezydium 
Rady. W  wyniku głosowania wszystkie 
stanowiska wiceprzewodniczących trafiły, 
głosami koalicji radnych wybranych z  list 
Bezpartyjni Samorządowcy i PiS, do kandy-
datów zwycięskiej formacji.
28 listopada odbyła się II Sesja nowej ka-
dencji. Jej głównym przedmiotem był wybór 
przewodniczących komisji Rady Miasta 
i Gminy. Podczas niej również wysunęliśmy 
kandydatury członków naszego klubu na 
stanowiska w większości komisji. Fachow-
ców i  sprawdzonych samorządowców 
z doświadczeniem w prowadzeniu obrad. 
Wyniki głosowań potwierdziły nasze obawy 
– we wszystkich głosowaniach jednogłośni 
byli samorządowcy Bezpartyjni z PiS – za 
kandydatami zgłaszanymi przez rządzących 
i przeciw naszym kandydatom. 
Nie mamy już wątpliwości – obecna ekipa 
postanowiła pokazać nam, że „kto nie jest 
z nami, jest przeciwko nam” i wszystkie słowa 
dotyczące rzekomej chęci współpracy uzna-
jemy za słowa bez pokrycia. Trudno o wia-
rygodność w obliczu faktów, które świadczą 
inaczej. Uznajemy, że dla  Bezpartyjnych i PiS 
władza, oraz stanowiska są wartościami 

stojącymi ponad interesem wyborców, któ-
rzy liczyli na zmianę w zarządzaniu gminą. 
Uważamy, że w prawdziwej demokracji ko-
mitet wyborczy, który otrzymał ponad 4000 
głosów wyborców, powinien mieć swoich 
reprezentantów zarówno w prezydium, jak 
i w postaci przewodniczących komisji. Tak 
się dzieje w całym demokratycznym świecie. 
„Demokracja po kórnicku” niestety rządzi 
się innymi prawami. Dla porównania przy-
taczamy wyniki wyborów do Rady Miasta 
i Gminy: Bezpartyjni Samorządowcy – 42%, 
MY Kórniczanie -33%, PiS – 13%. Tymczasem 
wynik głosowań pokazał, że MY Kórniczanie 
mają 0 reprezentantów w prezydium i 0 
przewodniczących komisji.
Nie przyjmujemy za właściwe wytłumacze-
nie, że takie jest prawo zwycięzców. Ponad 
tryumfalizmem zawsze powinny stać warto-
ści i szacunek do tych, którzy zostali wybrani 
przez tysiące mieszkańców naszej gminy. 
Naszej wspólnej gminy. Nie tylko gminy 
wyborców Bezpartyjnych.
Co dalej? Postawieni w sytuacji, w której 
żadne nasze postulaty mogą nie zostać 
zrealizowane, mamy tylko jedną możliwość: 
być merytoryczną, aktywną opozycją, która 
będzie przez najbliższe lata uparcie propo-
nować dobre, wymierne rozwiązania. Bę-
dziemy domagać się większej przejrzystości 
i merytorycznego umotywowania inwestycji, 
zwiększenia wydatków na infrastrukturę na 
wsiach, które są na dziś traktowane rabun-
kowo. Będziemy postulować, by część na-
szych podatków wracała do miejsc z których 
pochodzą. Wreszcie - będziemy pilnować, 
by obietnice wyborcze kontrkandydatów 
zostały zrealizowane. 
Jako klub radnych chcemy mieć swoją stałą 
rubrykę w „Kórniczaninie”. Dziś na łamach  
możemy przedstawiać nasz „inny punkt wi-

dzenia”. Liczymy, że taka możliwość będzie 
także w kolejnych numerach. Pożyjemy, 
zobaczymy. 
Szanowni rządzący, obiecujemy, że będzie-
my Wam patrzeć na ręce. Ale też możecie 
liczyć na nasze wsparcie w realizacji dobrych 
pomysłów. 
Zacznijcie intensywnie działać w kierunku 
pełnego skanalizowania gminy Kórnik. 
Stwórzcie system inwestycji infrastruktural-
nych oparty na mierzalnych wskaźnikach. 
Poprawcie jakość i  dostępność oświaty 
i edukacji. 
Zacznijcie stawiać dobro mieszkańców po-
nad interesem inwestorów. 
Wtedy będziemy współpracować i szybko 
zapomnimy o tym, że dziś jedynym Państwa 
celem jest podział „łupów” i pokazanie nam 
miejsca w szeregu. Nie przejmujemy się 
tym pokazem. To tak naprawdę nie nasze 
zmartwienie. 
Bo w pracy, w dobrym samorządzie liczą się 
działania, a nie słowa. 

Inny punkt widzenia

◊  Magdalena Kosakowska
przewodnicząca klubu radnych 
MY Kórniczanie

Apel do Radnych 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

Rozpoczyna się VIII kadencja Rady Miasta 
i Gminy Kórnik. W wyborach samorządo-
wych Mieszkańcy gminy Kórnik wybrali 
swoich przedstawicieli. Do Rady weszło 11 
osób z KW „Bezpartyjni Samorządowcy”, 
8 osób z KWW Magdaleny Kosakowskiej 
„MY Kórniczanie” oraz 2 osoby z KW PiS.
Apelujemy o uszanowanie reguł demokra-
cji i takie ustanowienie Prezydium Rady, 
żeby znalazło się w nim miejsce także dla 
członków klubów opozycyjnych. 
Taka dobra praktyka obowiązuje od lat 
w Polskim Parlamencie a w naszej opinii, 
powinna zacząć obowiązywać także na 
szczeblu samorządu kórnickiego. 
Podczas dzisiejszej sesji odbędzie się 
wybór przewodniczącego oraz 3 wiceprze-
wodniczących Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
Dotarło do nas, że radni „KW Bezpartyjni” 
już rozdysponowali wszystkie najważniej-

sze funkcje między „swoich”.
Uważamy, że to błąd. Obawiamy się też, 
że brak naszego członka w  Prezydium 
Rady oznacza kontynuację niechlubnego 
zwyczaju ignorowania każdego, kto nie 
zgadza się z byłą i obecną polityką wło-
darzy gminy. 
A przecież na naszych kandydatów za-
głosowało w  wyborach ponad 4000 
mieszkańców gminy Kórnik, osiągnęliśmy 
poparcie ponad 33% Wyborców. 
Zignorowanie tego poparcia przez zwy-
cięską formację uznajemy za równe 
zignorowaniu woli wszystkich osób, które 
opowiedziały się w niedawnych wyborach 
za realizacją naszego programu. A przecież 
nam wszystkim, jako samorządowcom, 
powinno zależeć na skutecznym działaniu 
na rzecz wspólnoty jaką jest nasza gmina 
i na konstruktywnym przeprowadzaniu 
zmian. Pierwszy, tak fałszywy akord ze 
strony zwycięskiej formacji niestety nie 
wróży dobrze. Obawiamy się, że zamiast 

merytoryki, będziemy mieć do czynienia 
z rewanżyzmem, politykierstwem i małymi 
ambicjami.  
 Dlatego apelujemy o zrewidowanie swojej 
„strategii” i umożliwienie naszemu klubowi 
reprezentowanie swoich wyborców w Pre-
zydium Rady. Zgłaszamy na stanowisko 
pierwszego wiceprzewodniczącego kan-
dydaturę osoby, która otrzymała ogromne 
poparcie w  wyborach do Rady Miasta 
i Gminy Kórnik (ponad 20% wszystkich 
ważnych oddanych głosów na radnych). 
Mowa o Magdalenie Kosakowskiej, która 
jednocześnie po raz pierwszy w historii 
naszej gminy doprowadziła do drugiej 
tury wyborów na stanowisko burmistrza. 
To dobra, umocowana doskonałym wy-
nikiem kandydatura, która gwarantuje 
reprezentację opozycji w Prezydium Rady.
Z poważaniem

Klub Radnych 
„MY Kórniczanie”

mykorniczanie@gmail.com
https://twitter.com/MYKorniczanie
http://www.mykorniczanie.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik na pod-
stawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 roku o pracownikach samorządo-
wych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260 ze 
zm.) ogłasza konkurs na stanowisko ds. 
wymiaru podatków w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na stanowisku,
5. ukończone studia wyższe na jednym z kie-
runków: prawo, administracja, ekonomia, 
finanse, rachunkowość,
6. znajomość przepisów ustaw m.in.: Ordy-
nacja podatkowa, o podatkach 
i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, 
o podatku leśnym, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, o utrzymaniu czystości 
i porządku 
w gminach, o finansach publicznych, o do-
chodach jednostek samorządu terytorialne-
go, o opłacie skarbowej oraz przepisów ogól-
nych dotyczących działalności samorządu,
7. prawo jazdy kat. B.
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. umiejętności w zakresie komunikacji 
werbalnej i komunikacji pisemnej,
2. znajomość obsługi komputera w zakre-
sie pakietu Microsoft Office, programów 
podatkowych, 
3. umiejętność pracy w zespole,
4. rzetelność, 
5. umiejętność samokształcenia,
6. wysoka kultura osobista;
7. mile widziane doświadczenie na podob-
nym stanowisku lub w jednostce samorządu 

terytorialnego.
III. Zakres wykonywanych zadań na stano-
wisku, w szczególności:
1. aktualizacja ewidencji podatników z te-
renu gminy,
2. wydawanie decyzji podatkowych dla 
osób fizycznych dotyczących podatków od 
nieruchomości, rolnego, leśnego,
3. prowadzenie postępowań podatkowych 
u osób fizycznych w zakresie  podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego, w tym 
postępowań w sprawie ulg podatkowych,
4. sporządzanie zestawień, sprawozdań 
i analiz w zakresie podatku od nieruchomo-
ści, rolnego, leśnego, 
5. przygotowywanie wezwań do złożenia 
informacji w sprawie podatków 
i opłat należnych gminie,
6. przeprowadzanie wizji lokalnych, oględzin 
i kontroli podatkowych
u podatników,
7. przygotowywanie wniosków o przepro-
wadzenie postępowania spadkowego do 
właściwych sądów rejonowych,
8. przyjmowanie i obsługa interesantów.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy 
zawodowej wraz ze zdjęciem,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe,
4. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia 
pozwalającym na zatrudnienie na stanowi-
sku ds. wymiaru podatków,
5. kopie dokumentów lub oświadczenie 
potwierdzające znajomość obsługi kom-
putera w zakresie pakietu Microsoft Office 
i programów podatkowych,
6. podpisane pisemne oświadczenie o peł-
nej zdolności do czynności prawnych, korzy-
staniu z pełni praw publicznych i o niekaral-
ności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. kopia prawa jazdy,

8. kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
w przypadku gdy kandydat takie posiada,
9. referencje uzyskane od poprzednich 
pracodawców, obecnego pracodawcy lub 
z innych instytucji, w przypadku gdy kandy-
dat takie posiada,
10. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekruta-
cji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w terminie do dnia 13 grudnia 
2018 roku, w sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik (I piętro) w godzinach pracy 
Urzędu. Zgłoszenia kandydatów można 
również przesyłać na adres: Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (w tym 
przypadku decyduje data stempla pocz-
towego). Zgłoszenie należy złożyć w za-
mkniętej kopercie z następującą adnotacją: 
„Konkurs na stanowisko ds. wymiaru podat-
ków w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik.” Po-
stępowanie konkursowe obejmuje analizę 
wszystkich złożonych dokumentów, test ze 
znajomości zagadnień oraz rozmowy z kan-
dydatami. O terminie i miejscu przeprowa-
dzenia testu  i rozmowy, kandydaci zostaną 
poinformowani indywidualnie. Nadesłanych 
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które 
wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl). 
Organizator konkursu zastrzega sobie moż-
liwość odwołania konkursu bez podania 
przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
- Przemysław Pacholski -

Konkurs na stanowisko  urzędnicze ds. wymiaru podatku w UMiG Kórnik

Szlachetna Paczka w Kórniku to w tym roku 
18 wolontariuszy. Razem odwiedziliśmy 32 
rodziny, z czego 20 otrzyma pomoc w ra-
mach programu. Historie rodzin, którym 
pomagamy są bardzo różne. Wszystkie 
osoby łączy fakt, że mimo przeciwności 
losu, starają się one na własną rękę podjąć 
działania dążące do polepszenia sytuacji, 
w której się znalazły. 
8 i 9 grudnia w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku odbędzie się najważniej-
szy dla nas dzień – finał. Jest to  tak zwany 
„weekend cudów”, czas kiedy Darczyńcy 
przekazują nam paczki, dedykowane dla 
poszczególnych rodzin. Nie chodzi tu jednak 
o sam prezent, w znaczeniu fizycznym. Jest 

to wsparcie dla osób w ciężkiej sytuacji, 
często dodanie otuchy, pokazane, że są 
ważni dla innych i nie są sami ze swoimi 
problemami.
W ten weekend koncentrujemy wszystkie 
swoje zmysły na przeżywaniu tego wspa-
niałego czasu. Pojawia się uśmiech, radość, 
czasami łzy wzruszenia. Jest to niezwykłe 
przeżycie, ale zarazem wspaniałe uwień-
czenie naszych dotychczasowych działań. 
Jesteśmy swojego rodzaju „łącznikiem” 
pomiędzy potrzebującymi, a  tymi, którzy 
chcą im bezinteresownie pomóc. 
Zachęcamy do pomocy przy organizacji 
tego jakże ważnego dla nas dnia. Chętnie 
przyjmiemy pierniki, ciasta czy inne słody-

cze, bo to jedyny sposób (oprócz uśmiechu),  
którym możemy podziękować wspania-
łym  Darczyńcom za dobroć ich serca. 
Zapraszamy do kontaktu poprzez portal 
społecznościowy Facebooka (Szlachetna 
Paczka Kórnik).

Finał Szlachetnej Paczki

◊  Ewa Serwatkiewicz
Lider Szlachetna Paczka Kórnik
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Spotkanie z Mikołajem w świetlicy w Bier-
natkach odbędzie się 9 grudnia br. (niedzie-
la) o godzinie 16:00.
W programie: tworzenie ozdób choinko-
wych, ozdabianie i rozświetlenie choinki, 
wspólne kolędowanie, słodki poczęstunek.
Dzieci zaprasza

Warsztaty Gwiazdkowe w Pierzchnie 

7 grudnia 2018 r. godz. 17:00 do Świetlicy 
Wiejskiej zapraszamy dorosłych miesz-
kańców Pierzchna na przedświąteczne 
warsztaty.
8 grudnia 2018 r. godz. 16:00 do Świetlicy 
Wiejskiej zapraszamy dzieci na spotkanie 
ze św. Mikołajem.

„Gwiazdka w Kamionkach” czyli tradycyjne 
spotkanie mieszkańców Kamionek odbędzie 
się w tym roku w sobotę 8 grudnia w godzi-
nach od 17:00 do 19:30 w Sali OSP Kamionki.

W programie między innymi gry, zabawy, 
animacje dla dzieci oraz wizyta Gwiazdora 
z upominkami dla wszystkich dzieci i ognisko 
z kiełbaskami dla całych rodzin.

Zapraszamy serdecznie wszystkich dobrych 
sąsiadów!
Sołtysi z Kamionek:

◊ Sołtys Biernatek

◊  Magdalena Kosakowska
Anetta Prętka-Kulka
Damian Zawieja

◊  Sołtys i Rada Sołecka

W  dniu 11 listopada w  samo południe 
o godzinie 12.00 na terenie obiektu OSP 
Radzewo, Pani Sołtys - Julia Bartkowiak, 
Przedstawiciele Rady Sołeckiej - Panowie 
Tomasz Konarski oraz Paweł Nowak oraz 
strażacy OSP Radzewo w  osobach; Ewa 
Sieroń, Wojciech Dryer, Błażej Jankowski, 
Tomasz Radziejewski, Malwina Bartkowiak, 

Norbert Naglewicz, Szymon Naglewicz, 
Patryk Naglewic. No i oczywiście ten młody 
człowiek,  który za 50 lat na pewno będzie 
pamiętał to wydarzenie  - Franek Radziejew-
ski - syn Ewy i Tomasza Radziejewskich - do-
konali posadzenia dwóch drzewek dębu na 
okoliczność - 100 lecia Niepodległej Polski.
       

Dęby Niepodległej

◊  Ewa Sieroń

W związku z obchodami 100 lecia Nie-
podległości, w dniu 10 listopada - grupka 
strażaków OSP Radzewo, OSP Szczytniki, 
OSP Czmoń oraz dwaj wspaniali kierowcy 
„KOMBUS” Kórnik, udała się do Warszawy 
na „Koncert dla Niepodległej”, który odbył 
się na PGE Narodowy.

Tematem przewodnim widowiska - było 
100 lat historii Polski. Koncert uatrakcyjniły 
pokazy multimedialne, liczne inscenizacje 

oraz występy znanych artystów min: Maryli 
Rodowicz, Jana Pietrzaka, Stanisławy Celiń-
skiej, Pawła Kukiza, Ewy Farnej. W koncercie 
uczestniczyła para prezydencka, która ze 
wszystkimi 42 tysiącami uczestników od-
śpiewała hymn państwowy.

Podczas koncertu na stadionie panowała 
wzruszająca historią Polski atmosfera.

Koncert na „Narodowym“

◊ Uczestnicy koncertu

Maja Berełkowska i Piotr Cyrwus wystąpili 
w Zamku Kórnickim w sobotę 1 grudnia 
br. W ramach Krakowskiego Salonu Poezji 
recytowali oni utwory Anny Świerszczyń-
skiej i Czesława Miłosza. Oprawę muzyczną 
zapewniła altowiolistka Kinga Tarnow-
ska, a postaci poetów przybliżył widzom  
prof. Wiesław Ratajczak. Organizatorami 
wydarzenia były: Teatr Muzyczny w Pozna-
niu i Biblioteka Kórnicka PAN

Salon
na Zamku

◊  ŁG

Radiowa „Jedynka“ w Kórnku
Pierwszego dnia grudnia br. Program 
Pierwszy Polskiego Radia gościł w Kórni-
ku. Audycje na żywo nadawano z Zamku 
i Arboretum.
Podczas kolejnego odcinka cyklu „Jedyne 
takie miejsce” słuchacze mogli poznać hi-
storię naszego miasta, ciekawostki przycią-
gające tutaj turystów oraz interesujących 
ludzi i ich pasje.
Gośćmi programu byli: prof. Tomasz 
Jasiński, Małgorzata Potocka (BK PAN),  
dr Kazimierz Krawiarz , Anna Łazuka-Witek, 
dr Ilona Potocka, Jacek Kowalski , Kinga 
Nowak, Bartosz Karaś, Marcin Jakubiec 
i  Piotr Ceranka oraz Wojciech Krasucki 
(współautor gry komputerowej opowia-
dającej o losach Władysława Zamoyskiego)

◊  ŁG

Niecodzienna, multimedialna instalacja 
umożliwiająca dostęp do utworów mu-
zycznych, filmów, książek i innych utworów 
stanęła na placu Niepodległości w Kórniku. 
„Kultura Na Widoku”, projekt Fundacji „Le-
galna Kultura” zawitał na kilkanaście dni do 
naszego miasta. Zachęcamy do zapoznania 
się z tą ciekawą inicjatywą.
http://www.kulturanawidoku.pl/

„Legalna
kultura“

◊  ŁG

Imprezy
mikołajkowe
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Na drodze do niepodległości.
Pochód Polski 2 XII 2018.
Dzień 11 listopada 1918 r. dla Polaków 
w  dotychczasowych granicach Rzeszy 
niemieckiej: w  Poznańskim, na Śląsku, 
Prusach Zachodnich, Prusach Królewskich 
na Warmii i Mazurach nie był dniem odzy-
skania niepodległości. Niepodległość trzeba 
było wywalczyć, w wojnie o której mówi się 
w historii Polski „Powstanie Wielkopolskie”. 
Polska, w zamiarach zwycięskiej koalicji, 
miała ograniczać się do terytorium wcze-
śniej przez Niemców wyznaczonego, zwa-
nego Generał Gubernatorstwem. W tym też 
celu Niemcy 10 listopada 1918 r. dowieźli 
do Warszawy Józefa Piłsudzkiego i ogłosili 
go Naczelnikiem Państwa, co zatwierdziła 
utworzona przez Niemców w 1917 r. Rada 
Regencyjna. Józef Piłsudski w mniemaniu 
Niemców miał gwarantować ustalenia zwy-
cięskich koalicjantów i interesy Niemieckie. 
Terytoria byłego zaboru niemieckiego miały 
pozostać niemieckie. Tymczasem, Polacy 
z byłych zaborów niemieckich postanowili 
jeszcze przed zakończeniem działań wo-
jennych utworzenie Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego ze strukturami powiato-
wymi. Dnia 14 października odezwa Kół 
poselskich orzekła „Polska ludową będzie 
– i ludem tylko stać może”. Przedstawiciele 
czterech milionów Polaków z Poznańskiego, 
Śląska, Prus Zachodnich, Pomorza, Warmii 
i Mazur, Mazowsza Pruskiego i wychodź-
stwa osiadłego w Niemczech, w pierwszych 
polskich wyborach parlamentarnych, wy-
brali 1399 delegatów. W Poznaniu na Pol-
skim Sejmie Dzielnicowym, w dniach 3, 4 i 5 
grudnia 1918 r. (wtorek), zebrali się oni, żeby 
dać wyraz swoim dążeniom narodowym, 
skierowanym do odbudowania wolnej, nie-
podległej, zjednoczonej Polski. Istotą działań 
Polaków było powołanie Naczelnej Rady 
Ludowej, której wyboru dokonano przez 
delegatów wybranych głosami wszystkich 
mężczyzn i kobiet, które ukończyły 20. rok 
życia. Wybrano 140 kobiet, około 90 księży. 
Delegaci reprezentowali wszystkie grupy 

społeczne.
W kolegiacie farnej w Poznaniu odprawiono 
mszę św. Kazanie sejmowe wygłosił prałat 
prepozyt ks. Antoni Stychel. Treść kazania 
wydrukowano w 1934 r. Po mszy św. po-
chód uczestników udał się do Sali Lamberta 
przy obecnym kinie Apollo. 
Tematykę obrad Polskiego Sejmu Dzielnico-
wego zawarto w wydanym jeszcze przed 27 
grudnia 1918 r. „Dzienniku Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego”. Do dzisiaj ukazały się już 
trzy reprinty (wznowienia) tego dziennika. 
Czym zajmowano się na Polskim Sejmie 
Dzielnicowym?
1. Podstawą odrodzonej Polski miały być 
ustalenia traktatów pokojowych.
2. Odrodzone państwo polskie ma być zło-
żone z wszystkich ziem polskich.
3. Polska Ludowa ma gwarantować równość 
obywateli.
4. Polska ma być państwem sprawiedliwym.
5. Polska odrodzona ma być katolicka i to-
lerancyjna, wielonarodowa dbająca o edu-
kacje i język polski.
6. Polski Sejm Dzielnicowy wybrał 80-cio 
osobową Naczelną Radę Ludową (NRL) oraz 
6-cio osobowy Komisariat NRL w osobach: 
ks. Stanisław Adamski i Władysław Seyda 
z Wielkopolski, Wojciech Korfanty i Józef Ry-
mer ze Śląska, Stefan Łaszewski z Pomorza 
Gdańskiego oraz Adam Poszwiński z Kujaw.
Wybuch powstania wielkopolskiego umoż-
liwił objęcie władzy przez Komisariat NRL 
i doprowadzenia do zjednoczenia z innymi 
ziemiami polskimi.

Delegaci na Polski Sejm Dzielnicowy z Bnina:
- Flens Wincenty, Bnin
- ks. Lisiecki Arkadiusz, proboszcz z Bnina. 
Wybrany do Naczelnej Rady Ludowej.

Delegaci na Polski Sejm Dzielnicowy z Kór-
nika:
- Gawrych Sylwester, Kórnik. 
Dnia 5 kwietnia 1919 r. podjął służbę w Na-
czelnej Radzie Ludowej. 
- Niemir Jan, Mościenica (Kórnik)

„Pochód Polski” w stulecie Polskiego 
Sejmu Dzielnicowego
Obchody rocznicowe upamiętniające Polski 
Sejm Dzielnicowe od 1988 r. organizowało 
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne 
(WTK). W marcu 2018 odbyło się spotkanie 
prezesa WTK z dyrektorem Muzeum Niepod-
ległości w Poznaniu na którym postanowiono 
włączyć w obchody rocznicowe: Wojewodę 
Wielkopolski, Fundację „Zakłady Kórnickie”, 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Instytut Pamięci Narodowej, Konwent Sta-
rostów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych, Unię 
Wielkopolan i Teatr Muzyczny w Poznaniu. 
Patronat medialny przejęła Telewizja Polska 
Oddział w Poznaniu oraz „Rzeczpospolita” .
Marek Kuchciński, marszałek VIII Kadencji 
Sejmu objął honorowy patronat nad uro-
czystościami.
Uroczystości dnia 2 grudnia rozpoczęto 
w farze poznańskiej. Liczne delegacje w tym 
potomkowie delegatów na Polski Sejm Dziel-
nicowy, wyróżnieni pamiątkowymi szarfami 
wypełnili mury świątyni. Wśród nich znalazł 
się Zbigniew Donat mieszkaniec Błażejewka, 
wnuk Stanisława Grupińskiego delegata na 
Polski Sejm Dzielnicowy z Czarnkowa. Po 
mszy św. uformowano pochód na ul. Świę-
tosławskiej. Odpowiedzialność za organizację 
i przebieg pochodu objęli harcerze chorągwi 
poznańskiej. 
Uczestnicy pochodu z orkiestrą wojskową 
udali się pod pomnik Powstańców Wielko-
polskich, gdzie odśpiewali jedną zwrotkę 
hymnu. Pod pomnikiem złożono wiązanki 
kwiatów. Harcerze przygotowali uczestnikom 
pochodu poczęstunek z kuchni polowej.
Na zakończenie uroczystości w  Teatrze 
Muzycznym odbyło się widowisko słowno-
-muzyczne. Wydano „Śpiewanki Wielko-
polskie” ze wstępem Jacka Kowalskiego 
zatytułowanym „Pieśni z okresu Powstania 
Wielkopolskiego”. Na zakończenie spektaklu 
odśpiewano Rotę.
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◊  Kazimierz Krawiarz

Święto Niepodległości 2018 w Kórniku 
 z Udziałem Bractwa Kurkowego.
11 Listopada 2018.
Polonia Rediviva, Polonia Restituta.
Dzień 11 listopada 1918 r., w 1937 r. przy-
jęty jako Święto Niepodległości, nie był dla 
Wielkopolan w 1918 r. dniem odzyskania 
niepodległości. Tę musieli wywalczyć sami. 
Udział Kórniczan w tym dziele jest nie do 
przecenienia, dlatego w  Kórniku-Bninie 
pamięć o tych co „poszli gdy zabrzmiał złoty 
róg” jest pielęgnowana. Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe w tym dniu święci również 
rocznicę swojego patrona ks. Szczepana 
Janasika, powstańca wielkopolskiego, za-
łożyciela parafii garnizonowej w Poznaniu, 
od 1925 r. proboszcza parafii św. Wojciecha 
w Bninie.
W tym roku, 10 listopada, 100. lat od zakoń-
czenia pierwszej wojny światowej, liczne de-
legacje wzięły udział w Kolegiacie w Kórniku, 
we mszy św. za Ojczyznę. Celebrował ją ks. 
Krystian Sammler, który poświęcił tarczę sta-
tutową ufundowaną przez ubiegłorocznego 
zwycięzcę turnieju jubileuszowo-niepodle-
głościowego Wojciecha Antczaka.
Po mszy św., przemarszu przez miasto i uro-

czystosci pod pomnkiem powstańców, na 
strzelnicy bractwa kurkowego odbył się po 
raz 29. Turniej Jubileuszowo-Niepodległo-
ściowy. W tegorocznym turnieju zwyciężył 
solenizant Marcin Nowak. Roman Fludra 
był drugi. Trzecie miejsce zajął Zbigniew 
Tomaszewski. Zwycięzca został uhonoro-
wany tarczą statutową KBBK i specjalnym 
medalem. 
Przewodniczący Rady Gminy Adam Lewan-
dowski był fundatorem „Tarczy Niepodle-
głościowej” i pucharu. Te trofea zdobył Jerzy 
Nowak z KBS Września. Zdzisław Kaczmarek 
z KBS Swarzędz był drugi, a trzeci Piotr Cza-
piewski z KBS Tczew.
Fundacja „Zakłady Kórnickie” ufundowała 
‘Tarczę Niepodległościową”. W strzelaniu na 
dystansie 100 m najlepszy okazał się Jędrzej 
Frynas (KBBK). Drugi był Piotr Czapiewski 
z  KBS Tczew a  trzeci Marek Baranowski 
prezes KBBK. Wszyscy otrzymali cenne 
nagrody.
Tarczę Firmową „Chata Polska” zdobył 
Mikołaj Popławski z KBS Mosina. Drugi był 
Piotr Czapiewski z KBS Tczew, a trzeci Jerzy 
Nowak z KBS Września. 
Kura strącił Marian Błaszak, drugi był Zdzi-

sław Jakubowski a trzecie miejsce zajął Piotr 
Justkowiak (wszyscy z KBBK).
Stanisław Szczęsny ufundował rogale 
świętomarcińskie, a  Roman Fludra, król 
kurkowy KBBK 2018/19 zaprosił na degu-
stację pieczonych gęsi, tradycyjnej potrawy 
Poznańczyków na okoliczność świętowania 
Święta Marcina .
Wieczorem, w OAZIE w Kórniku odbył się 
wykwintny VIII Bal Niepodległościowy. Do 
tańca zapraszała 16. osobowa renomowana 
orkiestra BARDABUSZ oraz DJ TOMEQ z Po-
znania. Wśród licznych atrakcji był występ 
Zespołu Ludowego AWF Poznań „Poligro-
dzianie” oraz najdłuższy w Polsce, na 170 
par Polonez prowadzony przez Tomasza 
Kilarskiego.
Na tle niepodległościowych marszy z eksce-
sami nacjonalistycznymi w niektórych mia-
stach w Polsce Kórnik pokazuje jak należy 
godnie świętować niepodległość Ojczyzny.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe wzbo-
gaciło się o  swoją stronę internetową:  
http://bractwokurkowekornik.pl. 
Zapraszamy
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Setną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez naszą Ojczyznę Kórnickie Stowarzysze-
nie OGOŃCZYK uczciło w sposób szczególny, 
organizując spotkanie z  językoznawcą, spe-
cjalistą w dziedzinie kultury języka polskiego, 
profesorem UAM w Poznaniu, dr. hab. Jaro-
sławem Liberkiem. Zgodnie uznaliśmy, że za-
równo w życiu codziennym, jak i w przestrzeni 
publicznej, następuje dewaluacja polszczyzny: 
łamanie zasad rządzących językiem polskim, 
zalew  nazw, terminologii i reguł zaczerpnię-
tych z języków obcych, w szczególności języka 
angielskiego.
Zjawiska zachwaszczania ojczystego języka, 
za które we Francji grożą wysokie kary, u nas 
postrzegane są jako przejaw erudycji, obycia 
i przynależności do elit, a tak naprawdę są 
świadectwem niewiedzy, snobizmu i byle-
jakości. Jak bowiem ocenić możemy tekst 
dziennikarza piszącego na łamach popularnej 
prasy, w którym roi się od niezrozumiałych 
zwrotów i słów? Czy pisze on dla szerokiego 
grona czytelników, czy dla siebie, a może 
„dedykuje” wyłącznie wybranym?
Wiadomo, specjalistyczne teksty kierowane są 
do wąskiego grona odbiorców i terminologia 
z danej dziedziny nie musi być znana ogółowi, 
tu jednak, jak twierdzą znawcy, również wkra-
dła się chorobliwa mania zmieniania ogólnie 
przyjętych i używanych wcześniej określeń 
nowymi, angielskimi odpowiednikami. 
Nie bez powodu patronat honorowy nad 
naszym spotkaniem objęły dwie jednostki 

organizacyjne  powołane przez  Samorząd 
Wielkopolski: Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesz-
nie oraz Koninie, gdyż misją ich jest kształcenie 
młodych, a organizator- Kórnickie Stowa-
rzyszenie OGOŃCZYK- gościł na spotkaniu 
również uczniów i nauczycieli  Zespołu Szkół 
w Kórniku.
„Potyczki językowe” wzbudziły duże zainte-
resowanie, toteż dyskusja w sali bankietowej 
nowo otwartej restauracji Loft 46 przeciągnęła 
się do późnych godzin wieczornych,  gdyż, jak 
się okazało, zebrani naprawdę pozostawali 

nieobojętni wobec  losów rodzimego języka.
Czym jeszcze, poza manierą używania obcych 
zwrotów, przejmowali się nasi goście?
Oj, było tego trochę: kłopoty z odmianą nazw 
miejscowych, wulgaryzacja wypowiedzi, no 
i „pięta achillesowa” współczesnej polszczy-
zny- nieodmienianie nazwisk!
Profesor Liberek z humorem przedstawiał 
sytuacje, do jakich doprowadza wadliwe 
podejście do jednej z naczelnych reguł języka 
polskiego - odmiany przez przypadki (typowej 
również dla wszystkich języków słowiańskich). 
Absurdem jest odmienianie imienia przy jed-
noczesnym nieodmienianiu nazwiska! 
Na argument, że ktoś nie życzy sobie od-
mieniania własnego nazwiska, przytoczył 
wypowiedź swojego mentora, profesora Jana 
Miodka (nie-profesora Jana Miodek!): „Jesteś 
właścicielem nazwiska wyłącznie w mianow-
niku liczby pojedynczej, pozostałe formy są 
własnością gramatyki języka polskiego”.

Może ta wypowiedź powinna stanowić puentę 
artykułu? 

Dziękujemy wszystkim naszym Gościom oraz 
Patronom-Sponsorom za zainteresowanie 
problemami współczesnej polszczyzny.  
To nasz wspólny prezent dla Niepodległej!

W imieniu organizatorów
     
   

Polszczyzna niepodległa

◊  Lena Kuczyńska-Nowak
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Gra miejska

Rok 2018 dla wielu Polaków jest czasem 
refleksji i  zadumy nad historią naszej 
Ojczyzny i losami narodu polskiego. 
Wielkopolanie wspominają przede 
wszystkim sukces Powstania Wielko-
polskiego, które doprowadziło do wy-
zwolenia z rąk niemieckich niemal całej 
Wielkopolski. Setna rocznica wybuchu 
powstania wypada w  grudniu, jednak 
w  wielu wielkopolskich miastach już 
teraz odbywają się koncerty czy wykłady 
w ramach jej obchodów.
Pamięć o  powstańcach kultywuje rów-
nież młode pokolenie. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku poszerzali 
wiedzę o  walczącej w  powstaniu Kom-
panii Kórnickiej poprzez udział w  grze 
miejskiej.
W sobotę 6 października cztery drużyny 
wyruszyły w  podróż śladami Powstań-
ców Kórnickich. Uczniowie, wykonując 
zadania gry, przemieszczali się różnymi 
trasami, zbierając punkty z poszczegól-
nych zadań. Wszyscy odwiedzili miejsca 
związane z  powstaniem: Pomnik Kom-
panii Kórnickiej, kwaterę powstańczą na 
cmentarzu, Kolegiatę Kórnicką z umiesz-
czoną na niej tablicą z  nazwiskami 
Powstańców, dom Leonarda Ellmanna 
- dawny Hotel Victoria, sprzed którego 
Kompania Kórnicka wyruszyła na pomoc 
wznieconemu w  Poznaniu powstaniu. 
Ostatnim punktem na trasie był Zamek 
Kórnicki, którego właściciel hrabia Wła-
dysław Zamoyski sfinansował umundu-
rowanie i uzbrojenie dla kórnickich od-
działów powstańczych. Zwieńczenie gry 
stanowiło zwiedzanie wystawy czasowej 
o Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919, 
znajdującej się w Zamku. Zadania doty-
czyły również Powstańców z Bnina oraz 
proboszcza tamtejszej parafii, kapelana 
wojsk powstańczych, ks. Szczepana Jana-
sika. Podsumowaniem gry była krzyżów-
ka, którą uczestnicy wraz  z opiekunami 
rozwiązywali z wypiekami na twarzy. Na 
zakończenie na Podzamczu, po ciepłym 
posiłku, ogłoszone zostały wyniki gry. 
Różnice w punktacji między startującymi 
zespołami były minimalne. Zwyciężyła 
drużyna z klasy VI c.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
wiedzy. Dziękujemy też władzom Miasta 
i  Gminy Kórnik za przyznanie środków 
na realizację gry oraz Radzie Rodziców 
SP 1 i opiekunom za życzliwość i pomoc. 
Grę opracowały i przeprowadziły: 
Jolanta Kluczyńska, Alicja Serwatkie-
wicz i Magdalena Stratyńska. 

Śniadanie u Tytusa

Od wiosny 2018 r. w  Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w 

Kórniku realizowany jest projekt (grant) 
pt. „Śniadania u  Tytusa”. Jest to cykl 
spotkań z ludźmi o wyjątkowych zainte-
resowaniach, z pasjonatami - w różnych 
dziedzinach. 
Uczniowie mają możliwość bezpośred-
niego kontaktu z  ciekawymi ludźmi, 
którzy opowiadają o swoim zawodowym 
powołaniu, swoich pasjach, niecodzien-
nych zainteresowaniach. Każda historia 
życia może być niezwykła i inspirująca.
Autorkami projektu są nauczycielki hi-
storii: Alicja Serwatkiewicz i  Magdalena 
Stratyńska. 
„Śniadania u  Tytusa” nawiązują do 
organizowanych w  XVIII w. „obiadów 
czwartkowych”. W  pierwszej kolejności 
zapraszani są na nie ludzie z najbliższego 
środowiska.
Gościem spotkania inauguracyjnego był 
p. Adam Grzegorowski z Kórnika, znany 
w środowisku lokalnym mistrz szewski. 
Uczniowie, uczestniczący w  spotkaniu, 
wysłuchali interesującej opowieści o jego 
pracy i  życiu. Pan Adam w przejmujący 
sposób opowiadał o  historii swojej ro-
dziny, o  swoim dzieciństwie (w  wieku 
13 lat stracił ojca), które przypadło na 
trudne lata komunizmu w  Polsce. Pod-
kreślał jak ważną rolę w  życiu każdego 
człowieka powinna odgrywać rodzina 
i jak wiele zawdzięcza swojej matce. Pan 
Grzegorowski wykonał parę butów dla 
papieża św. Jana Pawła II. Było to jego zo-
bowiązanie, które podjął w chwili wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na papieża. 
Przekazana barwnym językiem opowieść 
bardzo zaciekawiła uczniów. Spotkanie 
zakończyły słowa zachęty, by zwiedzać 
warsztat szewski rodziny Grzegorowskich 
w „Kuźni” przy ul. Parkowej.
W październiku na „Śniadaniu u Tytusa” 
szkoła gościła ks. Waldemara Twardow-
skiego - założyciela i kierownika Katolic-
kiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uza-
leżnień w  Wierzenicy, certyfikowanego 
specjalistę terapii uzależnień, a zarazem 
proboszcza parafii w Borówcu. Ośrodek 
działa od 2008 r.
Uczniowie aktywnie włączali się w  dia-
log z  gościem. Należy mieć nadzieję, iż 
dotarła do młodych ludzi przestroga 
terapeuty, że każde, nawet najmniejsze, 
uzależnienie otwiera człowieka na świat 
kolejnych uzależnień. 

Viva la Musica na koncercie Grand 
Prix Chóralistyki Polskiej

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 
odbyło się w Poznaniu prawdziwe święto 
muzyki chóralnej, towarzyszące konkur-
sowi Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. 
Stefana Stuligrosza, organizowane przez 
Akademię Muzyczną im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu oraz Fundację „Chór 

Stuligrosza –Poznańskie Słowiki”. Ideą 
tego swoistego „konkursu konkursów” 
była konfrontacja zwycięzców sześciu 
najstarszych i uznanych polskich konkur-
sów chóralnych, którzy następnie stanęli 
do szlachetnej rywalizacji, konkurując 
o miano najlepszego z najlepszych.
Innym celem, który przyświecał organi-
zatorom, była integracja wielkopolskiego 
środowiska chóralnego, poprzez koncer-
ty towarzyszące głównemu konkursowi 
oraz warsztaty prowadzone przez dyry-
gentów i specjalistów w zakresie emisji 
głosu. Chór Viva la Musica ze  Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku z radością 
przyjął zaproszenie do wzięcia udziału 
w tym wielkim wydarzeniu kulturalnym.
1 grudnia w  auli Akademii Muzycznej 
w  Poznaniu odbyły się warsztaty dla 
chórów dziecięcych pod nazwą „emo-
cJA w CHÓRZE”, w których uczestniczyli 
także nasi młodzi chórzyści w  Kórnika. 
Prowadziła je pani Alicja Szeluga. Warsz-
taty zakończyły się udziałem wszystkich 
uczestników w  wyjątkowej sobotniej 
imprezie: flash mob w Starym Browarze 
o  godz. 16.00. Setki chórzystów wmie-
szanych w  tłum, przy wtórach bębnów, 
odśpiewało na  głosy kanon chóralny 
„Śpiewaj duszą”, napisany przez Katarzy-
nę Danel. Zaskoczeni rozbrzmiewającym 
ze wszystkich stron śpiewem klienci skle-
pów galerii handlowej, nie kryli swego 
zachwytu i wzruszenia.
Sobotni wieczór przyniósł kolejne emo-
cje. W  różnych miejscach Poznania od-
były się bowiem koncerty towarzyszące 
konkursowemu Grand Prix. Chór Viva la 
Musica otrzymał zaszczytne zaproszenie 
do udziału w  jednym z  tych koncertów 
w  sali koncertowej Szkoły Muzycznej 
POSM II stopnia. Wraz z naszym kórnic-
kim chórem VIVA LA MIUSICA ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, wystąpiły również: 
Chór Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerze-
go Kurczewskiego KUKUŁECZKI pod dyr. 
Sławomiry Raczyńskiej, Chór Dziewczęcy 
SKOWRONECZKI pod dyr. Julii Łynszy, 
chór DO-MI-RE-LA Państwowej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej I  stopnia 
w Poznaniu pod dyr. Anny Doleckiej oraz 
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI pod dyr. 
Alicji Szelugi. Chórzyści z  Kórnika prze-
pięknie wykonali trzy utwory: „Chodź, 
pomaluj mój świat”, „Tyle słońca w całym 
mieście” i „Wokół nas”, czego dowodem 
były gromkie brawa licznie zgromadzonej 
publiczności.
Konkurs imienia Stefana Stuligrosza 
i wszystkie wydarzenia, które mu towa-
rzyszyły, spowodowały, że Poznań na trzy 
dni stał się stolicą polskiej chóralistyki, 
a co za tym idzie, znakomitą wizytówką 
naszego regionu w  przestrzeni ogólno-
polskiej.

Wieści z „Jedynki“

◊ Lidia Jakubowska

Szkolne Dni Nauki w SP 2 Kórnik
- Chemia, Biologia, Geografia.
Celem projektu było popularyzowanie 
wiedzy z zakresu nauk chemicznych, biolo-
gicznych i geograficznych wśród młodzieży, 
kształtowanie postawy naukowej i nauko-
wego myślenia oraz wdrażanie do uczenia 
się przez całe życie.
W ramach Dnia Chemii 22 listopada ucznio-
wie pod okiem toruńskich chemików z Cen-
trum Chemii w Małej Skali wykonywali liczne 
doświadczenia dotyczące różnych typów 
reakcji, właściwości oraz otrzymywania za-
sad, soli, tlenu i wodoru, badali właściwości 
mieszanin i poznawali sposoby ich rozdzie-
lania. Doświadczenia były dedykowane 
oddzielnie uczniom klas VI, VII i VIII, którzy 
wykonywali je w parach z  zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. 
Finałem chemicznego dnia były ekscytujące 
pokazy w auli. Zgromadzeni uczniowie oglą-
dali spalanie mieszanin tlenu i wodoru oraz 
wodoru i powietrza, spalanie alkoholu, jak 
również barwne właściwości soli i estrów.
W ramach kolejnego dnia – Dnia Biologii 
i Geografii – uczniowie klas siódmych zostali 
zaproszenia na Wydział Biologii UAM w Po-
znaniu, gdzie uczestniczyli w zajęciach z an-
tropologii oraz spirologii. Na warsztatach 
antropologicznych poznawali sposoby iden-
tyfikacji płci, wieku, różnych chorób i urazów 
na podstawie kości czaszki, kończyn oraz 
miednicy. Podczas zajęć ze spirologii dokład-
nie poznali budowę i funkcję układu odde-
chowego człowieka, mechanizm wymiany 
gazowej oraz sprawdzali doświadczalnie 
wydolność oddechową własnych płuc. Duże 
wrażenie na uczestnikach zrobiły unikato-
we zbiory roślin i  zwierząt pochodzących 
z różnych stref klimatycznych, a szczególnie 
gabloty z owadami podarowane przez Arka-
dego Fiedlera.
Kolejnym miejscem naszej wizyty był Wy-
dział Geografii, gdzie uczniowie zwiedzili 
Lapidarium z głazami narzutowymi, skała-
mi bazaltowymi i granitowymi. Następnie 
w Muzeum Geologicznym mogli zobaczyć 
bogatą kolekcję zebranych minerałów 
oraz największych meteorytów żelaznych. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się 
wirtualna multimedialna prezentacja, po-
kazująca początki osadnictwa na naszych 
terenach, moment upadku meteorytu oraz 
procesy zachodzące w  okolicy związane 
z zarastaniem powstałych kraterów. Jakiej 
wielkości i  głębokości mogły być kratery 
meteorytowe, wszyscy mogli się przekonać 
osobiście podczas spaceru po Rezerwacie 
Meteorytów Morasko. 
Kolejne zajęcia dotyczyły wykorzystania 
dronów do badań geologicznych, geogra-
ficznych, inżynieryjnych, poszukiwawczych. 
Młodzi przyrodnicy poznali elementy budo-
wy tych maszyn, samodzielnie ćwiczyli ich pi-
lotowanie oraz w wirtualnych goglach mieli 

okazję widzieć i poczuć się jak za sterami 
drona. W tych konkurencjach bezapelacyj-
nie prym wiedli chłopcy.
Ostatnie warsztaty pozwoliły odkryć róż-
norodności organizmów występujących 
w mchach.
Korzystając z hodowli torfowców, ucznio-
wie wykonywali preparaty mikroskopowe, 
prowadzili obserwacje mikroorganizmów 
i rozpoznawali je. Kolejna grupa obserwo-
wała i rozpoznawała ochotkowate - owady 
podobne do komarów z tym, że nie kłujące 
- oraz pyłki różnych gatunków roślin. 
Pełni naukowych wrażeń, z mocnym posta-
nowieniem, że kiedyś tu powrócą w cha-
rakterze studentów, uczniowie pożegnali 
gościnne Wydziały Biologii i Geografii UAM 
w Poznaniu.
Wszystkim osobom zaangażowanym w re-
alizację tego projektu, a szczególnie p. dr 
Ilonie Potockiej, serdeczne podziękowania 
składają uczniowie klas siódmych Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku oraz organi-
zatorki Szkolnych Dni Nauki.

Odpowiedzmy na wyzwania świata, czyli 
Tydzień Edukacji Globalnej  w bnińskiej 
szkole
Od 19 do 23 listopada w Szkole Podstawo-
wej nr 2 trwał Tydzień Edukacji Globalnej 
wplecionej w programy nauczania różnych 
przedmiotów. Celem edukacji globalnej 
jest zrozumienie procesów współczesnego 
świata, a także rozwijanie wartości, postaw, 
wiedzy, które pozwolą młodym ludziom 
zrozumieć wyzwania wykraczające poza 
granice naszego kraju czy kontynentu oraz 
podjąć działania, które globalnie i lokalnie 
wpływają na ich codzienne życie.
Nasza szkoła należy do grupy dziesięciu 
szkół, które w Wielkopolsce są Liderami 
Edukacji Globalnej. W tym roku Tydzień Edu-
kacji Globalnej przebiegł pod hasłem: „Cele 
zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy 
na wyzwania zmieniającego się świata”, dla-
tego położono nacisk na trzy z siedemnastu 
celów: Cel 4. Jakościowa edukacja, czyli edu-
kacja na wysokim poziomie ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk przyrodniczych. Cel 
13. Akcja klimatyczna, czyli pilne podjęcie 
działań mających zahamować zmiany kli-
matyczne i przeciwdziałać ich skutkom. Cel 
16. Pokój, sprawiedliwość, silne instytucje, 
czyli promowanie pokojowych społeczeństw 
i zrównoważonego rozwoju.
W tym wyjątkowym tygodniu, wymagającym 
doskonałej współpracy wielu nauczycieli i in-
stytucji zewnętrznych, realizowano szereg 
działań, spełniających powyższe założenia. 
Projekt został zainagurowany „Akcją kli-
matyczną” w kl. II-III oraz V-VI warsztatami 
dotyczącymi ochrony środowiska, segregacji 
odpadów, oszczędzania wody i  energii, 

wzmacnia świadomości konsumenckiej. 
Zajęcia przeprowadziła edukatorka p. Kor-
nelia Cypryjańska. W tym czasie rozpoczął 
się również cykl lekcji związanych z realiza-
cją celu 16 oraz 25-leciem obowiązywania 
w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka. Ten temat został podjęty na lekcjach 
historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach 
VII i VIII. Uczniowie dyskutowali o prawach 
człowieka, ich respektowaniu i  sankcjach 
wynikających z ich łamania. Jego kontynu-
acją, trochę w  innej odsłonie,  były lekcje 
języka angielskiego, niemieckiego i francu-
skiego, godzin wychowawczych, nauczania 
wczesnoszkolnego oraz konkurs plastyczny. 
Podsumowaniem prowadzonych metodą 
warsztatową zajęć było wykonanie przez 
uczniów plakatów, które w szkolnym holu 
utworzyły dokumentalną wystawę prezen-
tującą różne ujęcie rozumienia Konwencji 
Praw Człowieka.
         W ramach projektu zaplanowano rów-
nież wyjątkowe spotkanie z p. Tomaszem 
Siudą, podróżnikiem i fotografikiem, który 
wygłosił prelekcję dla uczniów kl. VII-VIII 
pt.: „O ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności w kontekście Iranu oraz 
Polskich uchodźców”. Uczniowie wraz z na-
szym gościem odbyli „podróż w czasie” do 
Iranu. Pan Siuda nawiązał do historii ponad 
stu dwudziestu tysięcy Polaków, którzy pod-
czas II Wojny Światowej wyniszczeni życiem 
w gułagach dawnego Związku Radzieckiego, 
zostali, jako uchodźcy, przyjęci przez Iran 
i jego obywateli. Uczniowie dowiedzieli się 
o warunkach życia naszych rodaków w tym 
przyjaznym dla nich kraju. Pozyskane hi-
storyczne informacje mogli skonfrontować 
z dzisiejszą rzeczywistością państwa irań-
skiego oraz wymownymi zdjęciami prezen-
towanymi przez naszego gościa.
W ramach realizacji  celu 4 – Jakościowa 
edukacja – zorganizowano dla  kl. VI-VIII  
warsztaty i  pokazy chemiczne przepro-
wadzone przez chemików z  toruńskiego 
Centrum Chemii w Małej Skali oraz zajęcia 
na Wydziale Biologii i Wydziale Geografii 
UAM w Poznaniu dla uczniów klas siódmych.
Tydzień Edukacji Globalnej pokazuje, jak 
ważne jest promowanie wiedzy o global-
nych problemach, a także budowanie po-
staw i wartości pozwalających zrozumieć 
mechanizmy funkcjonowania światowej 
społeczności – jako wspólnoty i różnorod-
ności. 
Wierzymy, że małe zmiany dokonane w po-
stępowaniu i nawykach każdego człowieka 
zaowocują znaczącymi efektami w społecz-
ności, zarówno lokalnej jak i globalnej.

 Koordynatorki projektu

Wieści z „Dwójki“

◊ Agnieszka Półchłopek  
i Aleksandra Bączkowska

◊ Alina Adamczyk
Agnieszka Półchłopek  
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Akcje pomocowe
Nauczyciele-wychowawcy świetlicy orga-
nizują cyklicznie różnego rodzaju akcje 
pomocowe.
W  tym roku szkolnym pierwszą z  nich 
była zbiórka kasztanów i żołędzi dla nad-
leśnictwa, w celu dokarmiania zwierzyny 
zimą. Akcja ta była świetnym sposobem 
promowania nawyków ekologicznych 
wśród młodych ludzi oraz uwrażliwienia 
na potrzeby zwierząt. Jesteśmy niezwykle 
dumni z naszych uczniów, którzy wspólny-
mi siłami zebrali niemal 1800 kilogramów 
tych darów jesieni!
Drugą inicjatywą, w którą włączyliśmy się 
w dniach od 10 do 31 października, była ak-
cja „Podaj mydło”, organizowana na rzecz 
Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemp-
toris Missio. 1437 zebranych mydeł zostało 
spakowanych i  przekazanych fundacji, 
która następnie roześle je do najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Afryki.

Warsztaty pieczenia rogali
11 listopada w całej Polsce świętowany jest 
Dzień Niepodległości, jednak dla pozna-
niaków jest to także okazja do obchodów 
dnia Świętego Marcina. Z tej okazji dzieci 
miały już po raz kolejny możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach pieczenia rogali.
Warsztaty te odbyły się w środę, 7 listo-
pada, w  szkolnej stołówce. Dzieci, pod 
czujnym okiem i  opieką wychowawców 
świetlicy, przygotowały i upiekły przepysz-

ne rogale. Szczególne podziękowania na-
leżą się naszemu sponsorowi, bez którego 
warsztaty te nie miałyby miejsca. Bardzo 
dziękujemy zatem Piekarni - Cukierni Łobza 
z Zaniemyśla, która zapewniła nam ciasto 
niezbędne do upieczenia rogali.

Wizyta leśniczego
Czas spędzony w świetlicy nie służy tylko 
zabawie, ale także rozwijaniu swoich zain-
teresowań czy nauce. Sprzyjać temu mogą 
wizyty gości, w  tym na przykład wizyta 
leśniczego. Pana Damiana Fonroberta mie-
liśmy przyjemność gościć w naszej świetlicy 
w środę, 7 listopada.
Pan Daniel jest leśniczym pracującym 
w  nadleśnictwie Babki. Na spotkanie 
z  uczniami przybył do szkoły z  kilkuna-

stoma rekwizytami, dzięki którym wizyta 
ta stała się niezwykle interesująca. Dzie-
ci poznały różnorodne gatunki drzew 
i  zwierząt występujących w  okolicznych 
lasach, dowiedziały się wielu ciekawostek 
o codziennej pracy leśniczego oraz o tym, 
w jaki sposób nim zostać. Miały też okazję 
poćwiczyć mierzenie i  ścinanie drzew, 
wykonywały z  gościem obliczenia mate-
matyczne, a  także próbowały wcielić się 
w zawód leśniczego. Pan Damian cierpliwie 
i szczegółowo odpowiadał na każde zadane 
przez dzieci pytanie, pochwalił je również za 
udział w akcji zbierania kasztanów i żołędzi 
w celu dokarmiania zwierzyny zimą.

Z życia świetlicy w SP w Kamionkach

◊  Paulina Wójkiewicz

26 listopada 2018 uczniowie z Robakowa 
gościli artystę malarza - Jerzego Omelczuka. 
Pan Omelczuk jest niepełnosprawny. Poru-
sza się na wózku inwalidzkim i ma niespraw-
ne ręce. Zaczął malować ustami w wieku 
kilkunastu lat. W swoim dorobku ma ponad 
tysiąc prac. Są to pejzaże, portrety, postacie 
historyczne, zwierzęta.  Inspiruje go wszyst-
ko, co się wokół niego dzieje: ludzie, wyda-
rzenia, przyroda. W obrazach wyraża siebie, 
swoje myśli, uczucia, wrażenia, przeżycia. 
Stworzył m.in. cykle prezentujące postacie 
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza, wizerunki 
polskich prezydentów, zabytki Wielkopolski. 
Jerzy Omelczuk jest stypendystą i członkiem 
Światowego Związku Artystów Malujących 
Ustami i Nogami. W roku 2001 otrzymał z rąk 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
odznaczenie „Zasłużony działacz kultury”. 
Pan Jerzy Omelczuk opowiedział uczniom 
o swojej pasji. Młodzież miała okazję zoba-
czyć mistrza podczas pracy – artysta nama-
lował obraz, który podarował społeczności 
szkolnej. Spotkanie z malarzem było dla 
gimnazjalistów nie tyko lekcją plastyki, ale 
przede wszystkim lekcją jak można prze-
zwyciężać trudy losu i  realizować swoje 
marzenia.

Spotkanie z artystą

◊  Aneta Starosta

Listopad w  Przedszkolu Kolorowy Świat 
w Szczodrzykowie miał barwy bieli i czer-
wieni: prace plastyczne, tablice tematycz-
ne, rozety, nasze zabawy przybrane były 
w barwy narodowe.  Dzieci chętnie uczyły 
się patriotycznych pieśni, legend, pozna-
wały historie związane z Polską. Podobnie, 
jak we wszystkich przedszkolach i szkołach 
w całym kraju i u nas 09.11.2018r. odbyła 
się uroczystość z okazji Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Natomiast o godz. 
11.11 z dumą odśpiewaliśmy Hymn Naszej 
Ojczyzny. Pani Agatka, w przystępny i obra-
zowy sposób, opowiedziała dzieciom, jak to 
nasi trzej sąsiedzi, trzy razy umawiali się, aby 
„zabrać” trochę Polski. Przedszkolaki słucha-

ły, jak zaczarowane, kiedy z ogromnej mapy  
znikały kolejne jej „kawałki”. Były niezwykle 
przejęte, gdy usłyszały, że Polska wróciła 
tam dopiero po 123 latach. Dzieci przygo-
towały wystawę patriotycznych plakatów, 
każda grupa wystąpiła ze swoim progra-
mem artystycznym : recytowano wiersze, 
przedstawiono pieśni i tańce narodowe.
   Nasze działania związane z Jubileuszem  
100-lecia zaczęły się jednak dużo wcześniej. 
W maju rozpoczęliśmy je XVII Gminnymi 
Warsztatami Dziecięcej Twórczości Plastycz-
nej w Szczodrzykowie o temacie: „Pobawmy 
się kolorami białym i czerwonym”. I potrwa-
ją przez cały rok za sprawą  cyklu projektów 
naszego przedszkola pt.: „Szlakiem Wisły”, 

którego inauguracja nastąpiła w listopadzie. 
Jedna z najstarszych grup: „Biedronki” roz-
poczęła go projektem „Kraków miasto nad 
Wisłą”. Dzieci przez trzy tygodnie poznawały 
to piękne, staropolskie miasto, by potem 15 
listopada, podczas punktu kulminacyjnego,  
pochwalić się pracami, zdobytą wiedzą, 
pokazać krakowskie tańce  oraz wystawić 
sztukę „O Wawelskim Smoku”. Projekt roz-
poczynał się wizytą w Bibliotece Publicznej 
Fili w Bninie, gdzie przygotowano dla dzieci 
wspaniałą prezentację oraz warsztaty pla-
styczne, za co serdecznie dziękujemy. Ko-
lejne grupy zabiorą nas do innych Polskich 
miastach nad Wisłą….
                                                      

W naszym przedszkolu, już po raz kolej-
ny prowadzona jest akcja charytatywna 
„Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja 
„. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami mogą 
okazać swoje dobre serce, swoją empatię 
i chęć niesienia pomocy, poprzez zakup 
zabawek, książek, środków higienicznych, 
które dostarczone zostaną do dzieci zma-
gających się z chorobą nowotworową.  
Do dzieci, które Święta, ze względu na swoją 
chorobę, spędzą w szpitalu. 
Pomocników Świętego Mikołaja z roku 
na rok jest coraz więcej. Cieszymy się, że 
to również dzięki naszym dzieciom i ich 
rodzicom, na twarzy chorych dzieci, mimo 
ich bólu i cierpienia, choć na chwilę pojawi 
się uśmiech…
Koordynatorem akcji jest pani Magdalena 
Stołowska, która już od kilku lat współpra-
cuje ze szpitalem klinicznym im. K. Jonshera 
oraz z hospicjum domowym w Poznaniu.

     

     

Biało-czerwony listopad w Kolorowym Świecie

◊  ŁG

Pomocnicy św. Mikołaja u MIsia Uszatka

◊  Beata Krakowska

nr 21/2018 7 grudnia 2018 r.14 15



Plan funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w okresie:
22.12.2018 - 01.01.2019
Miasto i Gmina Kórnik

Życzymy zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku!

22.12.2018 - Sobota
Autobusy kursują według sobotniego rozkładu jazdy.
23.12.2018 - Niedziela
Autobusy kursują według niedzielnego rozkładu jazdy.
24.12.2018 - Poniedziałek (Wigilia)
Autobusy kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Po godzinie 16:00 komunikacja zawieszona za wyjątkiem kursów:

Odjazdy z przystanku Zaniemyśl, Kościół
16:32
Odjazdy z przystanku Bnin, Osiedle (kierunek Poznań)
16:52 18:52 20:52
Odjazdy z przystanku Kórnik, Rynek (kierunek Poznań)
17:00 19:00 21:00
Odjazdy z przystanku Poznań, Rondo Rataje (tylko linia 501 - kierunek Bnin, Osiedle)
16:00 17:00 18:00 20:00 22:00

25.12.2018 - Wtorek (Pierwszy dzień świąt)
Komunikacja zawieszona za wyjątkiem kursów wymienionych poniżej:

Odjazdy z przystanku Bnin, Osiedle (kierunek Poznań)
07:52 11:52 15:52 19:52
Odjazdy z przystanku Kórnik, Rynek (kierunek Poznań)
08:00 12:00 16:00 20:00
Odjazdy z przystanku Poznań, Rondo Rataje (kierunek Bnin, Osiedle)
09:00 13:00 17:00 21:00

Odjazdy z przystanku Kórnik, Rynek
08:00 (do Szczodrzykowo II) 11:38
Odjazdy z przystanku Dworzec PKP
08:24 (z Szczodrzykowo II) 11:51

Odjazdy z przystanku Kórnik, Rynek
09:20 10:20
Odjazdy z przystanku Robakowo, Szkoła
09:50 11:05

26.12.2018 - Środa (Drugi dzień świąt)
Autobusy kursują według niedzielnego rozkładu jazdy.
27-28.12.2018  - Czwartek i Piątek
Autobusy kursują według roboczego rozkładu jazdy. 
UWAGA! Kursy szkolne zawieszone.
29.12.2018 - Sobota
Autobusy kursują według sobotniego rozkładu jazdy.
30.12.2018 - Niedziela
Autobusy kursują według niedzielnego rozkładu jazdy.
31.12.2018 - Poniedziałek (Sylwester)
Autobusy kursują jak w Wigilie (24.12.2018).
01.01.2019 - Wtorek (Nowy Rok)
Autobusy kursują jak w Pierwszy dzień świąt (25.12.2018)

501
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592

www.kombus.pl                              (61) 898 06 66

AFISZ

8 GRUDNIA

KÓRNICKI MIKOŁAJ 2018 - rynek w Kórniku 
(Pl. Niepodległości), godz. 16:30.

„ZDROWY SENIOR - DZIAŁANIA EDUKA-
CYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE 
CHORÓB OTĘPIENNYCH I INNYCH ZA-
BURZEŃ PSYCHICZNYCH”. Warsztaty 
edukacyjno-profilaktyczne. Strażnica OSP 
w Kórniku, godz. 9:00-11:30. Zapisy tel. 724 
975 584, fundacja@petra-senior.pl

9 GRUDNIA

KOLĘDOWANIE Z LEGIONEM „HEJ KOLĘ-
DA, KOLĘDA”. Zamek w Kórniku,  godz. 
17.00.

WERNISAŻE. Wystawa fotografii pokon-
kursowej „Niezwykłe zjawiska na niebie” 
- II edycja 2018. Wystawa fotografii przy-
rodniczej „FotoMelanż”.  Kórnicki Ośrodek 
Kultury, godz. 18:00. 

11 GRUDNIA

OTWARCIE WYSTAWY „DROGA DO NIE-
PODLEGŁOŚCI BNINA I KÓRNIKA PAMIĄT-
KI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”. Izba 
Pamiątek Regionalnych – Ratusz w Bninie, 
godz.12:00.

BAJKOCZYTANIE. „Teatr cieni Latarenka”.  
Teatrzyk dla dzieci od 4 do 6 lat. Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, godz. 17:30. Zapisy 
tel. 618 170 021.

13 GRUDNIA

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. Hono-
rowy Konsul Generalny Republiki Albanii 
Jarosław Rosochacki - „Albania nie jest 
krajem mercedesów...”. Restauracja Ven-
tus w KCRiS Oaza, godz. 19.00. Zapisy tel. 
618 170 021

14 GRUDNIA

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2018. Hol KCRiS 
OAZA, godz. 14:00-21:00.

15 GRUDNIA

KÓRNICKIE OBCHODY 100. ROCZNICY WY-
BUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO: 
- msza święta w Kolegiacie Kórnickiej, godz. 
12:00. Przemarsz pod pomnik Powstańców 
Wielkopolskich – odsłonięcie tablicy z na-
zwiskami kórnickich powstańców,
- po mszy św. na rynku w Kórniku widowi-
sko historyczne przygotowane przez grupę 
rekonstrukcyjną AD Honores,
- VIII Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych. 
KCRiS OAZA, godz. 15:00. Po Przeglądzie 
przedstawienie przygotoane przez ZHP. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 2018. Hol KCRiS 
OAZA, godz. 09:00-20:00.

16 GRUDNIA

BETLEJEM W KÓRNIKU. Parafia pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku - plac przy 
probostwie. Godz. 8:30-14:30.

18 GRUDNIA

BAJKOCZYTANIE. „Megabombkowy Hotel 
Gwiazdkowy”. Biblioteka Publiczna w Kór-
niku, godz. 17:30.

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...

◊  ZF
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9 grudnia, o godz. 17.00, na Zamku w Kórni-
ku Legion wprowadzi nas w świąteczny na-
strój wspólnym kolędowaniem ”Hej kolęda, 
kolęda!”. Hall  Zamku, choinka i śpiew „do 
nieba”, klimatyczny, kameralny i nastrojowy 
koncert kolęd. Kolęd, które wszyscy znamy 
od dziecka, chętnie śpiewamy i słuchamy 
tradycyjnie i w nowych aranżacjach. Zapra-
szamy więc do wspólnego śpiewu. 
A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
Chcemy razem świętować z Państwem ten 
magiczny czas, do czego zapraszają znani 
z  licznych występów przed Państwem 
wokaliści Legionu: Anna i Tomasz Kilarscy, 
najpierw Legionowa para, potem związek 
małżeński i wspólne liczne występy w Kór-
niku, do których dołączyła utalentowana 
jak rodzice córka Amelia. Rodzinne święta 
i  rodzinne występy. Z Legionowej rodziny 
Ilona Szczepańska, zawodowa wokalistka, 
która zachwyciła nas swym głosem nie 
raz, ostatnio na jubileuszowym koncercie 
Legionu w  ub.roku.  Anna Stanisławska 
(zaczynająca z Legionem pod panieńskim 
nazwiskiem Jarmuszkiewicz), stale rozwijają-
ca swe talenty też w Poznaniu, biorąca udział 
w naszych wszystkich koncertach. A uzbie-
rało się tego przez 10 lat sporo: Od polsko-
-niemieckiego koncertu „Wspomnienie”, 
„Klimaty”, poetyckiego „W naszej bajce”, po 
musicale „Zakórnikowani” i  „Kórnikpleks”, 

koncert promujący naszą płytę „Ale numer!” 
oraz koncert z okazji jubileuszu naszego 
dziesięciolecia. Dołączył wtedy do nas Bar-
tosz Czamański  (z zespołem Czamanowa 
Jazz Trio), uznany pianista i  jazzman, wy-
stępujący licznie w całej Polsce, najchętniej 
w Zakopanem i Kórniku. Więzy te od czasów 
Zamoyskiego tak silne, kontynuowane 
są przez naszych Legionistów. Nie może 
więc zabraknąć Anny Woźnickiej, dzielącej 
swe serce miedzy Kórnikiem a Bukowiną 
Tatrzańską.  Ma w Kórniku sporo gorących 
zwolenników, obserwujących jej rozwój od 

najmłodszych lat.  Przyjedzie teraz z góral-
ską kolędą, która też zdobyła nasze serca.
Nie zabraknie więc wspólnego śpiewu i cie-
pła płynącego z serc wszystkich w tym szcze-
gólnym czasie około Bożonarodzeniowym.  
Magia Świąt, zamku, choinki i głosów do nie-
ba. Tajemnica Narodzin Jezusa Chrystusa.
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

Hej kolęda, kolęda!

◊  Zaprasza Anna Łazuka-Witek 
z Legionem
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W ramach VIII edycji Kórnickiej Ligi Sza-
chowo-Warcabowej 1 grudnia 2018 rokuw 
świetlicy Oaza-Błonie rozegrano ostatni tur-
niej. Zawodnicy grali pierwszą partię w sza-
chy i drugą partię w warcaby. Turniej wygrał 
Samuel Kątny (7pkt) - uczestnik Mistrzostw 
Świata Juniorów w  warcabach stupolo-
wych rozegranych w tym roku w Izmirze.  
2. miejsce wywalczył Jakub Zgarda (5 pkt),  
3. miejsce  Piotr Łukaszewicz (5 pkt), 4. miej-
sce Robert Kątny (4 pkt), 5. miejsce Tymo-
teusz Zawitaj (4 pkt), 6. miejsce Tymoteusz 
Kątny (4 pkt), 7. miejsce Aleksander Zawitaj 
(3,5 pkt),  8. miejsce Tobiasz Górzny (3 pkt), 
9. miejsce Ignacy Łukaszewicz (1 pkt). 

Szachy  
i warcaby

◊  RB 

We wtorek, 20 listopada br., po raz pierwszy 
w naszej gminie odbył się Półfinał Powiatu 
Poznańskiego w  Unihokeju Chłopców, 
w ramach Igrzysk Dzieci. Do Szkoły Pod-
stawowej w Kamionkach przybyli mistrzo-
wie z gminy Swarzędz, Mosina, Tarnowo 
Podgórne, Stęszew i  oczywiście Kórnik.  
Łącznie w zawodach wzięło udział prawie 
sześćdziesięciu uczniów szkół podstawo-
wych. Turniej przeprowadzony został sys-
temem każdy z każdym. Wszystkie mecze 
trwały 2x10 minut, sędzią głównym był 
Jakub Motała, a przy stoliku sędziowskim 
pomagali mu uczniowie klasy ósmej SP 
w Kamionkach. Cieszy dobra gra reprezen-
tantów naszej gminy ze Szkoły Podstawowej 

w Radzewie, którzy dzięki bezpośredniej 
wygranej z SP w Kobylnicy zapewnili sobie 
awans do kolejnego etapu z drugiego miej-
sca. Po bardzo wyrównanej grze, klasyfika-
cja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Rogalinku 
- awans do finału powiatowego;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Radzewie 
- awans do finału powiatowego;
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kobyl-
nicy;
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Prze-
źmierowie;
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Stęsze-
wie.
Organizator:

Po 3 latach przerwy unihokeistki z Radze-
wa wracają na tron MISTRZYŃ POWIATU 
i MISTRZYŃ REJONU!!! Po ubiegłorocznym 
srebrze w  powiecie i  brązie w  rejonie, 
w tym roku ponownie mienimy się w blasku 
ZŁOTA!!! Hip hip HURRA!!! Ale po kolei… 
19 listopada w Paczkowie do walki o tytuł 

najlepszej drużyny powiatu poznańskiego 
stanęło aż 11 szkół. Radzevianki pewnie 
przeszły pierwszą fazę grupową, zwyciężając 
szkoły z Dąbrówki i Przeźmierowa po 5:0. 
W  drugiej rundzie, z  udziałem 4 najlep-
szych zespołów nasze dziewczęta wygrały 
ze szkołami z Komornik i Strykowa po 6:0, 
natomiast w pojedynku z gospodyniami 
zawodów zanotowaliśmy remis 1:1, tracąc 
gola na kilka sekund przed końcem meczu. 
Mając lepszy stosunek bramkowy, mogli-
śmy cieszyć się z mistrzostwa! 28 listopada 
w Nowym Tomyślu odbyły się Mistrzostwa 
Rejonu Poznań Teren – Zachód. Dziewczęta 
z  Radzewa po 3 pewnych zwycięstwach 
mogły świętować  kolejne mistrzostwo. 
W  pokonanym polu zostawiliśmy szkoły 
z Obrzycka (6:2), Kamionnej (12:0) i Nowego 
Tomyśla (6:2). Awans do wielkiego finału wo-
jewódzkiego stał się faktem. Reprezentacja 
SP Radzewo: Zuzanna Banecka (kapitan, 17 
bramek w 2 turniejach), Zofia Brylewska (17), 
Aleksandra Ogórkiewicz (13), Monika Fiedor-
czyk, Gabriela Ukleja, Aleksandra Wróbel 
i  Weronika Oźminkowska (bramkarki), 

Klaudia Rumińska, Amelia Konarska, Anna 
Ogórkiewicz, Urszula Wiśniewska, Anastazja 
Pawlak. Nieco krócej trwała przygoda z za-
wodami szkolnymi ich kolegów. Po wygraniu 
etapu gminnego chłopcy z Radzewa wzięli 
udział w półfinale Mistrzostw Powiatu, któ-
ry 20.11. odbył się w Kamionkach. Turniej 
był niezwykle wyrównany i do ostatniego 
meczu ważyły się losy awansu do turnieju 
finałowego. Ostatecznie udało się. Chłopcy 
awans wywalczyli z 2 miejsca. W turnieju 
odnieśli 2 zwycięstwa (2:1 z Kobylnicą i 2:1 
z Przeźmierowem) oraz ponieśli 2 porażki 
(2:4 ze Stęszewem i 0:1 z Rogalinkiem). Finał 
powiatowy odbył się 22.11. w Gułtowach. 
Osłabieni brakiem swojego lidera Radze-
wiacy zanotowali jeden remis (0:0 z Rogalin-
kiem) i 2 przegrane (3:7 z gospodarzami i 0:5 
z Kicinem). Naszą szkołę reprezentowali: Łu-
kasz Szymczak (kapitan), Paweł Bartkowiak, 
Szczepan Słodkowicz, Franciszek Pawlak, 
Lucjusz Pawlak, Samuel Kątny (bramkarz) 
oraz Mikołaj Szymański, Nikodem Nowicki 
i Jędrzej Brylewski.

Powiatowe zawody unihokejowe w Kamionkach

◊  Rafał Węglarz

Złote 
unihokeistki

◊  Karol Niemier

Ostatni mecz w ramach rozgrywek IV Ligi 
Wielkopolskiej zawodnicy Kotwicy rozegrali 
24 listopada w  Ostrowie Wielkopolskim 
z Ostrowią 1909 przegrywając 3:0. Początek 
sezonu jesień 2018 nasi zawodnicy rozpo-
częli z impetem. W trzech pierwszych me-
czach zdobyli z silnymi rywalami 5 punktów 
strzelając 9 bramek. Powiało optymizmem… 
niestety przyszła seria pięciu porażek, jedno 
zwycięstwo z Sokołem Pniewy 4:2 i następne 
cztery przegrane. Po meczu z Centrą Ostrów 
19 października nastąpiła zmiana trenera - 
zespół przejął Piotr Sołtysiak. To absolwent 
poznańskiej AWF, w przeszłości zawodnik 
Lecha Poznań, z którym w sezonie 1994/95 
zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów. Był rów-
nież zawodnikiem III-ligowej Obry Kościan, 
a potem jej trenerem. Obejmując zespół 
zdawał sobie sprawę, że drużyna przeży-
wa poważny kryzys. Do końca rozgrywek 
zostało sześć kolejek, Kotwica wygrała dwa 
mecze, jeden zremisowała i  zakończyła 

rozgrywki z dorobkiem 15 pkt., zajmując 
19 miejsce. 
Jakie były przyczyny tak odległego miejsca 
w tabeli? 
Wszystkie mecze (19) Kotwica grała na 
wyjazdach z powodu remontu stadionu na 
Błoniach. Atut własnego boiska ma wpływ 
na przebieg zawodów i  wynik. Według 
wstępnych analiz 65-75% wygranych to 
zwycięstwa na własnych obiektach.

W  kilku meczach zespół przegrał tracąc 
bramki w doliczonym czasie gry. Wkradała 
się nerwowość, efektem czego były żółte 
kartki. W  ośmiu meczach Kotwica grała 
osłabiona, ponieważ zawodnicy przekroczyli 
limit żółtych kartek.
Przed nami teraz miesięczna przerwa, 
treningi wznowione będą już 7 stycznia. 
Zespół rozegra siedem sparingów, trenując 
3-4 razy w tygodniu. Jesteśmy dobrej myśli, 
bo przecież wszystkie 19 meczy będziemy 

grali na Błoniach pod warunkiem, że obiekt 
przejdzie wszystkie procedury odbiorcze 
po remoncie. Święto 11 listopada Kotwica 
uczciła zwycięstwem i pięknymi kostiumami 
nawiązującymi do setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę oraz setnej 
rocznicy powstania wielkopolskiego. Te ory-
ginalne stroje to dar Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie - za 
co bardzo dziękujemy (patrz zdjęcie). Licznie 
zebrana publika w Krobi z uznaniem i sym-
patią przyjęła naszych zawodników. 
Z myślą, że „wiosna będzie nasza” żegnamy 
sympatyków Kotwicy, a szczególnie tych, 
którzy podążali za zespołem na wszystkich 
dziewiętnastu wyjazdach. Dziękujemy fir-
mie transportowej „Broniarz”, restauracji 
„Oskar”, kawiarni „Mady Lody”, hurtowni 
owoców cytrusowych za wsparcie naszych 
zawodników. 
Do zobaczenia wiosną na Błoniach. 

Ponad dwustu zawodników z szesnastu 
klubów wzięło udział w finale Kujawsko – 
Pomorskiej Ligi Taekwondo rozgrywanym 
25 listopada 2018 roku. UKS TKD Kórnik na 
tych zawodach reprezentowało dwunastu 
młodych adeptów taekwondo olimpijskiego, 
którzy spróbowali swoich sił w konkuren-
cjach sprawnościowych, poomsae i walce 
sportowej.
W konkurencjach sprawnościowych medale 
zdobyli: Ola Florek – dwa srebrne, Marysia 
Kurosińska – brąz oraz Marek Binetti – srebro. 
Pozostali zawodnicy UKS TKD Kórnik „ocierali 
się” o podium zajmując  4,5 miejsca w  swoich 
grupach wiekowych.
W poomsae złoto wywalczyła Oliwka Andrze-
jewska, która aż trzy razy musiała wykonać 
wskazany układ formalny.
Najwięcej medali zdobyli Kórniczanie  w wal-
ce sportowej. Emilka Siejak i Wiktor Matuk 
wywalczyli złota, Hubert Ciołek i Kacper Glista 

– srebra, natomiast brązzdobył Marek Binetti.
W zawodach wystartowali również Amelka 
Szafczuk, Hania Matuk, Wiktor Andrzejewski 
i Olek Niklaus, którym tym razem zabrakło 
trochę szczęścia.

Opiekujący się zawodnikami trener Karol 
Włodarczak udział w zawodach posumował 
krótko: „Świetny występ całej ekipy!” .

Kotwica - gra lepsza, punktów mało

◊  Wiktor Stempowski

10 medali w Bydgoszczy

◊ EG
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28. listopada - zabawa Andrzejkowa 
1 grudnia - Uniwersytet III Wieku 
5 grudnia - pieczenie pierników 
12 grudnia - wigilia 
14 grudnia - wycieczka do Wrocławia 
19 grudnia - Barok, peruki, żaboty,  

   mankiety 
31 grudnia - Sylwester od 18.00

ZAJĘCIA BEZPŁATNE
GODZINA 16:30

 MIEJSCE: STRAŻNICA OSP KÓRNIK 
 

INFORMACJE I ZAPISY:  
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091;  Robert Jankowski Tel. 515-229-684 
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◊  ZM

SPRAWOZDANIE SEKCJI KOLARSKIEJ 2018
Zawodnicy i zawodniczki UKS Mróz Jedynka 
Kórnik, w sezonie 2018, zdobyli w sumie 83 
medale z  różnych imprez mistrzowskich 
w kraju. W tym 51 medali mistrzostw Polski 
(23 złotych, 16 srebrnych i 12 brązowych), 
16 medali mistrzostw Polski LZS (6 złotych, 
4 srebrne i 6 brązowych), oraz 16 medali 
Międzywojewódzkich Mistrzostw młodzi-
ków (7 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych).  
Po raz pierwszy od 9 lat nie udało się zdobyć 
medalu na Mistrzostwach Świata czy Euro-
py, ale 4. miejsce Nikol Płosaj w szosowym 
wyścigu ze startu wspólnego, 4 drużyny  
na Mistrzostwach Europy seniorów i 5 miej-
sce medisona na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Europy, gdzie w każdej z w/w kon-
kurencji mieliśmy swoich reprezentantów, 
można  uznać za bardzo zadawalające. 
W sumie 2018 roku, aż sześciu zawodników 
UKS Mróz Jedynka Kórnik reprezentowało 
nasz kraj w mistrzostwach Świata i Europy. 
Wspomniana już Nikol Płosaj, Weronika 
Humelt, Monika Graczewska, Karolina 
Lipiejko, Natalia Szymczak i Patryk Rajkow-
ski. 17 zawodników klubu zdobyło w 2018 
roku medale Mistrzostw Polski, w  tym aż  
10 z nich tytuły Mistrzowskie. Podsumowu-
jąc dokonania sekcji kolarskiej w 2018 roku 
wychodzi, że zawodniczki i zawodnicy z do-
robkiem ponad 350 punktów zajęli drugie 
miejsce w Polsce w sporcie młodzieżowym 
w całym kolarstwie. 

PODZIĘKOWANIA
Podziękowania w tym niezwykle owocnym 
w sukcesy roku należą się rodzicom za-
wodników, działaczom oraz osobom, któ-
rzy na co dzień są anonimowi, a swoim za-
angażowaniem, działaniami i wsparciem 
w dużym stopniu biorą udział w rozwoju 
Klubu. Sukcesów nie byłoby gdyby nie 
ludzie dobrej woli, oraz sponsorzy, którzy 
szczególnie chcielibyśmy podziękować. 
- Burmistrzowi - Jerzemu Lechnerowskie-
mu
- Firmie ,,TFP”  - Pani Lucjanie Kuźnickiej- 
Tylendzie
- Hotelowi RODAN – Państwu Izabelli i Bar-
tłomiejowi Ordanikom
- Firmie ,,SHIMANO- POLSKA”
- Starostwu Powiatowemu
- Departamentowi Sportu - Urzędu Mar-
szałkowskiego
- Panu Wojciechowi Wika-Czarnowskiemu 
– DWD System
- Działowi Promocji Gminy, Kultury i Sportu 
w UMiG
- Panu Wojciechowi Kiełbasiewiczowi – 
KCRiS OAZA
- Fundacji ZAKŁADY KÓRNICKIE

SUKCESY ZAWODNIKÓW UKS „JEDYNKA”

NIKOL PŁOSAJ
-  4 miejsce Młodzieżowych Mistrzostw Eu-
ropy w wyścigu ze startu wspólnego - Brno  
-  4 miejsce Mistrzostw Europy Elity w wy-
ścigu drużynowym na dochodzenie (Rekord 
Polski)     
-  8 miejsce Mistrzostw Świata  Elity w wyści-
gu drużynowym na dochodzenie 
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu ze startu wspólnego
-  Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu medison
-  Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu drużynowym na torze
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu indywidualnym na czas
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na torze
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu medison
- Srebrny medal Mistrzostw Polski Elity 
w wyścigu ze startu wspólnego
- Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski na torze w omnium
-  Brązowy medal Mistrzostw Polski Elity na 
torze w omnium
- Brązowy medal Mistrzostw Polski Elity 
w wyścigu drużynowym na szosie
- Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu dwójkami na czas

WERONIKA HUMELT
- Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu drużynowym na torze
- Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
- Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu australijskim
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu scretch
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na torze
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu medison
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu punktowym
- Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu dwójkami na czas
- Brązowy medal Mistrzostw Polski Elity 
w wyścigu drużynowym na szosie
- 5 miejsce torowych Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w medisonie 
-  8 miejsce torowych Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w wyścigu eliminacyjnym

MRONIKA GRACZEWSKA  - 07.05.1996
-  Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu drużynowym na torze
-  Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu medison na torze
-  Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu punktowym na torze
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski na torze w wyścigu na 500m
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski na torze w wyścigu punktowym
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na torze
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu australijskim na torze
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu na 3 km na dochodzenie
-  Brązowy medal Mistrzostw Polski Elity 
w wyścigu scretch
-  Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
-  Brązowy medal Mistrzostw Polski Elity 
w wyścigu ze startu wspólnego
-  5 miejsce torowych Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w drużynie 
-  11 miejsce torowych Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w wyścigu scretch

KAROLINA LIPIEJKO
-  Złoty medal Mistrzostw Polski Elity w wy-
ścigu drużynowym na torze
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
-  Srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na torze
-  Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
-  Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu na 3 km na dochodzenie
-  5 miejsce torowych Młodzież. Mistrzostw 
Europy w wyścigu drużynowym na docho-
dzenie

KAROLINA PRZYBYLAK
-  Brązowy medal Mistrzostw Polski w wy-
ścigu scretch na torze

JOANNA GOLEC
-  Brązowy medal Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski na torze w wyścigu na 500 m

NATALIA SZYMCZAK
-  Srebrny medal Górskich szosowych Mi-
strzostw Polski
-  4 miejsce w torowych Mistrzostwach Polski 
w kirinie
-  5 miejsce Mistrzostw Polski Elity w wyścigu 
drużynowym na szosie
-  Uczestniczka Mistrzostw Świata juniorów 
w kolarstwie szosowym w Innsbrucku 

VIKTORIA ŻEGLEŃ 
-  Brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w wyścigu drużynowym na szosie
-  5 miejsce Mistrzostw Polski Elity w wyścigu 
drużynowym na szosie
-  6 miejsce Mistrzostw Polski Elity w wyścigu 
dwójkami na czas

PATRYK  RAJKOWSKI
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski na torze w wyścigu keirin
-  Złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski na torze w sprincie
-  13 miejsce w mistrzostwach Świata Elity 
w Keirinie – Apeldoorn

JUNIORKA MŁODSZA 
ZOFIA PICZ
-  Złoty medal Mistrzostw Polski na torze 
w sprincie drużynowym
-  Złoty medal Mistrzostw Polski na torze 
w wyścigu na 500m
-  Srebrny medal na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży na torze w wyścigu keirin
-  Srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży na torze w sprincie
-  Złoty medal Mistrzostw Polski LZS na torze 
w sprincie drużynowym
-  Srebrny medal Mistrzostw Polski LZS na 
torze w wyścigu keirin
-  Brązowy medal Mistrzostw Polski LZS na 
torze w wyścigu punktowym

JOANNA BŁASZCZAK 
-  Złoty medal Mistrzostw Polski na torze 
w sprincie drużynowym
-  4 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży na torze w sprincie
-  4 miejsce Mistrzostw Polski na torze w wy-
ścigu na 500m
-  5 miejsce Mistrzostw Polski w wyścigu 
drużynowym na czas
-  Złoty medal Mistrzostw Polski LZS na torze 
w sprincie drużynowym

KINGA KORTUS 
-  5 miejsce Mistrzostw Polski w wyścigu 
drużynowym na czas
-  7 miejsce Mistrzostw Polski w wyścigu 
dwójkami na czas 

MŁODZIK
MARIA HOFFMANN
1. Złoty medal mistrzostw Polski Szkółek – 
jazda na czas
2. Złoty medal mistrzostw Polski Szkółek na 
torze – 250 m start lotny
3. Złoty medal mistrzostw Polski Szkółek na 
torze – wyścig punktowy
4. Srebrny medal mistrzostw Polski Szkółek 
na torze – scretch
5. Złoty medal MMM na torze w sprincie 
drużynowym
6. Złoty medal MMM w MTB - sztafeta
7. Srebrny medal MMM – jazda dwójkami 
na czas
8. Srebrny medal MMM na torze w wyścigu 

punktowym 
9. Srebrny medal MMM na torze w wyścigu 
na 1000m
10. Brązowy medal MMM na torze w wyści-
gu na 250m 
11. Brązowy medal MMM na torze w wyści-
gu ze startu wspólnego 
12. Brązowy medal MMM – jazda na czas

JULIA PRZYMUSIŃSKA 
1. Srebrny medal mistrzostw Polski Szkółek 
na torze – wyścig punktowy
2. Brązowy medal mistrzostw Polski Szkółek 
na torze – scretch
3. Złoty medal MMM na torze w sprincie 
drużynowym
4. Srebrny medal MMM – jazda dwójkami 
na czas
5. Brązowy medal MMM na torze w wyścigu 
punktowym 

EMILIA JURG
-  Brązowy medal Mistrzostw Polski Szkółek 
Kolarskich – jazda na czas                                      

MATEUSZ PRZYMUSIŃSKI 
1. Złoty medal Mistrzostw Polski Szkółek 
Kolarskich – jazda na czas
2. Złoty medal mistrzostw Polski Szkółek na 
torze – 250 m start lotny
3. Złoty medal mistrzostw Polski Szkółek na 
torze – wyścig punktowy
4. Złoty medal mistrzostw Polski Szkółek na 
torze – scretch
5. Srebrny medal Mistrzostw Polski Szkółek 
Kolarskich – start wspólny
6. Złoty medal MMM w MTB – sztafeta
7. Złoty medal MMM w na torze - sprint
8. Złoty medal MMM w na torze – 250m
9. Złoty medal MMM w na torze – wyścig 
punktowy
10. Złoty medal MMM w na torze – wyścig 
drużynowy
11. Złoty medal MMM – jazda dwójkami 
na czas
12. Brązowy medal MMM na szosie w wy-
ścigu indywidualnym na czas 

DAWID WIKA-CZARNOWSKI
1. Złoty medal Mistrzostw Polski Szkółek 
Kolarskich – jazda na czas

2. Złoty medal Mistrzostw Polski Szkółek na 
torze – 250 m start lotny
3. Srebrny medal Mistrzostw Polski Szkółek 
na torze – wyścig punktowy
4. Srebrny medal Mistrzostw Polski Szkółek 
na torze – scretch
5. Złoty medal MMM w na torze – wyścig 
drużynowy
JAN SZYSZKA
1. Złoty medal MMM – jazda dwójkami na 
czas
2. Złoty medal MMM w na torze – wyścig 
drużynowy
WIKTOR PERZ
1. Brązowy medal Mistrzostw Polski Szkółek 
na torze – wyścig punktowy
2. Złoty medal MMM w na torze – wyścig 
drużynowy

Żak
FRANCISZEK MUMOT
- Złoty medal Mistrzostw Polski szkółek 
kolarskich w wyścigu Punktowym
- Srebrny medal Mistrzostw Polski szkółek 
kolarskich w wyścigu na 250 m.
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◊  Robert Taciak
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praca

 Podejmę pracę opiekunki osoby 
starszej w kulturalnym domu – Kór-
nik, Bnin. Od pon. do pt., 4 godziny 
po południu, lub 2-3 razy w tyg. po 
8 godz. Tel. 518 144 163
 Firma sprzątając zatrudni Panią 

do sprzątania w zakładzie pracy 
w godzinach dopołudniowych, z 
Robakowa i okolicy. Tel. 519 035 111
 Posprzątam mieszkanie, dom – 

Kórnik i okolice. Tel. 724 285 337
 Firma sprzątająca zatrudni panią 

na umowę o pracę. Ul. Kórnicka, 
Konarskie. Tel. 602 611 039

 Za symboliczną cenę oddam 
fotelik i bujak dla dorosłych. Tel. 0 
693 822 115
 Sprzedam działkę budowlaną, 

2500 m², możliwość podziału na 
mniejsze, Dachowa. Tel. 608 135 
497
 Serwis kotłów gazowych firmy 

TERMET. Montaż, naprawa, prze-
glądy. Tel. 502 047 864
 Szukam do wynajęcia kawalerkę w 

Kórniku lub przedmieściach Kórni-
ka. Pilne! Tel. 505 779 046
 Sprzedaż ziemniaków z domu, 

worki 15 kg-10 zł. Kórnik -Bnin, ul. 
Błażejewska 43

 Oddam za darmo meble. Odbiór 
własny. Tel. 503 533 349
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Wynajmę powierzchnię reklamo-

wą - bilbord Kórnik, Armii Krajowej 
49, 4x2 m przy ruchliwej trasie.  
Tel. 500 603 267
 Meble na wymiar: kuchnie, 

szafy, komody, stoły, garderoby.  
Tel. 723 882 617
 Poszukujemy mieszkań, do-

mów, lokali i działek do kupna lub 
wynajmu - Nieruchomości AM.  
Tel. 608 092 266
 Sprzedam ładny dom parterowy, 

136 m² z garażem, działka 630 m², 
os. Owocowe Wzgórze - Nierucho-
mości AM. Tel. 608 092 266
 Wynajmę plac 250 m² przy cmen-

tarzu w Kórniku pod działalność 
- Nieruchomości AM. Tel. 608 092 
266
 Sprzedam fotelik samochodowy 

GRACO 8H98 od 0 do 18 kg, stan 
bdb. Cena: 100 zł. Tel. 608 459 063
 Sprzedam wózek Teutonia Mistral 

S - komplet: wózek, spacerówka, 
nosidełko, baza do samochodu, 
śpiwór. Cena 600 zł .Tel. 608 459 063
 Kawalerki w bloku  szukamy 

do najmu dla osoby pracującej.  
Tel. 505 921 833

 Kupimy mieszkanie w Kórniku. 
Tel. 505 921 833
 Szukamy domu do wynajęcia Kór-

nik i okolica  BON. Tel. 505 921 833
 Sprzedam dom jednorodzinny z 

budynkiem gospodarczym i działką 
860 m². Tel. 515 379 549 proszę 
dzwonić po godz. 16
 Sprzedam wózek głęboki z akce-

soriami. Tel. 693 496 978
 Sprzedam kompresor na siłę 

60 litrów oraz bujak dziecięcy.  
Tel. 693 496 978
 Sklep ogrodniczy Kórnik-Bnin ul. 

Zwierzyniecka 38 prowadzi sprze-
daż choinek i karpia.
 Sprzedam mieszkanie dwu-

pokojowe w Szczodrzykowie.  
Tel. 666 677 003   
 Kupię mieszkanie do remontu w 

Kórniku lub okolicy. Tel. 666 677 003
 Masaż leczniczy, klasyczny, twarzy, 

ekspres-lift, relaksacyjny, ciepłymi 
kamieniami, wyszczuplający, mio-
dowy. Tel. 665 350 707
 Nowo otwarty salon fryzjerski 

Fresh Look, ul. Staszica 8A, Kórnik. 
Tel. 505 893 743
 Sprzedaż karpi z Milicza, choinek 

(świerk, jodła). Konarskie, ul. Długa 
29.
 Szpachlowanie, malowanie, ada-

ptacje poddaszy, montaż, płyta 
karton-gips oraz wszelkie remonty i 
wykonania wnętrz. Tel. 577 517 588

 Transport do 1,5 tony prze-
wiozę, zawiozę, Kórnik - okolice.  
Tel. 501 645 939
 Montaż i naprawa rolet zewnętrz-

nych. Tel. 501 645 939
 Sprzedam stojak do transportu 

okien. Tel. 501 645 939
 Żywe ryby, karpie i inne. Biernatki, 

ul. Główna 51. Tel. 793 395 595
 Wędzone ryby, karpie i inne. Bier-

natk, ul. Głowna 51. Tel. 793 395 595
 Wykończenia wnętrz, szpachlowa-

nie, malowanie, kładzenie płytek, 
remonty  mieszkań. Tel. 661 455 915
 Sprzedaż choinek bezpośrednio 

z plantacji. Jodła Świętokrzyska, 
Gądki, ul. Poznańska 1, lotnisko. Tel. 
668 196 454
 Sprzedam 400 metrową działkę 

w Dziećmierowie, ul. Słoneczna 9.  
Tel. 618 190 069
 Kupię keyboard w dobry stanie. 

Tel. 791 274 279
 Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 

Kórnik-Bnin. Tel. 504 145 782
 Sprzedam wózek 2w1 Lupo Com-

fort Baby Design, szary, stan ide-
alny, cena 650 zł. Tel. 732 566 560
 Firma remontowo-budowlana 

maluje, szpachluje, tynkuje, muruje, 
kostka poz-bruk, układanie płytek. 
Tel. 782 513 000
 Na sprzedaż wyposażenie sklepu 

spożywczego. Bnin, ul. Błażejewska 
38. Tel. 790 624 190 
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