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W tym numerze także:
- lista kandydatów do Sejmu i Senatu RP
- wyniki głosowania w Budzecie Obywatelskim 
- wywiad z Bogną Skoraszewską - dyrektorem SP Kamionki
- 30 lat szkoły w Robakowie
- sport - Kasia Pawłowska Mistrzynią Europy

Rocznica rozstrzelania
70 lat temu odsłonięto tablicę pamiątkową
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IV PRZEGLĄD 
ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH 

I MŁODZIEŻOWYCH 
 

„MATCE BOŻEJ 
KÓRNICKIEJ W HOŁDZIE” 

 
zaśpiewają 

z PARAFII ŚW. WOJCIECHA W KÓRNIKU-BNINIE 
Załoga św. Wojciecha 
Zespół 
 

z PARAFII PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KÓRNIKU 
Schola Dziecięca Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej 
Chór Dziecięcy Tutti Santi 
Zespół Dziewczęcy Tutti Santi 

 
 

 
25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU  

GODZINA 13.30 
KOLEGIATA KÓRNICKA 

 

PRomocjA „LEkSYkoNU
 kRAjoZNAwcZEgo gmINY kóRNIk”

9 października burmistrz Jerzy Lechne-
rowski oraz kilkoro radnych uczestniczyli 
w zorganizowanym w Zamku Kórnickim 
spotkaniu promującym wydanie nakładem 
Fundacji Zakłady Kórnickie „Leksykonu 
krajoznawczego gminy Kórnik” pod redak-
cją Ilony Potockiej. Obecnie „Leksykon” 
można nabyć w Wydziale Promocji Gminy 
UM w Kórniku. 

„PARkUj I jEdź” w koNINkU

W poprzednim numerze Kórniczanina 
pisaliśmy o pomyśle budowy parkingu 
park&ride (parkuj i jedź) przy planowanej 
stacji kolejowej w Koninku. 9 października 
burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 
z przedstawicielem firmy ARPA by omówić 
wytyczne do zlecenia projektowego, które 
obejmuje oprócz samego parkingu także 
„wyprowadzenie wiaduktu drogowego nad 
torami kolejowymi, przeznaczenie miejsca 
na dodatkowy tor kolei wysokich prędkości, 
lokalizację terenów sportowych, korektę 
ciągów kołowych oraz tras komunikacji 
pieszej, stworzenie programu i form dla 
punktu przesiadkowego, zachowanie i 
wyeksponowanie zabytkowego zespołu 
gospodarczego”.

100 LAT!

11 października burmistrz Jerzy Lechne-
rowski wziął udział w uroczystościach zwią-
zanych z setnymi urodzinami mieszkańca 
Robakowa, pana Stanisława Garczyka.

Dostojny jubilat odebrał życzenia od  
licznych gości. Równiez Redakcja „Kór-
niczanina” dołącza się do życzeń wielu 
kolejnych lat życia.

oBRAdY PoŁącZoNYch komISjI

15 października obradowały wspólnie 
Komisja Planowania Przestrzennego Infra-
struktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Kór-
niku oraz Komisja Architektoniczno-Urbani-
styczna działająca przy Burmistrzu Miasta 
i Gminy Kórnik. W obradach uczestniczył 
także wiceburmistrz Antoni Kalisz.  Celem 

spotkania była wymiana informacji na temat 
procedowania w sprawach związanych z 
miejscowymi planami zagospodarowania 
oraz wydawaniem warunków zabudowy. 

o „USTAwIE kRAjoBRAZowEj”

16 października wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w konferencji w Ro-
snówku, podczas której  prezes Związku 
Miast Polskich Ryszard Grobleny przestawił 
realia związane ze zmianami ustawowymi 
w sprawie ochrony krajobrazu. Z dyskusji 
wynika, że od 2017 roku możliwe będzie 
wprowadzenie skutecznych, dostosowa-
nych do specyfiki każdej miejscowości 
rozwiązań regulujących pojawianie się 
reklam w miejscach publicznych. 

jUBILEUSZ SZkoŁY w RoBAkowIE

30 lat temu wybudowano szkołę w 
Robakowie. Z tej okazji 16 października w 
Gimnazjum w Robakowie zorganizowano 
jubileusz, na który zaproszono wielu zna-
mienitych gości.

Wśród nich znaleźli się: burmistrz Je-
rzy Lechnerowski, przewodniczący rady 
Przemysław Pacholski, radni, urzędnicy, 
przedstawiciele Nadleśnictwa Babki, dusz-
pasterze, ale także emerytowani nauczycie-
le i absolwenci.  

Bogaty program artystyczny ozdobił 
okolicznościową akademię, która była także 
okazją do wręczenia nagród dla wyróżnio-
nych przez uczniów nauczycieli. 

oTwARTo BoISko w SZcZYTNIkAch

17 października otwarto boisko w 
Szczytnikach. Projekt pn.: „Budowa bo-
iska wielofunkcyjnego w miejscowości 
Szczytniki” zrealizowany został w ramach 
V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś”, który współfinansowany jest przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go. Całkowita wartość projektu wyniosła 
58.367,79 zł natomiast dotacja udzielona 
przez Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego wyniosła 30.000,00. Wkład finan-
sowy gminy wyniósł więc 28.367,79 zł, a 
wartość wkładu własnego mieszkańców to 
11.375,00 zł. Więcej na ten temat w następ-
nym numerze Kórniczanina.

USTALENIA w SPRAwIE 
SchRoNISkA

19 października przedstawiciele gmin 
tworzących związek międzygminny „Schro-
nisko” ustalili, że każda z gmin związku 
łożyć będzie na jego funkcjonowanie 4 
złote za każdego mieszkańca. Dzięki 
temu w schronisku w Skałowie zagwa-
rantowane będzie tyle miejsc dla psów z 
danej gminy ile tysięcy mieszkańców liczy 
sobie dana gmina (1 piesek na każde 1000 
mieszkańców). Każdy zwierzak ponad limit 
opłacany będzie dodatkowo z budżetów 
samorządów. 

Schronisko ma natomiast prowadzić 
szeroki zakres działań usługowych, edu-
kacyjnych i poszukiwać nowych opiekunów 
dla psów. 

RABEN ZAPRASZA do dYSkUSjI

Związana od lat z nasza gminą Grupa 
Raben zaprosiła przedstawicieli lokalnej 
społeczności, w tym wiceburmistrza Anto-
niego Kalisza i radnego Andrzeja Surdyka 
na spotkanie, którego celem było „poznanie 
oczekiwań i zrozumienia potrzeb sąsia-
dów”. Omówiono problemy miejscowości, 
obok  których usytuowane są obiekty logi-
styczne Grupy.

mEdAL dLA BURmISTRZA

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestni-
czył 20 października w posiedzeniu zarządu 
Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego 
- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przed-
siębiorczości. Z okazji 20-lecia działalności 
Unii wręczono medale „Za zasługi dla 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości”. 
Jednym z laureatów medalu został bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski. 

NowE PRYwATNE PRZEdSZkoLE

21 października burmistrz Jerzy Lech-
nerowski uczestniczył w otwarciu nowego, 
prywatnego przedszkola w Borówcu. 

Opr. ŁG

WARSZTATY 
KONSERWATORSKIE

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz środków własnych Fundacji Zakłady Kórnickie i PAN Biblioteki Kórnickiej

dodatkowe informacje:

informacje organizacyjne: Grażyna Pietrzak, tel. 603 508 544 i Magdalena Bieniaś - Szkopek, tel. 531 984 280

więcej informacji na  www.fzk.pl i na   Biblioteka Kórnicka

FUNDACJA ZAKŁADY 
KÓRNICKIE

KIEDY? I CO TAKIEGO?

6 - 7. XI
GODZ. 12.00

Epistolografia - czyli niezwykła sztuka pisania listów

 i tajemnice dawnej korespondencji. 

 
- GDZIE? -
wszystkie wydarzenia 

odbywają się w Klaudynówce,

pod Zamkiem w Kórniku

Aby uczestniczyć w zajęciach

wystarczy się zapisać:

tel. 603 508 544

lub fundacja@fzk.pl

WSTĘP WOLNY
11 - 12. XII

GODZ. 12.00
  Passe - Partout, czyli rama w ramie - o tym jak 

oprawiać dzieła sztuki i rodzinne pamiątki.

11 - 12. IX
9 - 1O. X

GODZ. 12.00

Powrót do kolebki papiernictwa - czyli niecodzienny świat 

papierów dalekowschodnich. Na deser ORIGAMI!

Sprostowanie

W poprzednim numerze Kórniczanina (nr 17/2015 na str.4. przez pomyłkę podaliśmy, że podczas wrześniowej sesji radni podjęli 
uchwałę w sprawie:  kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej położonej  w Gądkach.

Temat ten co prawda był wpisany do programu sesji, jednak po dyskusji radni zdecydowali się nie głosować w sprawie tej uchwały.

Za pomyłkę przepraszamy
Redakcja

do tego numeru kórniczanina 
dołączono ankietę.

Ankieta dostępna takżę 
na stronie:

http://kornik.pl/miasto/
Strategia_Rozwoju_gminy_
kornik_na_lata_2016_2025/
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kandydaci do Sejmu RP 
24 X 2015 

Lista nr 1 - komitet wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość

1. Tadeusz Antoni DZIUBA
2. Dariusz Tadeusz LIPIŃSKI
3. Paweł Włodzimierz SZAŁAMACHA
4. Zbigniew Grzegorz HOFFMANN
5. Szymon Andrzej SZYNKOWSKI VEL SĘK
6. Lidia Danuta DUDZIAK
7. Tadeusz ZYSK
8. Bogusław Roman KIERNICKI
9. Ewa Anna JEMIELITY
10. Zbigniew CZERWIŃSKI
11. Bartłomiej Piotr WRÓBLEWSKI
12. Ewa KULECZKA-DRAUSOWSKA
13. Dawid OLEJNICZAK
14. Tomasz Jerzy PAWŁOWSKI
15. Małgorzata Maria FOLTYN
16. Filip WIŚNIEWSKI
17. Iwona Anna BRZOZOWSKA
18. Kamila Helena COMBA
19. Zofia DOBROWOLSKA
20. Filip ŻELAZNY

Lista nr 2 - komitet wyborczy 
Platforma obywatelska RP

1. Szymon Jerzy ZIÓŁKOWSKI
2. Rafał Szymon GRUPIŃSKI
3. Bożena Stanisława SZYDŁOWSKA
4. Waldy DZIKOWSKI
5. Konrad ZARADNY
6. Tatiana Marta SOKOŁOWSKA
7. Bartosz Maciej DERECH
8. Małgorzata WOŹNIAK
9. Michał STULIGROSZ
10. Marek Jan STERNALSKI
11. Katarzyna Maria LEWANDOWSKA
12. Jacek Jerzy TOMCZAK
13. Łukasz ZARZYCKI
14. Marzena FIEDLER
15. Jakub Jan MUSIAŁ
16. Teresa Elżbieta SOCHOŃ
17. Agnieszka Anna SOMMERFELD
18. Waldemar Hieronim NOGALSKI
19. Bartosz KRÓLCZYK
20. Alicja KOBUS

Lista nr 3 - komitet wyborczy 
Partia Razem

1. Leszek Piotr KWIATKOWSKI
2. Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA
3. Michał Adam KOŁOSOWSKI
4. Anna Beata KOŁODZIEJ
5. Bartłomiej Konstanty KALETA
6. Emilia Maria MAZIK
7. Dominik Błażej CHLASTAWA
8. Karolina Anna JAKUBOWSKA
9. Michał Piotr KUCHARSKI
10. Wojciech SAŃKO
11. Maciej ROSZAK

Lista nr 4 - komitet wyborczy koRwiN
1. Artur Wojciech BEDNARZ
2. Joanna Małgorzata WARGIN-TORCHAŁA
3. Radosław Piotr APICIONEK
4. Maciej RÓŻAŃSKI
5. Mateusz BARTOSIEWICZ
6. Bernadeta BEDNAREK
7. Joanna Małgorzata KURASZKIEWICZ
8. Michał Wojciech JANKOWSKI
9. Rafał KWIATKOWSKI
10. Patrycja Sylwia NADRATOWSKA
11. Przemysław Marek GRZEGOREK
12. Paulina ANIOŁA-KOPROWIAK
13. Jan NOWAK
14. Dominika TOMCZAK
15. Agnieszka SMEKTALSKA
16. Anna Wiktoria SZYNDLER
17. Sławomir Jerzy SPYCHALSKI
18. Małgorzata Anna STUDZIŃSKA
19. Mikołaj BACHOSZ
20. Piotr Edward TUCZYŃSKI

Lista nr 5 - komitet wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Wojciech JANKOWIAK
2. Marek Piotr BAUMGART
3. Marcin Krzysztof KALEMBA
4. Agnieszka Adriana BRZEZIŃSKA
5. Michał Julian PODSADA
6. Małgorzata Agnieszka SAJA-FLIEGER
7. Jerzy Sławomir FALBIERSKI
8. Arkadiusz Stanisław BŁOCHOWIAK
9. Izabela Jadwiga MROCZEK
10. Dariusz BĄCZKOWSKI
11. Barbara Teresa CZESZEWSKA
12. Ryszard Zbigniew JAWORSKI
13. Cezary Jerzy SINIECKI
14. Anna Maria ANDRZEJEWSKA
15. Jan BURLAGA
16. Ewelina Magdalena WYSOCKA-BABST
17. Krzysztof CHIRREK
18. Ewa ROSIK
19. Olga Sara KOSTANIAK
20. Bartosz Łukasz ZIELONACKI

Lista nr 6 - koalicyjny komitet wyborczy 
Zjednoczona Lewica 

SLd+TR+PPS+UP+Zieloni
1. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI
2. Marek Leon NIEDBAŁA
3. Katarzyna Maria KRETKOWSKA
4. Katarzyna UEBERHAN
5. Beata Kinga URBAŃSKA
6. Halina Maria OWSIANNA
7. Joanna GABIŚ
8. Arkadiusz KLUK
9. Lucjan Gerard DUTKIEWICZ
10. Henryk KANIA
11. Bożena STRADOWSKA-ADAMSKA
12. Monika Barbara KORALEWSKA
13. Aleksandra Maria WOŹNIAK
14. Bartosz Krzysztof NOWACKI
15. Stanisław SCHUPKE
16. Patryk Piotr MARCINIAK
17. Marcin Jan KRAWCZYK
18. Katarzyna Ewa JAGODA
19. Tomasz Dariusz LUBKA
20. Janusz MUZYCZEK

Lista nr 7-  komitet wyborczy wyborców 
„kukiz’15”

1. Michał Andrzej PILC
2. Michał Marek ADAMCZAK
3. Jerzy Marcin MAJEWSKI
4. Magdalena Maria DERUCKA
5. Justyna Anna SOCHA
6. Katarzyna Agnieszka OTTO
7. Barbara Anna KOSIAK-PRZYBYŁA
8. Oskar Zygmunt SZYBA
9. Paweł ŁAWNICZAK
10. Łukasz Jan KONIECZNY
11. Karolina BUCHWALD-SOŁOWIEJ
12. Roman Mariusz POTURALSKI
13. Maciej KSIĄŻEK
14. Michał Krzysztof SOBKOWIAK
15. Joanna Agnieszka ADASIEWICZ-KUKLIŃSKA
16. Michał SREBRO
17. Piotr CEGIELSKI
18. Małgorzata Ewa 
DŹWIKOWSKA-BĄKOWSKA
19. Przemysław Jakub HINC
20. Grzegorz Mieczysław STECZKOWSKI

Lista nr 8 - komitet wyborczy 
Nowoczesna Ryszarda Petru

1. Joanna SCHMIDT
2. Marek RUCIŃSKI
3. Iwona JANICKA
4. Wojciech Adam CHUDY
5. Bartosz Wojciech SZCZEPAŃSKI
6. Mariusz Michał REMBICKI
7. Jolanta Maria KRUPKOWSKA-ZIĘTKIEWICZ
8. Łukasz Remigiusz MATWIEJ
9. Edyta Izabela WOJCIECHOWSKA-GLIŃSKA
10. Tomasz KORZAN
11. Krzysztof Jan MAUSCH
12. Łukasz PARADOWSKI
13. Iwona Greta GASIŃSKA-MULCZYŃSKA
14. Jędrzej Maciej KOSMOWSKI
15. Radosław Aleksander OLEK
16. Paweł RZECZKOWSKI
17. Katarzyna Halina POLEROWICZ-KELMA
18. Anna Barbara CHODOROWSKA
19. Ewa Małgorzata PILARCZYK
20. Bartosz Józef GROCHAL

Lista nr 9 - komitet wyborczy wyborców 
jow Bezpartyjni

1. Michał TKACZUK
2. Elżbieta ZAPŁATA-SZWEDZIAK
3. Piotr Henryk BATURA
4. Dariusz Antoni SZMYT
5. Roman JANOWSKI
6. Ryszard Marian SZPUNAR
7. Katarzyna Anna WEISS
8. Grażyna PŁUCINICZAK
9. Izabela SZPUNAR
10. Zbigniew Artur TRAWKA
11. Stanisław Marek SMEKTAŁA
12. Dorota LASKOWSKA
13. Agnieszka Katarzyna SZYMAŃSKA
14. Andrzej SZYMAŃSKI
15. Patrycja Stanisława ALBIN
16. Marcin Bogusław NOCOŃ
17. Kamil JAKUBOWSKI
18. Zbigniew ZAKRZEWSKI

kandydaci do Senatu RP 
24 X 2015
1. Piotr FLOREK

Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP

2. Sławomir MichałHINC
Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość

3. Katarzyna Renata KIERZEK-KOPERSKA
Komitet Wyborczy 

Nowoczesna Ryszarda Petru

WYBORY
25 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Prezentujemy nazwiska 

kandydatów.
W wyborach do Sejmu możemy poprzeć tylko jedną listę wyborczą i tylko jednego 

kandydata z tej listy. 
Aby oddać ważny głos w tych wyborach umieszczamy krzyżyk w kratce przy nazwisku 

jednego z kandydatów z wybranej przez nas listy. Jeśli umieścimy krzyżyki przy nazwiskach 
kandydatów z dwóch lub więcej list głos będzie nieważny.

Jeśli umieścimy krzyżyki przy kilku kandydatach, ale tylko z jednej listy, nasz głos trafi 
do tego z „zakreślonych” kandydatów, który jest wyżej na liście. 

W wyborach do Senatu RP mamy w naszym okręgu  tylko 3 kandydatów. Te wybory 
są bezpośrednie - zwycięży kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Głosujemy 
stawiając krzyżyk przy jednym nazwisku. Postawienie znaku x w kratce przy nazwisku 
więcej niż jednego kandydata spowoduje nieważność głosu.  

ŁG

MIEJSCE Nr 
zadania NAZwA ILoŚĆ 

gŁoSów

1 14 Budowa chodnika w Koninku przy ul. Pisarskiej i ul. Dziennikarskiej 
(od Pisarskiej do Drukarskiej) 892

2 9 Budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych w Błażejewie 754
3 8 Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Robakowie (od ul. Polnej do ul. Szafirowej) 652
4 25 Kamionkowskie Centrum Aktywnego Wypoczynku Ka CAW 344
5 16 Modernizacja boiska sportowego w Czmoniu przy ul. Strażackiej 303
6 4 Miejsce sportu i rekreacji w Radzewie 267
7 23 Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Żernikach 222
8 24 Siłownia Plenerowa, Kórnik ul. Zamkowa od strony Dunaju 167

9 18 Dziecięcy śmiech przy domu Wisławy Szymborskiej
 – budowa placu zabaw na Prowencie w Kórniku 140

10 2 Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych kortów tenisowych Mościenica 139

11 13 Kompleks Sportowo – rekreacyjny w Kamionkach, zwierający boiska, 
siłownie i część parkowo – rekreacyjną 104

12 5 Letnie wieczorki taneczne Kórnik – Rynek 100

13 11 Częściowy wkład własny w inwestycje polegającą na wymianie pylących nawierzchni 
na nawierzchnię bitumiczną - ulica Na Skarpie w Borówcu 94

14 20 Chodnik na ulicy Witosa w Bninie 74
15 17 Uczymy się ratować życie 49
16 3 Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Kórnik 34
17 19 Wystawa „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach” 32
18 6 Kórnicki festyn rodzinny – Kórnik Błonie lub prowent 31
19 1 Linarium na placu zabaw w Skrzynkach 28

20 21 Położenie jednej warstwy asfaltu na ulicach 
Brylantowej, Agatowej, Wierzbowej  i Konwaliowej w Kamionkach 25

21 10 Kórnik – miejsce przyjazne dla wszystkich 22
22 22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ładnej w Bninie 10
23 7 Budowa piłkochwytu przy boisku w Runowie 9
24 15 Szkolenie dzieci i młodzieży „Z piłką najlepiej na boisku” 2
25 12 I TY POTRAFISZ! 0

SUMA 4494

WYniki BOGk 2016
Zakończono podliczanie głosów Bu-

dżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 2016.  
W III edycji BOGK  głosowało 4921 osób 

(przez Internet oddano głosów 1194,  na 
kartach oddało głosy 3732). Głosów waż-
nych oddano: 4494. Głosów nieważnych 
oddano: 427 z czego:

- 65 osób głosowało dwa razy na to 
samo zadanie (jedna osoba oddała 5 gło-
sów na to samo zadanie), przy czym po 
jednym głosie uznano za ważny,

- 77 osób głosowało dwa razy na równe 

zadania (jedna osoba oddała 4 głosy na 
różne zadania), wszystkie głosy zostały 
uznane za nieważne,

- 199 osób nie było uprawnionych do 
glosowania,

- 9 osób nie wskazało zadania, na które 
oddają głos. 

Poniżej tabela opisująca rozkład głosów. 
Pierwsze cztery projekty zakwalifikowały 
się do realizacji.

ŁG
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Ruiny z potencjałem

ogŁoSZENIE
BURmISTRZA mIASTA I gmINY kóRNIk
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Kórnik 
we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 
52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 
199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z 
późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/239/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 kwietnia 2012 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Kórnik we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 
52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 

56/1 (rejon ul. Wiśniowej) wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
2 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:30 
(I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 
grudnia 2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, 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 w postaci elek-
tronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej. Organem właściwym do 
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędna dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENIE
BURmISTRZA mIASTA I gmINY kóRNIk

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – dz. nr 11/3 i 
11/5 w Dachowie, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z 
późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz uchwały Nr 
LII/579/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 
24 września 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 2 listopada 2015 r. do 23 listopada 
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 
dniu   9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o 
godz. 14:30 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-

czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 
2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kor-
nik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opa-
trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENIE
BURmISTRZA mIASTA I gmINY kóRNIk

o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla 
działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 
227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb 
geodezyjny Borówiec, oraz działek o nume-
rach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, 
obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 
199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z 
późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/239/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 kwietnia 2012 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej 
dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 

227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb 
geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach 
ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb 
geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 2 listopada 2015 r. do  23 listopada 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 10 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik o godz. 14:00 (I piętro, sala 106 – przy 
sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 

adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 grudnia 2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, 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 w postaci elektro-
nicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENIE
BURmISTRZA mIASTA I gmINY kóRNIk

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów 
aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, 
Koninka i Gądek, dla działki o nr ewid. 43/29, 
obręb Żerniki, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 
199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z 
późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/30/2015 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 stycznia 2015 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, 
Koninka i Gądek, dla działki o nr ewid. 43/29, 

obręb Żerniki, gmina Kórnik, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 
listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 
14:30 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

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 oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miej-
scowego może wnieść każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 11 grudnia 2015 r. na adres: Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, 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 w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym wery-
fikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu lub opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i 
Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

                                          „Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” 

Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Danuty Nestorowicz
Wieloletniej Nauczycielki

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku

W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu
 z Rodziną i składamy 

wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr1 

im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo 
miłość to nieśmiertelność...”

Serdeczne podziękowania za udział 
w ceremonii pogrzebowej

Śp. Marka Stypczyńskiego
Naszego kochanego męża, ojca, teścia i 

dziadka
składamy Księżom, panu organiście, firmie 

pogrzebowej, lekarzom i pielęgniarkom, 
rodzinie, krewnym, znajomym oraz delega-

cjom.
Za komunię św., złożone intencje mszalne, 
kwiaty i wspólną modlitwę z całego serca

Dziękujemy
Żona z dziećmi i wnukami

kóRNIckIE PRZEdSIĘBIoRSTwo  
AUToBUSowE 

 „komBUS” SP. Z o.o.
62-035 kóRNIk , 

cZoŁowo, kóRNIckA 1
ZATRUdNI  PRAcowNIkA 

 NA  STANowISkU

 ELEkTRomEchANIk

wYmAgANIA:
-UKOŃCZONĄ  SZKOŁĘ  ŚREDNIĄ  LUB  
ZAWODOWĄ  O  KIERUNKU ELEKTRO-

MECHANIK  SAMOCHODOWY

- BIEGŁA  ZNAJOMOŚĆ  OBSŁUGI  
KOMPUTERA  I  PROGRAMÓW  

DIAGNOSTYCZNYCH
- MILE  WIDZIANE  DOŚWIADCZENIE NA  
WYŻEJ  WYMIENIONYM  STANOWISKU

- PRAWO  JAZDY  KATEGORII  B
oFERUjEmY:

- ATRAKCYJNE  WARUNKI  
WYNAGRADZANIA

- UMOWĘ  O  PRACĘ
- PRACA  W  DYNAMICZNIE  

ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ  FIRMIE
- SZKOLENIA

Oferty zawierające CV prosimy kierować 
na adres mailowy info@kombus.pl, lub pocztą 
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOM-
BUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kór-
nicka  1, z dopiskiem „ELEKTROMECHANIK”

Dodatkowo informacji telefonicznej udziela 
Kierownik Działu Technicznego  pod numerem 
602 612 018.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. 
pozycja 1182, 1662).
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tragiczny dla mieszkańców ziemi kór-
nickiej. 

w 55 rocznicę tego dramatu, na 
podstawie zebranych informacji od 
naocznych świadków mój ś. p. mąż 
napisał artykuł, który ukazał się wtedy 
w Przewodniku katolickim pt: „Za wiarę 
i ojczyznę”.

„Piątek – 20 października 1939 roku 
– wczesne przedpołudnie – Burgstadt 
(jeszcze kilka tygodni temu – Kórnik). Złota, 
lecz już nie polska jesień. Sielskie słońce 
na bezchmurnym niebie, kładzie głębokie 
cienie wokół ratusza i ciasno oplatających 
rynek kamieniczek, dziwnie kontrastując 
z jego niezwyczajna martwotą. Pozamyka-
ne drzwi domów, nieczynne sklepiki i warsz-
taty, zasłonięte okna, w których od czasu do 
czasu zamajaczy tylko jakaś twarz stężała 
strachem. Zalega gęsta, dusząca cisza. 
Dotykalnie czuje się atmosferę napiętą do 
górnej granicy bólu.

Pomiędzy ratuszem, a hotelem „Victo-
ria” garstka gapiów: tylko oni stawili się tu na 
rozkaz okupacyjnej władzy. Zdezorientowa-
ni omijają wzrokiem grube podkłady kolejo-
we, oparte o wschodnią ścianę ratuszowej 
dobudówki i leżące obok worki z piaskiem, 
których jeszcze przecież wczoraj nie było. 
Mgliste, złe przeczucia zaczynają drążyć 
mózg. Fakty opornie wiążą się w pewną 
całość: czy możliwe, aby taki był naprawdę 
finał?

Kilka dni temu hitlerowcy aresztowali 
ponad dwudziestu ludzi z Kórnika i okolicz-
nych wiosek: gospodarzy, księży, kupców, 
rzemieślników, urzędników.

Dziś rano w budynku szkolnym, po-
dobno stanęli przed „Sondergerichtem”. 
Dlaczego woźny magistracki oddał rodzi-
nom aresztowanych odebrane podsądnym 
dokumenty, i drobiazgi osobiste?

Brama kościoła otwarta – wewnątrz 
grupka kobiet porażonych nieszczęściem 
rodzin, rozpaczliwie szukająca ratunku. 
W kaplicy Serca Jezusowego, na gołej 
posadzce, leży krzyżem, twarzą ku ziemi 
starsza niewiasta. Rozpostartymi szeroko 
ramionami, wstrząsa konwulsyjny dreszcz. 
Nad nią Ukrzyżowany patrzy jakby starał 
się oderwać od drzewa hańby, przebitą 
gwoździem prawicę i podnieść leżącą. On 
jest z nią. On ocali męża.

Znowu rynek. Minęła godzina dziesiąta. 
Z czarnych policyjnych „suk” wypada szes-
nastu esesmanów. Maja długą broń. Ich 
zachowanie zdradza rutynę: jak wczoraj, 
tak dziś i jutro załatwią profesjonalnie swoja 
robotę w kilkunastu miastach Warthegau, 
zaprowadzając: deutsche Ordnung”.

Dowodzi SS – Oberführer w nienagan-
nie skrojonym uniformie.

Nagle od strony szkoły słychać tupot 
biegnących. To policja pędzi ku ratuszowi 
osadzonych Polaków. Wszystko staje się 
tragicznie jasne. Sfingowane, śmiesznie 
drobne zarzuty – brak jakiejkolwiek moż-
liwości obrony – wyrok dla piętnastu: kara 
śmierci przez publiczne rozstrzelanie – cel: 
sparaliżować podbity kraj terrorem.

Ostatni akt dramatu. Pluton egzekucyjny 
w dwóch rzędach, z boku oficer. Nieopodal 
siedmiu pozostałych aresztantów, których 
ominęła parodia sądu – to przymusowi 
świadkowie egzekucji. Wśród nich probosz-

czowie z Kórnika, Bnina i Rogalina.
Policjanci prowadzą pierwszą, potem 

drugą i trzecia grupę skazańców. Idący 
na śmierć, są spokojni, zdeterminowani. 
Z rękoma podniesionymi ku górze, stoją 
twarzą do ściany osłoniętej belkami, tyłem 
do oprawców. Księża półgłosem podejmu-
ją modlitwę za konających. Wtem z pod 
ściany dobiega wyraźny okrzyk: „Niech 
żyje Polska!” Wtóruje mu cichszy głos: 
„Giniemy za Wiarę i Ojczyznę”, mieszając 
się już z niemiecką komendą: „Abteilung 
Achtung! – Ziel – Feuer!

Huk salwy targa powietrzem. Ciała 
osuwają się na bruk w kałużę krwi, między 
worki z piaskiem. Dokonało się!

Requiem aeternam…
Post fatum
Kilku aresztowanym uratowało życie 

wstawiennictwo bnińskiego pastora i in-
nych miejscowych Niemców. Powrócił do 
domu mąż pokutującej niewiasty. A wielki 
drewniany krzyż misyjny, stojący dotąd 
przed kościołem to votum dziękczynne 
obojga małżonków, złożone krótko po 
wojnie. Onże krzyż, tablica pamiątkowa 
na ścianie śmierci i nagrobny pomnik 
cmentarny, znaczą stacje współczesnej, 
kórnickiej Kalwarii, skarżące się żałobnymi 
słowami Zofii Nałkowskiej: „Ludzie, ludziom 
zgotowali ten los”.

W tym roku dwudziestego października 
obchodziliśmy 70-tą rocznicę uroczystego 
odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątko-
wej na ścianie śmierci.

Nie zapominajmy o tym okrutnym wyda-
rzeniu. Oddajmy należny hołd bohaterom.

Irena Fogel

„Z kart historii – dZień 20-go paźdZiernika” 
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Wieści 
Z cZołoWa

w tym numerze kórniczanina przy-
bliżymy Państwu wiadomości na temat 
sołectwa czołowo. miejscowość ta 
położona jest na południowy zachód 
od kórnika. Zajmuje powierzchnie 797 
ha, z czego większość stanowią użytki 
rolne. w tejże wsi zameldowanych jest 
183 mieszkańców, a funkcję sołtysa 
pełni w niej dorota dłubała.

Do najważniejszej inwestycji zrealizo-
wanej w ostatnich latach w Czołowie należy 
budowa świetlicy wiejskiej, która powstała 
w miejscu starego budynku, który pełnił 
podobną rolę. Ze względu na zły stan tech-
niczny obiekt przeznaczono do rozbiórki.

Nowy budynek został oddany do użytku 
w 2012 roku. Mieści się w nim zaplecze 
sanitarne i kuchenne oraz sala, w której 
istnieje możliwość organizacji imprez oko-
licznościowych, zajęć dodatkowych oraz 
spotkań mieszkańców. 

Zajęcia pozalekcyjne skierowane dla 
dzieci i młodzieży odbywały się tu od 
poniedziałku do piątku w godzinach popo-
łudniowych. Obecnie ze względu na brak 
wykwalifikowanego opiekuna zostały one 
tymczasowo zawieszone. Planuję się ich 
wznowienie po zaakceptowaniu nowego 
kandydata. Działanie świetlicy na co dzień 
jest ważne, gdyż w ostatnich latach wieś 
wzbogaciła się o nowych mieszkańców, 
z których wielu to młodzi rodzice. Dodatko-
wo w świetlicy organizowane są imprezy in-

tegracyjne, a co 2 tygodnie zainteresowani 
mogą uczestniczyć w kursach policealnych. 

Do głównych problemów z którymi 
zmagają się na co dzień mieszkańcy wsi na-
leży brak kanalizacji oraz gazu. Na nowym 
osiedlu brak jest przyłączy wodociągowych  
co zmusza do korzystania z własnych ujęć 
wody. Powodem trudności w realizacji przy-
łączy są nieuregulowane sprawy własności 
gruntów na których wytyczono drogi. Aby 
rozwiązać tę sprawę mieszkańcy zorgani-
zowali się w  stowarzyszeniu.

Kłopot dla osób  korzystających z ko-
munikacji miejskiej stanowi brak wiaty 
przystankowej. Problem braku przystanku 
z prawdziwego zdarzenia daje się odczuć 
zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy w przypad-
ku deszczu i mrozu nie można się nigdzie 
schronić podczas oczekiwania na autobus. 
Na szczęście na finiszu są już formalności 
związane z rozbiórką budynku  położonego 
na gminnym gruncie w sąsiedztwie świetli-
cy.  Pozwoli to na uzyskanie miejsca pod 
budowę wspomnianej wiaty przystankowej.

Kolejną bolączką z jaką zmagają się 
mieszkańcy - a może bardziej dotyczy 
ona odwiedzających wieś - jest problem 
numeracji budynków. We wsi obowiązuje 
nadal stara numeracja, a w związku z gwał-
townym rozwojem zabudowy pojawia się 
chaos w oznaczaniu kolejnych posesji. 
Problem pogłębia fakt, że obręb Czołowo 
jest bardzo rozległy i w samej wsi przyjezdni 
poszukują obiektów, które mieszczą się 
w rzeczywistości na granicy z Konarskim, 
czy w okolicy zajezdni „Kombusu”.  

W najbliższych planach pani sołtys oraz 
rady sołeckiej jest budowa placu zabaw 
w pobliżu świetlicy, na gruncie uzyskanym 

po wspomnianej rozbiórce jednego z bu-
dynków. Z funduszu sołeckiego w bramki 
i piłkochwyty zostanie zaopatrzone boisko. 

 Zosia Fludra

Sołtys: dorota dłubała
kontakt: 515 229 678

droga rowerowa, której nie ma!

Długo się zastanawiałam czy napisać 
o tej sprawie do „Kórniczanina”, jednak to 
co wydarzyło się w ostatnim czasie zmusiło 
mnie do podjęcia decyzji.

Otóż idąc Pl. Niepodległości w stronę 
zamku na wysokości posesji Pl. Niepodle-
głości 2a jechała pani z dzieckiem na rowe-
rze po chodniku. Przeprosiła mnie, abym ją 
przepuściła co też uczyniłam. Za nią jechało 
dziecko na rowerku i w momencie gdy mnie 
wyprzedzało z posesji Pl. Niepodległości 2a 
wybiegło dziecko wprost pod rower. W tym 
momencie nie wytrzymałam i głośno powie-
działam, że tutaj nie ma ścieżki rowerowej. 
Idąc dalej, pani pokazała mi namalowany 
rower na budynku mieszkalnym i twierdziła 
uparcie, że jest to ścieżka rowerowa. Ja 
natychmiast znając przepisy i znaki twardo 
stałam przy swoim, że to oznakowanie 
szlaku rowerowego, a nie drogi. Pani nie 
dawała za wygraną i zapytała „to gdzie oni 
mają jeździć?”. Odpowiedziałam, że szosą.

I w tym momencie należałoby się za-
stanowić nad dalszymi spowalniaczami 
na jezdni, aż do zamku. Obowiązuje tam 
ograniczenie do 40 km, ale mało kto to 
respektuje (nie ma patroli policji, ani straży 
miejskiej, a szkoda). Myślę, że to poprawiło-
by bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.

Pragnę zaznaczyć, że chodnik od Pl. 

Niepodległości 2a do ul. Zamkowej 6 jest 
bardzo wąski. Chciałabym uczulić rowe-
rzystów, że mimo oznakowanych ścieżek 
rowerowych na których odbywa się ruch 
pieszych pieszy ma zawsze PIERWSZEŃ-
STWO!

Elżbieta Rozmiarek

Poniżej oznaczenie szlaku rowerowego, 
który nie jest równoznaczny 

z drogą rowerową, na której rowery 
mają pierwszeństwo.

droga redakcjo! 
Poruszam problem  z pozoru 

błachy, a jednak istotny.
Dotyczy ruchu pieszych i rowerów  na 

promenadzie. Niejednokrotnie  spacerując  z 
psem muszę być maksymalnie skoncentro-
wana, bo  nigdy nie wiadomo, którą stroną 
nadjedzie rowerzysta. Dotyczy to również 
spacerowiczów z małymi dziećmi.  Znaki na 
jezdni i umieszczone znaki drogowe nie ustalają 
jednoznacznie, która ze stron jezdni promenady 
jest przeznaczona dla rowerzystów, a która dla 
pieszych. Z początku myślałam, że  rowerzyści 
zajmą pas  z „falą” z czarnego bruku, ale tak nie 

jest. Zapytani o to, odpowiadają, że 
nikt tego nie ustalił.

Powodują to znaki drogowe, 
które nie pokazują stron.

W załączniku  przesyłam zdję-
cia znaków zastosowane  w Gdyni, 
gdzie mieszkam teraz na stałe .

Stosowane są w miejscach, 
gdzie ścieżki rowerowe są styczne 
z pieszymi  - wyrażnie określają, 
która strona jest dla kogo .

Alicja 
Tomaszewska 

– Jaworska  
/ Kórniczanka 
weekendowa/



nr 18/2015 23 października 2015 r. 1110

w
Yw

IA
d

jU
B

IL
EU

SZ14 października to dzień Edukacji 
Narodowej. Po raz pierwszy świętowa-
no z tej okazji w Szkole Podstawowej 
w kamionkach. Przy tej okazji prze-
prowadziłem rozmowę z panią Bogną 
Skoraszewską - dyrektorem tej nowej 
placówki oświatowej.

Łg: Proszę opowiedzieć o swoich 
zawodowych doświadczeniach.

BS: Do oświaty trafiam przypadkowo, 
bo z wykształcenia jestem budowlańcem.

Łg: w przypadku nowej szkoły do-
świadczenia w tym zakresie pewnie się 
przydały?

BS: Oczywiście, choć jako budowlaniec 
pracowałam tylko przez pięć lat. Przez ko-
lejne lata wiedzę i umiejętności inżynierskie 
wykorzystywałam w pracy nauczycielskiej 
w Zespole Szkół Budowlanych w Koninie. 
Tam też stawiałam pierwsze kroki w zarzą-
dzaniu szkołą - przez 15 lat byłam wicedy-
rektorem. Bardzo ciekawym i pouczającym 
doświadczeniem były dwa lata pracy w 
Kuratorium Oświaty, które umożliwiły mi 
spojrzenie na oświatę z innej perspektywy. 
Kolejnym etapem  zawodowej drogi była 
praca w liceum we Wrześni i pięcioletnia 
kadencja dyrektorska. 

Moje zainteresowanie oświatą wykracza 
też poza ramy szkolne. Od roku 2000 - czyli 
od dnia powstania tej organizacji – aktywnie 
działam w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu 
Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzięki temu 
mam kontakt z wieloma dyrektorami, mo-
żemy skutecznie wymieniać doświadczenia 
i wpływać na kształt polskiej oświaty.

Obserwacje i doświadczenia płynące 
z wieloletniej pracy skłaniały mnie do 
poszukiwań przyczyn zniechęcenia dzieci 
do nauki i braku umiejętności planowania 
własnego rozwoju. Szukałam rozwiązań 
tego problemu, poznawałam różne formy 
edukacji alternatywnej, demokratycznej, 
kreatywnej, … Szukałam przepisu na „do-
brą szkołę”.

Zdecydowałam się na przystąpienie do 
konkursu na dyrektora w Kamionkach, gdyż 
chciałam przenieść aktywność zawodową 
w okolice Poznania, czyli bliżej rodziny. Ku-
szące było też wyzwanie tworzenia szkoły 
od podstaw. 

Łg: czy miała Pani jakieś wcześniej-
sze doświadczenia związane z tworze-
niem zupełnie nowej placówki? 

BS: Niewiele jest takich szans, bo ten-
dencja w Polsce jest taka by szkoły łączyć 
lub zamykać, więc mało kto ma możliwość 
tworzenia nowej placówki od podstaw. 
Poza zwykłymi działaniami związanymi z 
przygotowaniami do roku szkolnego było 
wiele dodatkowych prac, czasami bardzo 
zaskakujących, ale cieszę się, że mogłam 
tego doświadczyć.

Łg: jaka ma być szkoła w kamion-
kach? jaka jest według Pani idealna 
szkoła?

BS: Idealną szkołą jest dla mnie taka, 
która wspiera i pomaga w odkrywaniu 
mocnych stron, pozwala każdemu dziecku 

stać się twórczym, nieprzeciętnie myślą-
cym człowiekiem. Szkoła, która stawia 
na samodzielność uczniów i umożliwia im 
dochodzenie do celu różnymi drogami.

Obserwując rozwój małych dzieci widzę 
ich niesamowitą, naturalną u najmłodszych 
ciekawość świata. Chciałabym, by po prze-
kroczeniu progów naszej szkoły uczniowie 
nie zatracali tego wspaniałego apetytu na 
wiedzę, by nauczyciele mieli pasję, umiejęt-
ności i narzędzia by inspirować i rozbudzać 
ciekawość. 

Łg: jak tego Pani dokona?
BS: Chciałabym by szkoła wychodzi-

ła jak najczęściej poza schemat ławek i 
tradycyjnych zadań domowych. Planuję 
realizację projektów interdyscyplinarnych 
wykraczających poza ramy klasowo-lekcyj-
ne a pozwalających na stawiane uczniów w 
autentycznych sytuacjach, umożliwiających 
wykorzystywanie i weryfikację zdobytej 
wiedzy w praktycznym działaniu. Lekcje 
muzealne, teatralne, zajęcia terenowe, gry 
planszowe to dobry sposób na zachęcanie 
dzieci do nauki poprzez zabawę. Taka 
organizacja kształcenia w szkole wymaga 
od nauczycieli dużego zaangażowania w 
tworzenie swojego warsztatu pracy, wyma-
ga też ciągłego doskonalenia kompetencji 
zawodowych i, co najważniejsze, wymaga 
wzajemnej współpracy i wzajemnego 
wsparcia grona pedagogicznego. Sądzę, 
że nauczyciele Szkoły w Kamionkach 
sprostają temu wyzwaniu.

Łg: Porozmawiajmy o materii, czyli 
o budynku i wyposażeniu ...

BS: Budynek jest duży i przestronny. 
Sądziłam, że 17 pełnowymiarowych sal 
lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 
sala gimnastyczna i boiska pozwolą na 
naukę jednozmianową. Jednak po ogło-
szeniu naboru do szkoły szybko musiałam 
zweryfikować swoje szacunki, gdyż liczba 
zgłoszeń znacznie przerosła nasze oczeki-
wania. Powstały 24 oddziały i niestety klasy 
1-3 uczą się w systemie dwuzmianowym. 
Zakładając, że w kolejnych latach zain-
teresowanie szkołą będzie na podobnym 

poziomie, pewnie za  jakiś czas również 
starsze klasy będą musiały przychodzić 
na dwie zmiany. 

Alternatywą jest przewidziana przez 
projektanta rozbudowa krótszego skrzydła, 
ale widząc w perspektywie budowę gimna-
zjum i przedszkola, na to pewnie przyjdzie 
nam poczekać dłużej.   

Budynek jest nowoczesny. Wiele osób, 
które po raz pierwszy zwiedzały obiekt było 
zachwyconych jego przestronnością, no-
woczesną architekturą i wyposażeniem. To 
wielki atut. Jeśli mam szukać słabych stron, 
to może trudno znaleźć tutaj użytecznych 
zakamarków do zagospodarowania. Jest na 
przykład propozycja rozpoczęcia działalno-
ści harcerstwa przy szkole, ale nie ma gdzie 
zorganizować harcówki. Oczywiście nie jest 
to powód do narzekania i poradzimy sobie.  

Łg: gdy wchodziłem do szkoły 
zaczepiła mnie jedna z mam i zwróciła 
uwagę na problem z szafkami...

BS: Tak, rzeczywiście szafki dla star-
szych uczniów, w których z założenia 
mieli oni zostawiać też obuwie, zrobione 
są ze zwykłej płyty i pozostawienie w nich 
mokrych, ociekających  butów groziłoby 
szybkim zniszczeniem dna szafek. Mam 
nadzieję, że poradzimy sobie z tym pro-
blemem. Takie drobne trudności pojawiają 
się co jakiś czas. To urok nowych obiektów. 
Ogólnie jednak budynek i wyposażenie są 
wspaniałe. 

Łg: Szkoła to także ludzie, którzy ją 
tworzą...

BS: Szkoła to przede wszystkim lu-
dzie… Dołożyłam starań, by kompletując 
kadrę szkoły wybrać tych najlepszych, 
spośród blisko pół tysiąca aplikujących. 
Wczoraj, z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
mieliśmy nasze pierwsze integracyjne spo-
tkanie. To była taka chwila wytchnienia po 
okresie bardzo wytężonej pracy. Atmosfera 
była wspaniała. 

W szkole działa też już aktywnie Rada 
Rodziców. Jestem przekonana, że nawza-
jem będziemy się wspierać w rozwiązywa-
niu problemów, będziemy w atmosferze 
zaufania, szacunku i zrozumienia współtwo-
rzyć naszą szkołę. Sformułowanie „nasza 
szkoła” jest tu kluczowe i ku mojej radości 
rodzice bardzo często tak określają szkołę 
w Kamionkach. 

Najszybciej zgrały się dzieci, które od 
pierwszego dnia poczuły, że są u siebie.  

Łg: jest więc nowy obiekt, są ludzie, 
którzy tworzą nowe szkolne środowisko. 
czego wiec Państwu życzyć na nowej 
drodze?

BS: Entuzjazmu i zapału do pracy, a 
z materialnych rzeczy szybkiej realizacji 
kolejnych etapów budowy. Ważne jest, by 
jak najszybciej powstało gimnazjum, byśmy 
mogli naszym uczniom zaproponować 
ciągłość tej edukacyjnej drogi, którą u nas 
zaczynają. To życzenie nie tylko moje, ale 
i rodziców oraz uczniów.

Łg: Tego więc życzę i dziękuje za 
rozmowę

Rozmawiał ŁG

 inspiroWać i roZbudZać ciekaWość 

Dyrektor Bogna Skoraszewska 
podczas inauguracji roku szkolnego 

w Kamionkach

Przed trzydziestu laty, 28 września 
1985 roku oddano do użytku budynek 
szkolny w Robakowie. mieszczące się 
teraz w murach szkoły gimnazjum im. 
Powstańców wielkopolskich uczciło 
ten jubileusz 16 października 2015 
roku mszą świętą, uroczystą akademią, 
ciekawym programem artystycznym 
i okolicznościową wystawą.

Rozstrzygnięto także podczas gali 
Złotego Robala plebiscyt na najlepszych 
nauczycieli w różnych kategoriach. Bel-
frem Roku został Przemysław koliński. 

Z kATY hISToRII SZkoŁY
Dzięki wieloletnim staraniom dyr. szkoły 

Edmunda Grobelnego, Komitetu Rodziciel-
skiego reprezentowanego przez: Czesława 
Płócienniaka, Teodora Kijaka, Hieronima 
Skalo, Bogdana Kozłowskiego, Antoniego 
Odzimka, Jana Nowaka, Czesława Maj-
chrzaka, Stanisława Kujawę, Edwarda Jach-
nika, wielu rodziców i nauczycieli 2 kwietnia 

1979 r. wpłynęło pismo Okręgowej Dyrekcji 
Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Po-
znaniu o rozpoczęciu w II półroczu budowy 
nowej szkoły podstawowej w Robakowie. 
Nowa szkoła została zlokalizowana na grun-
cie wiejskim Osiedla-północne obrzeże pod 
lasem. Prace niwelacyjne i wykopy przepro-
wadziła brygada budowlana RSP Robakowo 
jesienią 1979 r., podwykonawca inwestycji; 
wykonawcą całości był Naczelnik Miasta 
i Gminy Kórnik. Fundusze zabezpieczyło Ku-
ratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu 
w kwocie około 18,5 mil. złotych. Do szkoły 
podstawowej uczęszczały dzieci z Gądek, 
Robakowa, Dachowej, a po likwidacji szkoły 
w Kamionkach i Szczytnikach (1998) została 
ona szkołą zbiorczą. W roku 1999 szkoła 
została powołana jako gimnazjum. Od tego 
momentu do roku 2006 parter budynku 
zajmowała Filia Szkoły Podstawowej ( klasy 
0-3) w Szczodrzykowie, a piętro gimnazjum. 
Pierwsi absolwenci opuścili mury gimnazjum 
w 2002 roku. 

dyrektorzy (kierownicy) szkoły 
z ostatnich kilkudziesięciu lat: 
Pan Świątek, 
Stefan Madaliński (1949?- 1962) 
Edmund Grobelny (1962-1984) 
Wiesława Nagodzińska (1984- 1989) 
Jolanta Hamrol (1989-1991) 
Wanda Kordecka (1991-2000) 
Małgorzata Siekierska (filia SP -2000-2006) 

wicedyrektorzy: 
Krystyna Hibner (1984-1991) 
Barbara Fluder ( 1991-1992) 
Teresa Dezor (1992-2000) 

gimnazjum: 
Błażej Chwaliński (1999-2001) 
Jerzy Laszewicz (2001-2006) 
Bożena Czerniak (2006 - do dziś)

Opr. ŁG

30 lat minęło

Życzenia od samorządowców Ślubowanie nowych uczniów

Belfer Roku dzikuje za głosy Wpomnień czas

BOBRY znóW 
naroZrabiały

Pani Michał Półchłopek przesłał do 
naszej redakcji zdjecia obrazujące skutki 
dziąłności bobrów na przy promenadzie 
niopodal Kórnickiego Ośrodka Kultury.

Szkoda ładnych drzewek...

ŁG
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„Idzie sobie przedszkolaczek,
śpiewa tańczy no i skacze.
Dziś też powód ma do śmiania,
bo to dzień jest pasowania.”
W sobotę, 27 września w naszym przedszkolu odbyła się wy-

jątkowa uroczystość – „Pasowanie na przedszkolaka”. Wszystkie 
nowo przyjęte dzieci zostały przez panią dyrektor Magdalenę 
Jankowiak mianowane na przedszkolaka. Były zabawy, wiersze i 
piosenki. Wszystko to odbywało się przy udziale rodziców. W tym 
dniu na twarzy każdego przedszkolaka zagościła radość. Na koniec 
uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i rożki obfitości.

Anita Stodulska

pasoWanie na prZedsZkolaka

9 Października br. w Strażnicy OSP w Kórniku odbyło się „Paso-
wanie na  Przedszkolaka” dzieci uczęszczających do przedszkola 
„Bajkowy Dwór”. Był to szczególny dzień, kiedy odświętnie ubrane, 
zaprezentowały swoje umiejętności. Były śpiewy, recytacja i tańce. 
Po zakończonej części artystycznej, pani dyrektor dokonała uro-
czystego pasowania na przedszkolaka. Każde dziecko otrzymało 
na pamiątkę dyplom, oraz upominek. Wszystkiemu przyglądali się 
wzruszeni występem swoich pociech najbliżsi.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni w Strażnicy, zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek.

Witamy w naszym gronie kolejne pokolenie przedszkolaków!

W. Jóźwiak - Cybul

urocZyste 
pasoWanie

W piątek 9 października w naszej szkole 
obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły –    Tytusa 
Działyńskiego. Dzień rozpoczął się wspólną 
modlitwą na Mszy św. dla całej społeczności 

szkolnej. Uczniowie klas drugich i trzecich 
zbierali informacje o życiu, działalności i zasłu-
gach wielkiego Polaka, zwiedzając  Zamek i 
Arboretum Kórnickie. Natomiast dla dzieci z 
klas pierwszych był to dzień szczególnie ważny. 
Pod opieką swoich wychowawców i rodziców 
wróciły do szkoły i  wzięły udział w uroczystej 
akademii, podczas której odbyło się ich paso-
wanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr  1 im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Pani Dyrektor 

Ewa  Szybiak  - Lewandowska wraz z Panią Wi-
cedyrektor Dorotą Przybylską dokonały wielkimi 
ołówkami pasowania 124 dzieci. „Pierwszaki” 
obdarowane dyplomami, rożkami obfitości i liza-
kami rozeszły się do sal, w których czekała na 
nich miła niespodzianka – słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Pełni wrażeń     
i prezentów wracały do domów. Myślę, że ten 
dzień na długo zostanie w ich pamięci.

  Danuta Zwierzyńska

pasoWanie 
na ucZnia 

W sp radZeWi0
Po raz pierwszy w historii szkoły ślubo-

wanie składały dwie klasy pierwsze, Ia i Ib. 
7 października pasowanych na uczniów 
było 47 dzieci. 

Dzieci przedstawiły program artystyczny 
pod kierunkiem swoich wychowawczyń, 
rozwiązywały zadania matematyczne, 
zagadki. Była próba recytacji, taneczna 
i wokalna. Wszystkie próby zostały zali-
czone i dzieci mogły być przyjęte do braci 
uczniowskiej. Pani Dyrektor Krystyna Kieł-
pińska pasowała dzieci na uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Ra-
dzewie. Po pasowaniu odbyło się wręczenie 
podarków dla dzieci ufundowanych przez 
rodziców. Dziękujemy wszystkim za pomoc 
w organizacji uroczystości.

Anna Szpilka

dZień edukacji 
narodoWej 

w PRZEdSZkoLU
 W SzCzODRzYKOWIE

W dniu 14.10.2015 r z okazji „Dnia 
Edukacji Narodowej” w Przedszkolu w 
Szczodrzykowie odbyła się uroczystość, w 
której brały udział dzieci i kadra przedszko-
la. Świętowanie zaczęło się od występów 
najmłodszej grupy „Ślimaków” oraz „Ża-
bek”, następnie zaprezentowała się grupa 
„Motyle”, „Pszczółki” i „Biedronki”. Dzieci 
brały udział w licznych zagadkach oraz 
konkursach. Uroczystość zakończyliśmy 
zabawą w kole oraz wręczeniem przez 
dzieci własnoręcznie wykonanych laurek 
wszystkim pracownikom przedszkola. To 
był miły i radosny dzień.

Angelika Molska

UcZNIowIE ZE SP NR 1 
NA SPEkTAkLU

„baśnie 
DALEkiEGO 
Wschodu”

2-go października  uczniowie z wszyst-
kich klas drugich  naszej szkoły wyjechali 
na wycieczkę do Kina Apollo w Poznaniu 
na spektakl pt. „ Baśnie Dalekiego Wscho-
du” wystawiany przez aktorów Narodowe-
go Teatru Edukacji z Wrocławia 

Podczas spektaklu mali widzowie 
podążali za odważnym Sindbadem- po-
dróżnikiem i żeglarzem z którym poznawali 
nieśmiertelny świat baśni tysiąca i jednej 
nocy Główny bohater porywa widzów w 
niesamowitą podróż w nieznane, w celu  
zdjęcia zaklęcia rzuconego na swego 
ukochanego brata przez złego Dżina.                                                 
Dzięki swej mądrości i przebiegłości 
Sindbad pokonuje wszelkie przeciwności 
losu i odnajduje pokój oraz szczęście. Mo-
rały zawarte w jego licznych przygodach 
pokazują, że w życiu warto kierować się 
prawdą, uczciwością i dobrem 

Przedstawienie gwarantowało najmłod-
szym miłośnikom teatru wspólną przygodę 
w świecie wyobraźni, a zarazem przybliży-
ło tajemniczą kulturę orientu.

„Baśnie Dalekiego Wschodu” to nie-
zwykle barwny spektakl, dopełniony pięk-
nymi, orientalnymi kostiumami i scenogra-
fią oraz piosenkami z charakterystycznymi 
dźwiękami Dalekiego Wschodu.

Agata Dopierała

PASjoTEkA 
Jak co tydzień, spotkałyśmy się na warsztatach rękodzieła, które odbyły się w dniach 

5 i 12 października. Podczas zajęć kontynuowałyśmy filcowanie na mokro, gdzie Panie 
dokończyły swoje prace oraz wykonały drobne elementy z wełny czesankowej. 

Zaczęłyśmy również naukę nowego sposobu wykonywania bransoletek metodą a raczej 
przy pomocy specjalnego kółka KUMIHIMO. Do ich wykonania potrzebne jest właśnie 
kółko Kumihimo oraz cztery metry sznureczka (8 x 50cm). Jedyne, co należy zapamiętać 
to kolejność przekładania sznureczków na kółku. I tak w szybki sposób część nas wyszła 
z zajęć z gotową bransoletką. 

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 17:00 do 19:00. Wstęp wolny. 
Serdecznie zapraszamy do oglądania galerii zdjęć na naszej stronie: www.biblioteka.
kornik.pl

  Katarzyna Kaczmarek

„dZIEŃ ZwIERZąT” I „BEZPIEcZNEgo komPUTERA” 
dLA UcZNIów SZkoŁY PodSTAwowEj Z kóRNIkA

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Zwierząt” 7 października dzieci z oddziału przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Kórniku. 

Przedszkolaki rozpoznawały odgłosy zwierząt, rozwiązywały zagadki na temat ich 
ulubionych stworzeń. Wypowiedziały się na temat traktowania zwierząt, stworzyły kodeks 
przedszkolaka „Dbam o zwierzęta”. Dzieci zapoznały się z działalnością schroniska, wysłu-
chały fragmentów opowiadania „Psierociniec”. Lekcję biblioteczną zakończyło oglądanie 
książek dla dzieci, nie tylko o zwierzętach. 

Kolejnym, obchodzonym przez Bibliotekę Publiczną w Kórniku świętem, był „Dzień 
Bezpiecznego Komputera”. W dniu 12 października, uczniowie klasy III SP nr 1 w Kórniku 
zapoznali się z zagrożeniami, jakie niosą nowe technologie. Dzieci obejrzały kreskówki 
„Owce w Sieci”. Są to edukacyjne filmiki na temat zagrożeń związanych z korzystaniem 
z Internetu i komputera. W filmiku występowały niewinne owce i barany, złe wilki, mądry 
Baca, naiwny Jasiek i dzielny Gajowy, który każdą bajkę kończył morałem. Wszystkie 
kreskówki zostały omówione, dzieci wymieniły wiele przykładów zagrożeń oraz powie-
działy, jak można z nimi walczyć. Każdy uczestnik spotkania otrzymał „Netykietę”, czyli 
zbiór zasad przyzwoitego zachowywania się w Internecie. 

Dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za współpracę i uczestnictwo w 
zajęciach.

Wszelkie informacje na temat działań Biblioteki w Kórniku i Bninie znajdziecie Państwo 
na naszej stronie www.biblioteka.kornik.pl.

Agnieszka Szkudlarek

Wieści Z biblioteki
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msZa śWięta 
W Żernikach
Październik  - miesiąc poświęcony 

matce Bożej Różańcowej, już od wieków 
gromadzi wiernych w świątyniach na 
wspólnych modlitwach z różańcem w 
ręku. w Żernikach, małej miejscowości 
na terenie gminy kórnik, ten miesiąc 
rozpoczęto inaczej niż zwykle.

1 października mieszkańcy zamiast tra-
dycyjnie udać się do kościoła na modlitwy, 
mogli uczestniczyć we mszy świętej, którą 
odprawiono w miejscowej świetlicy. Rozpo-
częcie miesiąca maryjnego, to nie jedyne 
wydarzenie, które skłoniła sołtysa - Pana 
Daniela Kulzę, do zorganizowania ww. 
mszy. Otóż tego dnia i przez kilkadziesiąt 
dni wcześniejszych, we wsi znajdował się 
obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa 
oraz relikwie Świętego Jana Pawła II.

 Według starej tradycji „wędrują” one po 
wszystkich miejscowościach należących do 
parafii tuleckiej. W tym roku, mogli gościć je 
mieszkańcy Żernik. Jednak w końcu trzeba 
było obraz i relikwie powierzyć innej miej-
scowości przynależnej do parafii w Tulcach. 

Msza święta miała umożliwić pożegnanie 
tych świętości wszystkim mieszkańcom  
wsi, a także nadać podniosły wydźwięk 
momentowi przekazania. 

Uroczystość poprowadził ksiądz pro-
boszcz. Marian Libera,  w specjalnie przy-
gotowanej na tę okazję świetlicowej sali. 
Głównym organizatorem był pan Sołtys, 
jednak znacząca była też pomoc mieszkań-
ców. Szczególnie zaangażowały się dzieci, 
na co dzień uczestniczące w zajęciach w 
świetlicy. Wspólnie udekorowały salę, zro-
biły plakaty o treści religijnej, a także przy-

gotowały się do czynnego udziału we mszy 
świętej. Liczna grupka wygłosiła modlitwę 
powszechną, odczytane zostało pierwsze 
czytanie, zaniesione dary, znalazł się nawet 
ministrant, który służył przy ołtarzu. Mszę 
świętą zakończono pamiątkowym zdjęciem 
przy obrazie, na który już czekała rodzina 
z Garb. Po oficjalnej części organizatorzy 
razem z księdzem usiedli do wspólnej 
kolacji przygotowanej przez trzy Panie z 
rady sołeckiej. 

Anna Drewnowska 

Dnia 9 października 2015 roku, uczest-
niczyłam w spotkaniu promocyjnym naj-
nowszego vademecum gminy Kórnik w 
zamku kórnickim. Wyrażam wielkie uznanie 
dla Pani Ilony Potockiej za podjęcie się i 
zrealizowanie pomysłu pracy zbiorowej 
pod jej redakcją, zatytułowanej „ Leksykon 
krajoznawczy Gminy Kórnik”.

Wszystkie hasła opatrzone są pięknymi 
zdjęciami. Największe wrażenie zrobiły 
na mnie fotogramy Pana Tomasza Siudy, 
ukazujące najnowsze widoki naszego 
dwumiasta z lotu drona. Przedłożony kapitał 
Fundacji Zakłady Kórnickie, finansującej tę 
książkę nie poszły na marne. 

Znany historyk sztuki Jacek Kowalski 
w swej recenzji stwierdził m. in. „Ziemia 
kórnicka jest miejscem niezwyczajnym”. 
Ja dodaję od siebie, że to samo można 
powiedzieć o ludziach, którzy tu żyli i 
zostali wspomniani w omawianej pozycji. 
Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać 
rysownika, grafika i bibliotekarza Tytusa 
Działyńskiego – Kajetana Wincentego Kie-
lisińskiego. Ten jakże utalentowany artysta, 
żył bardzo intensywnie – choć krótko – tylko 
czterdzieści jeden lat. 

W 1995 roku mój ś. p. mąż napisał o nim 
tak: „ Nieszczęśliwy za życia, nie doceniony 
w pełni po śmierci, oczekuje przyznania 
mu wysokiego miejsca w historii kultury, 
nauki polskiej”.

W 150 rocznicę Jego śmierci, odbyły się 
podniosłe uroczystości wraz z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej umiejscowionej w Arbo-
retum Kórnickim, a także sesja popularno 
– naukowa w zamku. 

W 2013 roku ukazał się cykl wywiadów 
„Aktywny Kórnik”, które przeprowadzili 
Pani Janina Przybylska i Pan Łukasz 
Grzegorowski. 

Z moim mężem rozmawiała wtedy J. 
Przybylska. Ostatnie słowa prof. J. Fogla 
kończące ten wywiad brzmiały następująco: 
(…) „Gwałtownie wymaga remontu nagro-
bek Kajetana Wincentego Kielisińskiego. 
Rozmawiałem już z sekretarzem Fundacji 
Zakłady Kórnickie, który jest temu bardzo 
życzliwy. Wiem, że fundacja sfinansuje te 
prace”. 

Mamy rok 2015. W leksykonie na str. 
39 pod hasłem: Cmentarz Parafialny w 
Kórniku, czytamy: „Do najstarszych za-
chowanych nagrobków należą: Rozalii 
Wierzejewskiej (1769 – 1830) i Kajetana 
Wincentego Kielisińskiego (1808 – 1849)”.

Myślę, że jest to już ostatni apel w 
sprawie remontu omawianego tutaj, zabyt-
kowego nagrobka, zasłużonego pracownika 
zamkowego.

Przy okazji zaznaczam, że zawsze po-
rządkowali ten grób pracownicy Biblioteki 
Kórnickiej, nie zapominając o kwiatach i 
zniczach. 

Wierzę, iż w przyszłoroczne Święto 
Zmarłych, będziemy mogli zapalić znicz 
pamięci przy odnowionej płycie nagrobnej, 
dając dowód temu, iż społeczność kórnicka 
zachowała w swej pamięci zasłużonego 
bibliotekarza i tym samym oddaje mu na-
leżną cześć.

Irena Fogel

paźdZiernikoWe prZemyślenia

Powyżej obraźnik na XIX wiecznym
 kwasorycie kielisińskiego

Aż trudno uwierzyć że to już VII raz 
odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. 
W sobotę 26 września na boisku szkolnym 
jak co roku od wczesnych godzin rannych 
uwijali się organizatorzy i Rodzice. Nasze 
święto z roku na rok gromadzi coraz więk-
szą liczbę dzieci i dorosłych. Cieszymy 
się z tego powodu, bo dzięki tak licznej 
obecności dajecie państwo wyraz swej 
szczególnej aprobaty dla tej imprezy (w 
tym roku mieliśmy konkurencyjną imprezę 
na rynku w Kórniku).

O godzinie 11.00 wszystkich uczestni-
ków zabawy powitała pani dyrektor Ewa 
Szybiak Lewandowska i pani dyrektor 
Dorota Przybylska. Następnie cały ciężar 
prowadzenia imprezy przejęły pani Ewa Ka-
leta i pani Małgorzata Tabaczka. Jak co roku 

były zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, 
występ chóru szkolnego, zabawy i tańce 
które prowadziła pani Magdalena Błaszak. 
Oczywiście była też mała gastronomia: 
kiełbaski z grilla, grochówka, chleb ze smal-
cem, frytki, ciasta i kawa, sklepik z napojami  
i tytułowa Pyra z ogniska z gzikiem.

Dla dzieci w tym roku przygotowano 450 
fantów, dla Rodziców 150 kopert z niespo-
dziankami. Wszystkie dzieci biorące udział 
w zabawach sportowych i plastycznych 
otrzymywały drobne upominki.

Jak co roku przygotowania do imprezy 
rozpoczęły się już na początku września. 
Wzięli w nich udział wszyscy nauczyciele 
kształcenia zintegrowanego i bardzo wielu 
rodziców. Pomagali nam pan Marian Bo-
siacki, pan Łukasz Ochowiak, pan Łukasz 

Skibiński, pan Michał Jędrzejczak, pan 
Artur Kotecki, pani Elwira Dominiak, pan 
Krzysztof Ufnalski, pan Krzysztof Smoczyk, 
pani Alicja Serwatkiewicz. Całą imprezę 
uwiecznił na wspaniałych zdjęciach pan 
Łukasz Fogel. Lista ludzi którzy zaanga-
żowali się w zorganizowanie imprezy jest  
bardzo długa, dlatego nie będę wszystkich 
wymieniać.

Myślę, że imprezę można uznać za 
udaną i że niecierpliwie wszyscy czekamy 
na kolejną w przyszłym roku. 

Stokrotne dzięki dla wszystkich Rodzi-
ców, bez ich pomocy na pewno nie udałoby 
się zorganizować tak wspaniałej zabawy.

A. Majewska Król
I. Przybył

Foto. Ł. Fogel

śWięto piecZonego Ziemniaka

lekcja historii 
w warsztacie kórnickiego mistrza

Spośród wielu ciekawych propozycji 
związanych z Kórnickimi Dniami Nauki , 
niezwykle wartościowe okazało się spo-
tkanie z kórnickim mistrzem szewskim w 
stanie spoczynku-  panem Adamem Grze-
gorowskim. Uczniowie mieli okazję poznać 
nie tylko tajniki tego zawodu, ale mogli na 
własne oczy zobaczyć i dotknąć narzędzi, 
które w rodzinie pana Adama są już od 
pokoleń. Dowiedzieli się jak skomplikowa-
ne  jest wykonanie solidnego, wygodnego 
obuwia, takiego na lata, nie na jeden sezon. 
Pan Adam z ogromną pasją opowiadał 
nam ciekawostki i historię własnej rodzi-
ny. Nakreślił barwne sylwetki kórnickich 
rzemieślników- mistrzów w swoich zawo-
dach, ludzi z pasję, z licznymi i rozmaitymi 
zainteresowaniami, dających o swój rozwój 

zawodowy i intelektualny. Wiele pamiątek i 
dokumentów zgromadzonych przez rodzinę 
pana Adama, pozwoliło wczuć się w klimat 
tamtych czasów. Wizyta u pana Grzego-
rowskiego okazała się wspaniałą lekcją 
historii i patriotyzmu. Na przykładzie swoich 
przodków, przybliżył uczniom odległą dla 
nich historię zaborów i sposobów, w jaki 
Polacy zachowywali swoją tożsamość na-
rodową. Podziwialiśmy ich świadomość na-
rodową, uczciwość, pracowitość, odwagę i 
patriotyzm. Nasz przewodnik w przystępny 
dla dzieci sposób, przekazał im niezwykłe 
przesłanie. Mimo zmieniających się cza-
sów, zawodów, różnicy w sposobie życia, 
pewne wartości nigdy nie przemijają. Są 
nimi uczciwość, rzetelność, pracowitość, 
dążenie do własnego rozwoju, patriotyzm 
i troska o przyszłość Ojczyzny.

W zaimprowizowanym warsztacie 
pana Adama mogliśmy zobaczyć wiele 
ciekawych eksponatów, zdjęć i dokumen-

tów. Bardzo podobały nam się łyżwy i 
buty narciarskie wykonane przez Mistrza. 
Mogliśmy też podziwiać uwiecznione na 
fotografiach buty, które pan Adam wykonał 
na zamówienia dla patrona naszej szkoły- 
Jana Pawła II. 

Spotkanie z panem Grzegorowskim zro-
biło na nas duże wrażenie. Zapamiętamy z 
niego, że historię może tworzyć każdy, musi 
tylko dbać o swój rozwój, podnosić swoje 
kwalifikacje, wymagać od siebie, aby móc 
służyć Ojczyźnie. Szkoła w Szczodrzyko-
wie, choć stoi z dala od wielkiego świata, 
stara się poprzez kontakt z ciekawymi i 
wartościowymi ludźmi poszerzać nie tylko 
horyzonty swoich podopiecznych, ale tak-
że pogłębiać ich świadomość narodową i 
kształtować patriotyzm.

 Uczniowie klasy VI b, Beata Pawłowska
 Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
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zachęciły grupę Seniorów Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku do wyjazdu 
w urokliwe okolice Kotliny Kłodzkiej. Miejsca 
w autokarze zajęte, obecność sprawdzona, 
uśmiech na ustach i ruszamy w góry!

W drodze do Kudowy Zdroju, wstąpiliśmy 
do Trzebnicy by zwiedzić  Sanktuarium Św. Ja-
dwigi Śląskiej, które powstało przy najstarszym 
w Polsce żeńskim  klasztorze.

Kiedy skończyliśmy podziwiać świątynię, 
zjedliśmy smaczny obiad w pobliskiej restauracji  
i ruszyliśmy w dalszą podróż. 

Na miejscu  zamieszkaliśmy w pięknym 
ośrodku wypoczynkowym „Willa Alfa”, usytu-
owanym w pobliżu centrum miasta, niedaleko 
Parku Zdrojowego. Pobyt w ośrodku przebiegał 
w rodzinnej atmosferze, obsługa miła, posiłki 
obfite i smaczne.

Mieliśmy również  wieczór przy ognisku, i 
tradycyjnie  pieczenie kiełbasek. Pod koniec 
naszego pobytu zorganizowano nam  wieczo-
rek taneczny. 

Podczas kilkudniowego pobytu poznaliśmy 
wiele ciekawych miejsc- byliśmy między inny-
mi w Wambierzycach, zwanych dolnośląską 
Jerozolimą. Zwiedziliśmy tam piękny kościół 
z 1715r. i obejrzeliśmy ruchomą szopkę, a w 
niej  800 figurek, które odzwierciedlały sceny 
z życia Jezusa. 

W Dusznikach Zdroju podziwialiśmy zabyt-
kową wytwórnię papieru i Muzeum Fryderyka 
Chopina. Zażywaliśmy też spacerów i promieni 
słońca w dusznickim parku.

Nie można tu nie wspomnieć o seansach 
w grocie solnej, podaczas których wdychalismy 
dobroczynne pierwiastki.

Część uczestników, poszukująca bardziej 
aktywnego wypoczynku wybrała się na wypra-

wę w Góry Stołowe, zdobywając Szczeliniec 
Wielki położony 919 m. npm., z którego można 
było podziwiać panoramę Ziemi Kłodzkiej. 

W Polanicy Zdroju udaliśmy się do  pijalni 
wód mineralnych, by napić się wody bogatej w 
różne minerały. 

Kolejną wyprawą, była wędrówka labiryn-
tami w „Błędnych Skałach”.

Kto nie był, niech żałuje-przeciskanie się 
przez naprawdę wąziutkie szczeliny i zaglą-
danie w ślepe zaułki przysporzyło nam wiele 
śmiechu. W Czermnej obejrzeliśmy kolejną już 
ruchomą szopkę, składającą się z 200 figurek,  
przedstawiającą sceny z życia pasterzy i miesz-
czan oraz scenę narodzin Jezusa.

Zwiedziliśmy   Muzeum Kultury Ludowej 
Pogórza Sudeckiego w Pstrężnej, w którym 
można zobaczyć  jak dawniej wypiekano chleb 
i inne wyroby starego  rzemiosła. 

Podczas całej wycieczki, opowieściami o 
zwiedzanych obiektach  raczyła nas koleżan-
ka Krysia Modrowska, a koleżanka Ola Gola 
zabawiała wszystkich śpiewem, dowcipami i 
czytaniem  napisanymi przez siebie wierszami.

Na zakończenie pragniemy podziękować 
za znajomość okolicy i pomoc w ustalaniu  tras 
wycieczkowych,  oraz wspaniały przebieg wy-
cieczki panu kierowcy Kazimierzowi Kmieciowi, 
a firmie K.P.A.” Kombus” za bardzo wygodny i 
sprawny autokar.

Wszystko co dobre szybko się kończy-po 
powrocie zawsze zostają miłe wspomnienia  i 
niedosyt przygód. Myślę, że nikt nie będzie miał 
mi za złe, jeśli powiem 

 „Oby więcej takich wyjazdów!”
 Opiekun Grupy

Aleksandra  Grzelak

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Pani Bożenie Kiełtyka - Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kórniku, za zorganizowanie nam  w 

dniu 25 września 2015r. wyjazdu  na  Piknik  Seniorów Powiatu Poznańskiego do Lisówek. Podczas imprezy  skorzystaliśmy  z porad 
dot. zdrowia, diety, kulinarnych,  rehabilitacyjnych, bezpieczeństwa osób starszych,  i wielu innych. Były również występy muzyczno-ta-
neczne, wspólne śpiewy, a także poczęstunek i drobne upominki. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas i zapewnienie dojazdu. 

Seniorzy, członkowie PKPS Kórnik 

WyciecZka kórnickich senioróW do kotliny kłodZkiej

W dniu 15. października w restauracji 
Ventus odbyło się drugie spotkanie Klubu 
Podróżnika z Kórnika, na którym o swojej 
wyprawie do Tajlandii opowiedziała Magda 
Wołyńska. Podczas prelekcji pod tytułem 
„Feel The Chill” (poczuj relaks) Magda za-
brała słuchaczy w niezwykłe, pełne magii 
miejsca, opowiadając o miejscowości Trat, 
Ajutthaji, Bankoku oraz wyspach (Koh 
Chang, Koh Kood), które odwiedziła. Go-
ście mogli zobaczyć zdjęcia, obejrzeć filmy 
oraz spróbować azjatyckiego smakołyku 
– ananasa w posypce z chilli i cukru. Na ko-
niec publiczność miała możliwość zadania 
pytań naszej Podróżniczce. Dziękujemy za 
zainteresowanie i liczne przybycie! Kolejne 
spotkanie odbędzie się 19. listopada br. 
o godzinie 19 (restauracja Ventus) i tym 
razem przeniesiemy się wraz ze znaną 
kórnicką grupą podróżników „One Dream 

Team” (Ewa, Kamil Skarzyńscy, Mikołaj 
Kosmaczewski) do Chin. Wstęp wolny. 
Zapraszamy! 

Klub Podróżnika z Kórnika
www.klubpodroznikazkornika.

blogspot.com

kórnicZanie kochają podróŻe

AViA kAMiOnki 
– SUkcESY LIgowE PIŁkARZY

 Z kAmIoNEk

Dobrze, lub bardzo dobrze radzą sobie 
zawodnicy piłki nożnej klubu AVIA Kamion-
ki w rozgrywkach ligowych, ale miniony 
tydzień był dla klubu wręcz rewelacyjny. 

W środę 7.10.2015 seniorzy AVII Ka-
mionki w 3. Rundzie okręgowego Pucharu 
Polski pokonali zespół LZS Środa Wiel-
kopolska i po odpadnięciu z rozgrywek 
KS Szczytniki i Kotwicy Kórnik, już jako 
jedyni będą reprezentować gminę w tych 
rozgrywkach.

W miniony weekend swoje mecze ro-
zegrała każda z sześciu drużyn ligowych 
klubu z Kamionek i w sześciu meczach 
zawodnicy AVII sześć razy zwyciężyli, 
osiągając wyniki:

Sobota:
 - AVIA Kamionki - Warta Śrem (Orlik 

2006) 5:1
 - AVIA Kamionki - Polonia Środa 

(Trampkarz 2001) 7:2
 - AVIA Kamionki - Warta Śrem (Młodzik 

2003) 3:1
 - Poznań FC - AVIA Kamionki (seniorzy, 

B-klasa) 1:3
 - GKS Golęczewo - AVIA Kamionki 

(seniorzy, A-klasa) 0:7
Niedziela:
 - Warta Śrem - AVIA Kamionki (Orlik 

2006) 3:7

Zawodnicy AVII w trzech kategoriach 
wiekowych młodzieżowych (Orlik 2006, 
Orlik 2005 i Młodzik 2003) pokonali zespół 
Warty Śrem, a w czwartej Trampkarze 2001 
pokonali faworyzowaną drużynę zespołu 
Polonia Środa Wielkopolska. Seniorzy 
rezerw pokonali zespół Poznań FC w sto-
sunku 3:1, a mogło być wyżej, gdyż zawod-
nicy zespołu z Kamionek nie wykorzystali 
rzutu karnego, natomiast rewelacyjny mecz 
rozegrali zawodnicy zespołu grającego w A-
-klasie pokonując na wyjeździe zespół GKS 
Golęczewo 7:0. W tym miejscu dodajmy, że 
zawodnicy z Kamionek po zeszłorocznym 
awansie radzą sobie bardzo dobrze w roz-
grywkach na wyższym poziomie zajmując 
miejsce w górnej części tabeli, mimo że 
rozegrał już mecze z całą czołówką ligową.

Klub prowadzi nabór zawodników 
z roczników 2007-2009 do drużyn, których 
star w rozgrywkach ligowych planowany 
jest na wiosnę 2016 oraz nabór uzupełnia-
jący dla zawodników roczników 2001-2004. 
Wszelkie informacje o naborze u trenera 
Krzysztofa Pancewicza, pod numerem 
504294453.

Ważniejsze informacje i relacje z me-
czów AVII Kamionki znajdują się na stronie 
www.ksavia.futbolowo.pl

AVIA

tenis stołoWy W kamionkach  
SUkcESY LIgowE I NABóR do SEkcjI

AVIA Kamionki, klub, który kojarzony jest głównie z piłką nożną, posiada również 
sekcję tenisa stołowego. Tenisiści reprezentujący klub grają w rozgrywkach ligowych IV 
ligi grupy wschodniej. W swoim pierwszym debiutanckim meczu ligowym rozgrywanym 
w piątek 2.10.2015 wygrali na wyjeździe w Śremie z miejscowym klubem OKS Relax 
Śrem 13:5. W poprzedni piątek 9.10.2015 zespół z Kamionek rozegrał pierwszy mecz u 
siebie w roli gospodarza z zespołem UKS Jedynka Kórnik. Derby gminy Kórnik, jedynych 
dwóch drużyn reprezentujących  gminę w tej dyscyplinie, wygrali zawodnicy AVII. Kamionki 
pokonały Kórnik w stosunku 14:4.

Sekcja tenisa stołowego to nie tylko rozgrywki ligowe, ale również praca z  dziećmi i 
młodzieżą podczas treningów, które odbywają się w nowo otwartej szkole w Kamionkach. 
Zarówno zawodnicy ligowi, jak i zawodnicy stawiający pierwsze kroki  swoje treningi jak 
i mecze ligowe odbywają w nowej szkole w Kamionkach, a klub wciąż prowadzi nabór – 
zapraszamy zarówno chłopców jak i dziewczęta. Informacje o naborze u trenera Grzegorza 
Włodarczaka, tel. 888453955.

Ważniejsze informacje i relacje z meczów AVII Kamionki znajdują się na stronie www.
ksavia.futbolowo.pl

AVIA

jump&Shape 
Specjalnie opracowany system trenin-

gowy na trampolinach, składający się z 
czterech części: rozgrzewki, cardio, wzmac-
niania i rozciągania.  Pomaga wzmacniać 
i kształtować sylwetkę przy jednoczesnym 
czerpaniu frajdy ze skakania. Jump&Shape 
to ćwiczenia wyjątkowo bezpieczne dla 
stawów i kręgosłupa, usprawniają krąże-
nie i przemianę materii. Podczas jednego 
treningu można spalić nawet 1000 kalorii.

Trening personalny 
Oprócz opracowania indywidualnego 

zestawu ćwiczeń, istnieje możliwość prze-
prowadzenia treningu personalnego z tre-
nerem. Trening personalny to trening, który 

odbywa się pod opieką wykwalifikowanego 
instruktora. Jest to najbardziej efektywna 
i bezpieczna forma ćwiczeń fizycznych.  
Trener personalny tworzy indywidualny pro-
gram treningowy dla klienta, w zależności 
od jego kondycji. Regularne monitorowanie 
i kontakt z trenerem personalnym pozwoli 
ocenić postępy, a przede wszystkim utrzy-
mać motywację.

POWERFIT- program treningu siłowego 
i kondycyjnego. Podczas ćwiczeń rozwija 
się siłę i masę mięśni przy wykorzystaniu 
różnego rodzaju sprzętu: sztangi, ciężarki, 
piłki itd

OAZA

noWości W oaZie
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PowIATowE SZTEFETY PŁYwAckIE
Basen oAZA kórnik -8.10 2015

Kolejna impreza sportowa w Kórniku zgro-
madziła setki pływaków walczących o awans 
na zawody wojewódzkie. Na basenie w KCRS 
szkoły powiatu poznańskiego rywalizowały 
w sztafetach pływackich: SP -10x 25m ( 5dz+5 
chł), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 10x 
50m ( 5dz. i 5 chł.)

Startowało 19 sztafet z szkół podstawo-
wych 12 z gimnazjów i 2 z SPG.W sumie na 
basenie pływało 330 osób, zawody obserwo-
wało 34 opiekunów oraz na trybunach 15O 
widzów.

SZKOŁY PODSTAWOWE- 19 sztafet
1.SP Koziegłowy, 2. SP 1 Kórnik i te dwie 

szkoły awansowały na listopadowe zawody 
wojewódzkie. Kolejne miejsca to: 3. SP Suchy 
Las, 4. SP 5 Swarzędz, 5. SP Lusowo, 6. SP 
2 Puszczykowo. 

Miejsca pozostałych szkół kórnickich: 15 
SP 2 Kórnik-Bnin, 17 SP Szczodrzykowo. 19. 
SP Radzewo.

W sztafecie SP 1 Kórnik, która wywalczy-
ła awans na zawody wojewódzkie pływali: 
Natalia Piątek, Karolina Kapitan, Nadia Mi-
siak, Aleksandra Syk, Martyna Andrzejczak, 
Norbert Kamiński, Bartosz Bartkowiak, Jacek 
Suszka, Stanisław Osetek, Sebastian Micha-
lak. GRATULUJEMY uczniom , rodzicom oraz 
nauczycielom prowadzących pływanie.

 Bez tych osób popierających pływanie nie 
byłoby tego sukcesu.

GIMNAZJA- 12 sztafet
1. G. Koziegłowy. 2. G. Tarnowo Podgór-

ne- obydwie szkoły awans. 3. G. Suchy Las. 
4. G. 2 Luboń. 5.G. 1 Luboń. 6. G. Kostrzyn. 
Gimnazjum Robakowo zajęło miejsce 8 
a Gimnazjum Kórnik-9.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE- 2 
sztafety

1.ZS Puszczykowo. 2. ZS 1 Swarzędz.
Niestety nie wystartowała szkoła ZS Kór-

nik. 5 chłopców było gotowych do pływania i 3 
dziewczyny Zabrakło 2 chętnych dziewcząt , 
by sztafeta mogła pływać. SZKODA!

Trzy najlepsze szkoły w powiecie otrzy-
mały medale a mistrzowie puchar i dyplom 
dla szkoły.

Również puchary, dyplomy oraz drobne 
upominki, by zachęcić naszych pływaków 
do pływania ufundowało CSIR-OAZA Kórnik. 
Otwarcia imprezy dokonał i puchary, medale 
wręczał kierownik OAZY p. Wojciech Kiełba-
siewicz. Rolę sędziów pełnili przedstawiciele 
OZP - Poznań. Zawody przeprowadzili: PP. 
Dorota Frąckowiak. Anetta Szarzyńska- na-
uczycielki Gimnazjum w Kórniku oraz działa-
cze SZS Kórnik A.T. Raukowie.

TENISIŚcI SToŁowI ZS kóRNIk 
NIEPokoNANI!!!

Bazą rozgrywek o mistrzostwo szkół 
powiatu poznańskiego w tenisie stołowym 
jest obecnie Pecna. Największy sukces w te-
gorocznej dotychczasowej rywalizacji odnieśli 
tenisiści p. Andrzeja Palucha z Zespołu Szkół 
w Kórniku. Reprezentacja szkoły w składzie: 
Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz, Michał 

Szymankiewicz, Wiktor Szymkowiak wygrała 
wszystkie mecze w turnieju zdobywając tytuł 
mistrzów Powiatu Poznańskiego w drużyno-
wym tenisie stołowym .

Rywalizacja drużyny:
Grupa: ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 4:0, 

ZS Kórnik – ZS nr 1 Swarzędz 4:1
Półfinał: ZS Kórnik – ZS Bolechowo 4:0
Finał: ZS Kórnik – ZS Mosina 4:0
Walczyli także tenisiści ze szkół podsta-

wowych powiatu poznańskiego (5/7.10.2015). 
Gminę reprezentowały mistrzowie czyli 
dziewczęta i chłopcy z Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie.

Dziewczęta : Maria Haremska, Zofia 
Śmigielska, Maja Baranowska wśród 9 drużyn 
zajęły trzecie miejsce, zdobywając brązowe 
medale (SP Luboń 1.miejsce i SP Mrowino 
2.miejsce).

Z kolei chłopcy: Rafał Słodkiewicz, Filip 
Janowski, Bartosz Bukczyński wśród 12 ze-
społów zajęli miejsce czwarte (1.miejsce-SP 
Tulce, 2-SP Chludowo, 3-SP Mrowino)

Wszystkie nasze drużyny tenisowe ( SP 
i SPG) awansowały na zawody rejonowe.

W dniach 19/21 października 2015 do 
rywalizacji w powiecie przystąpią gimnazjalisci 
.Gminę reprezentować będą: dziewczęta z G. 
Kórnik i chłopcy z G. Robakowo.

SP RAdZEwo  mISTRZAmI gmINY 
w BAdmINToNIE

 
Zawody odbyły się w Radzewie. Gospo-

darze nie dali szans pozostałym szkołom 
i wygrali zawody.

DZIEWCZĘTA:
1. Radzewo (Kinga Banecka, Mirella Roz-

miarek, Roksana Toboła), 2. Bnin, 3. Kórnik, 
4. Szczodrzykowo

Wyniki meczów: Radzewo - Bnin 3:0, 
Radzewo - Kórnik 3:0, Radzewo - Szczo-
drzykowo 3:0,

 Bnin - Kórnik 3:0, Bnin - Szczodrzykowo 
3:0, Kórnik - Szczodrzykowo 3:1.

CHŁOPCY:
1. Radzewo (Tomasz Frąckowiak, Maciej 

Bartkowiak), 2. Bnin, 3. Kórnik, 4. Szczo-
drzykowo

Wyniki meczów:
Radzewo - Bnin 3:1, Radzewo - Kórnik 

3:0, Radzewo - Szczodrzykowo 3:0, Bnin - 
Kórnik 3:0,

 Bnin - Szczodrzykowo 3:0, Kórnik - Szczo-
drzykowo 3:2

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary 
przechodnie ufundowane rok temu ze środków 
sekcji badmintona przy UKS Jedynka-Kórnik, 
medale dla zespołów z miejsc I-III zakupiono 
dzięki wsparciu Rady Rodziców przy Szkole 
w Radzewie.

ARA

Bardzo dobrze rozpoczęli sezon 2015/16 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„TKD-Kórnik”. Po dobrym starcie podczas Po-
lish Open/Warsaw Cup (o którym pisaliśmy we 
wrześniowym numerze Kórniczanina) przyszły 
kolejne sukcesy. Niespełna miesiąc po wzno-
wieniu treningów (26 września), Nasza ośmio-
osobowa ekipa wystartowała w Mistrzostwach 
Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Wzię-
li w nich udział zarówno starsi jak i najmłodsi 
Nasi zawodnicy. Najmłodsi wystartowali tylko 
w konkurencjach sprawnościowych, natomiast 
starsi dodatkowo w walkach. Mimo tak skrom-
nego składu, Kórniczanie wywalczyli 7 złotych, 
4 srebrne i 2 brązowe medale, co dało III 
miejsce w klasyfikacji drużynowej. I tak: Hubert 
Ciołek zdobył 2 medale złote w konkurencjach 
sprawnościowych, Marek Binetti: złoto i srebro, 
Mikołaj Posadzy: złoto i srebro, Łukasz Nowak: 
złoto w walkach i srebro w „sprawnościówce”, 
Dawid Smajdor - złoto w walkach, Marcin Kozieł 
- złoto w walkach, Bartosz Karaśkiewicz - srebro 
w walkach i dwa brązy w „sprawnościówce”. 
W zawodach wzięła również udział Oliwia 
Posadzy, dla której były to pierwsze wyjazdowe 
zmagania. Mimo, iż nie wywalczyła żadnego 
medalu, to zdobyła duże doświadczenie i okla-
ski za dobrą postawę - w końcu była najmłodsza 
uczestniczką turnieju.

Miłym akcentem było również uhonorowa-
nie Łukasza Nowaka Pucharem dla Najlepsze-
go Zawodnika Turnieju w kategorii walki.

Już tydzień później (3 października), 
w miejscowości Hradec Kralove w Czechach 
swój debiut. zarówno na zawodach międzyna-
rodowych jak i w kategorii walki, zaliczył Mikołaj 
Posadzy. Start pod względem szkoleniowym 
bardzo udany. Miki stoczył 3 walki, z których 
dwie wygrał (6:0, 2:0), a finałową przegrał 
„złotym punktem” (2:3GP). Walczył zarówno 
z niższym, równym i wyższym wzrostem za-
wodnikiem. Walki odbywały się w systemie 3 
rund po 1 minutę, więc można było poukładać 
walki taktycznie. Pierwsze wnioski już zostały 
wyciągnięte i wdrożone do systemu szkolenia.

W tym samym czasie, Julia Szpak wystar-
towała na najważniejszych zawodach swojej 
kategorii wiekowej, czyli Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików. W tym roku odbyły 
się one w Bornem Sulinowie. Julka po raz 
pierwszy startowała w Naszych barwach na za-
wodach tej rangi. I trzeba przyznać debiut bar-
dzo udany, wywalczyła bowiem dwa medale: 
złoty w walce sportowej i srebrny w poomsae, 
czyli układach formalnych. Pierwsza odbyła się 
konkurencja poomsae, w której wystartowało 
12 zawodniczek. Po dwóch etapach Julka 
uplasowała się na drugim miejscu ze stratą 0,1 
pkt do pierwszej zawodniczki. W kategorii walki 
sportowej Julka trafiła do grupy sześcioosobo-
wej. Mając wolny los, bez problemu w półfinale 
pokonała zawodniczkę z Jarocina. W finale 
spotkała się z zawodniczką z Rakoniewic, 
również pokazując swoją wyższość.

 Szkoda, że więcej Naszych zawodników 
nie zdecydowała się na wyjazd. Od wielu lat 
zawody te są słabo obsadzone, więc o miejsce 
punktowane jest bardzo łatwo.  

W dniach 10-11 października dwójka Na-
szych czołowych zawodników, Mateusz Nowak 
i Jakub Posadzy, wystartowało w turnieju klasy 

G1 (zawodów pucharowych Światowej Fede-
racji Taekwondo) w serbskim Belgradzie. Był 
to dla Nich start kontrolny przed Mistrzostwami 
Europy Juniorów. Jakub na te zawody został 
powołany w ramach Reprezentacji Polski, 
natomiast Mateusz reprezentował na tym 
turnieju SMS Warszawa (czyli szkołę do której 
obaj uczęszczają). Trzeba przyznać, że mimo 
poprzedzających turniej kilku tygodni bardzo 
intensywnych treningów, spisali się doskonale. 
Mateusz stoczył cztery walki, z których trzy 
wygrał plasując się na III miejscu. W półfinale 
niestety uległ Hiszpanowi, z którym zetknął się 
już podczas Polish Open. Wtedy również nie 
udało mu się z Nim wygrać – ale wierzymy, 
że „do trzech razy sztuka”. Kuba w pierwszej 
walce pokonał reprezentanta Bułgarii. Niestety 
w drugiej przyszło mu się zmierzyć z o głowę 
wyższym Grekiem. Walka przy takiej różnicy 
wzrostu jest bardzo trudna. Mimo tego, że osta-
tecznie przegrał, to jednak walczył do samego 
końca. Teraz przed chłopakami wielka szansa 
na życiowy sukces czyli start w Mistrzostwach 
Europy Juniorów, które odbędą się w Dauga-
vpils na Łotwie w dniach 20-25 października. 
Jak już pisaliśmy wcześniej, Jakub znalazł się 
w podstawowym składzie i jest finansowany 
przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego, 
natomiast Mateusz znalazł się w składzie roz-
szerzonym i jego start jest współfinansowany 
przez Gminę Kórnik. Wielkie podziękowania 
składamy w tym miejscu na ręce Pana Bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego oraz Pani 
kierownik Wydziały Promocji Gminy Kultury 
i Sportu Magdaleny Matelskiej-Bogajczyk za 
to, iż potrafią docenić obiecujących zawodników 
Naszego Klubu, wspierając ich przy wyjazdach 
na tak ważne zawody (przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku Gmina wsparła wyjazd Jakuba 
Posadzy na Mistrzostwa Świata Juniorów na 
Tajwan).

Korzystając z okazji chcielibyśmy rów-
nież podziękować wszystkim tym, którzy 
od początku września zechcieli potrenować 
wspólnie z Nami. Część po kilku treningach 
zrezygnowała, ale też duża część zdecydowała 
się zostać na dłużej. Nabór trwa cały rok, więc 
zawsze można przyjść i rozpocząć przygodę 
z taekwondo w UKS TKD KÓRNIK. Bardzo 
duża frekwencja jest zasługą przeprowadzo-
nej przez Nas wielotorowo akcji promocyjnej 
i wsparciu przedsiębiorców działających 
w Kórniku. Wielkie podziękowania należą się 
przede wszystkim kierownictwu marketu Lidl 
w Kórniku oraz Pizzerii Piccolo za ogromny 
wkład w promocję Klubu. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością 
Klubu zapraszamy do odwiedzenia Nas na 
treningach w KCRiS Oaza w poniedziałki, środy 
i piątki, lub kontakt telefoniczny pod numerem 
663 786 462. Prowadzimy również nabór do 
sekcji w Kamionkach, otwartej przy nowo wy-
budowanej Szkole Podstawowej.

Strona internetowa Klubu: www.tkdkornik.
pl; profil na FB: facebook.com/tkdkornik

Szkolenie w UKS TKD KÓRNIK jest wspie-
rane finansowo przez Gminę Kórnik oraz Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu.

reWelacyjny pocZątek seZonu W uks tkd kórnik turniej 
biała dama cup

24 i 25 października odbędzie się w 
Kórniku turniej Biała Dama Cup 2015 
czyli o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik. 
Wszystkie mecze rozpoczynają się od 
11.30 (w sobotę i niedzielę) na boisku przy 
ul. Leśnej 6.

W dniu 24.10.2015 odbędą się mecze 
rocznika 2002. Do zawodów przystąpią 
następujące drużyny: 

grupa A:
1. Football Academy „Fair-Play” Złotów
2. Kotwica Kórnik 
3. 1. FC-TSG Königstein
grupa B:
1. Akademia Reissa
2. Kadra WZPN Poznań
3. Polonia Środa Wlkp.
Natomiast w dniu 25.10.2015 mecze 

rocznika 2004 i występują następujące 
drużyny:

grupa A:
1. 1. FC-TSG Königstein
2. Lider Swarzędz
3. Kotwica Kórnik
4. Warta Śrem
grupa B:
1. Akademia Reissa
2. Kadra WZPN Poznań
3. Football Academy „Fair-Play” Złotów
4. Koziołek Poznań

Wyniki kotWicy
Trzy zwycięstwa i tylko jedna porażka 

to bilans weekendowej kolejki rozgrywek 
grup młodzieżowych

młodziki
Kotwica Kórnik- Avia Kamionki 4:0 

bramki: Joachimiak,Francuzik, Pogonow-
ski, Kledzik

orlik E1 
Kotwica Kórnik -Avia Kamionki 2:7 (2:0) 

bramki dla Kotwicy 2x Trybus
orlik E2 
Kotwica Kórnik- Avia Kamionki 6:4 (5:0) 

bramki: Wiat x4, Loga, Rozmiarek
Trampkarze
Stella Luboń- Kotwica Kórnik 2:6 bramki 

dla Kotwicy: 3x Zgarda, Borowiak, Rozmia-
rek, Owczarzak

Do tego Seniorzy wygrywają 2:1 na wy-
jeździe z Płomieniem Przyprostynia. Bilans 
11 kolejek to 7 wygranych i 4 porażki co daje 
łącznie 21 pkt i silne 5 miejsce w tabeli IV ligi

Seniorki natomiast gościły u siebie 
Polonię Środa Wlkp. Chociaż to zespół 
z Kórnika mógł się pochwalić tego dnia 
dobrą grą to drużyna przyjezdnych wygra-
ła spotkanie 2:0. Panie z dorobkiem 9pkt 
zajmują 7 miejsce w tabeli II ligi

AC
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To już jest koniec i nie ma już nic. Łucznicy 
UKS Jedynka-Kórnik oddali ostatnie strzały 
w tym sezonie. Uczynili to 14 października 
podczas niezwykłego, nocnego treningu. 
Ostatnimi zawodami był IV Turniej Łuczni-
czy o Puchar Sokoła, przeprowadzony 11 
października w Radzewie. 

Do rywalizacji przystąpiło 13 łuczników. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Monika 
Stempniak przed Agatą Radziejewską i Zu-
zanną Banecką. Wśród chłopców najlepszy 
był Michał Najewski, który wyprzedził Barto-
sza Radziejewskiego i Wojciecha Radziejew-
skiego. W konkurencjach na wesoło, gdzie 
trzeba było trafiać m.in. w balony i baniaki po 
wodzie najlepszy okazał się Michał Najewski, 
a kolejne miejsca zajęli Wojciech Radzie-
jewski i Monika Stempniak. Na najlepszych 
czekały puchary i medale. Wszyscy startujący 
otrzymali dyplomy i nagrody. 

Ostatnimi zawodami wyjazdowymi dla 
naszych łuczników był Memoriał Czesława 
Ochockiego – 4 października w Poznaniu. 
Nasz zespół reprezentowała trójka zawodni-
ków i trzeba przyznać, że były to dla nas jedne 
z lepszych zawodów w tym roku. W turnieju 
nie było podziału na kategorie wiekowe, a 
jedynie na płeć, toteż nasi młodzi zawodnicy 
musieli rywalizować ze starszymi i znacznie 
bardziej doświadczonymi łucznikami. Trzecie 
miejsce wśród kobiet zajęła Agata Radzie-
jewska. W bardzo silnie obsadzonej kategorii 
mężczyzn znakomite, czwarte miejsce zajął 
Bartosz Radziejewski, który po pierwszej od-
ległości był drugi ze stratą 2 pkt. Bartek pobił 
jednak swoje rekordy życiowe i ostatecznie do 
zwycięstwa zabrakło mu zaledwie 9 punktów. 
Najlepsze wyniki w karierze zanotował także 
Michał Najewski, który ostatecznie uplasował 
się na 9 miejscu.

Piąty rok działalności sekcji łuczniczej 

SKS Sokół Radzewo, działającej przy UKS 
Jedynka-Kórnik dobiegł końca. Był to rok 
niezwykle udany. Cieszą nowe twarze, jakie 
zasiliły nasze szeregi. W trakcie sezonu 
zawodnicy wielokrotnie pobijali swoje re-
kordy życiowe oraz rekordy klubu. Cieszą 
też wyniki uzyskane na różnych zawodach. 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
przyniosły nam 11 punktów do ogólnopol-
skiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
(w ubiegłym roku 3,34) oraz brązowy medal 
drużyny dziewcząt i 4 miejsce zespołu 
chłopców oraz indywidualnie Agaty Radzie-
jewskiej. Po raz pierwszy wystartowaliśmy w 
Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików, 
gdzie najlepiej spisała się męska drużyna 
(Bartosz Radziejewski, Kamil Stempniak, 
Michał Najewski), która zajęła 10 miejsce. 
Drugi raz wzięliśmy udział w Mistrzostwach 
Polski Młodzików na torach otwartych. Tutaj 
najlepiej spisała się Monika Stempniak, która 
zajęła 14 miejsce w stawce blisko 100 zawod-
niczek. Grad medali (w sumie 11) przyniosły 
nam po raz kolejny Mistrzostwa Wielkopolski. 
Mistrzami Województwa zostali: Bartosz 

Radziejewski, Monika Stempniak, Roksana 
Toboła, Zuzanna Banecka i Jan Urbaniak. 
Wygraliśmy obie edycje Międzyszkolnych 
Turniejów Łuczniczych. Dwukrotnie doko-
nały tego reprezentacje SP w Radzewie. W 
turnieju jesiennym pierwszy puchar w historii 
wywalczyło Gimnazjum w Kórniku. Ogólnie 
rzecz ujmując w kategoriach, w których star-
towaliśmy przez cały sezon (dzieci i młodzicy) 
byliśmy główną siłą w województwie. Po raz 
trzeci zorganizowaliśmy obóz łuczniczy, tym 
razem w miejscowości Brenno koło Leszna. 
Po raz pierwszy trójka naszych zawodników 
(Bartosz Radziejewski, Agata Radziejewska, 
Monika Stempniak) została powołana do 
kadry wojewódzkiej i uczestniczyła w dodat-
kowym zgrupowaniu szkoleniowym w Pozna-
niu. Jak widać nasza sekcja stale się rozwija. 
Przygotowania do nowego sezonu i nowych 
wyzwań zaczynamy już w listopadzie.

Trener
Karol Niemier

(Fot. joanna Zembrowska)

seZon łucZnicZy 2015 dobiegł końcaXiV rajd 
ROWEROWY 

DO RADzEWA
cZwARTEk 25 wRZEŚNIA 2015 R.

Rowerowa przygoda zaczęła się! Wcze-
snym rankiem delegacje uczniów klas V naszej 
gminy  wsiadły na rowery i pod okiem opie-
kunów i służb bezpieczeństwa naszej gminy 
ruszyli do Radzewa. Rozpoczął się XIV rajd Ro-
werowy. Pierwsze grupy zameldowały się przed 
godz. 9.00. Przybyli również zaproszeni goście. 
Tegoroczny rajd odbył się pod patronatem 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pod hasłem „Odpowiedzialny 
rowerzysta nie pije!”. Miał przybliżyć problem 
zażywania już w młodym wieku wszelkich spe-
cyfików niszczących zdrowie i przeciwdziałanie 
przez ruch, jako sposób na spędzenie wolnego 
czasu. Uczestnicy z uwagą wysłuchali p. Bo-
żeny Kiełtyki – pełnomocnika Burmistrza ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych przy 
UMiG Kórnik, a potem p. P. Szczepańskiego. 
Dowiedzieli się o pracy Komisji i jej sposobach 
ba rozwiązywanie problemów. Później mogli 
swoją wiedzę uzupełnić studiując gazetki na 

holu szkoły i oglądając zdjęcia.
Po uroczystym rozpoczęciu rajdu przez Dy-

rektor Szkoły Krystynę Kiełpińską i omówieniu 
zasad rywalizacji drużyny poszczególnych szkół 
(w tym roku pierwszy raz przybyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Kamionkach) rozpo-
częły rywalizację w 4 konkurencjach: torze 
przeszkód, pierwszej pomocy przedmedycznej, 
teście z przepisów ruchu drogowego i konkursie 
niespodzianka – specjalnie przygotowanym 
piłkarskim torze przeszkód.

Na holu szkoły prezentowane były gazetki 
o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, pokaz multimedialny 
o Komisji, Konkurs rysunkowy „Mój czas z rowe-
rem” oraz gazetka „Dobre rady” o prawidłowym 
zachowaniu się na rowerze na wsi, w mieście, 
na wycieczce.

Po zakończonych konkurencjach i posiłku, 
wszyscy zgromadzili się na froncie szkoły na 
podsumowaniu i zakończeniu rajdu.

Na początek rozdane zostały nagrody za 
Konkurs rysunkowy „Mój czas z rowerem” . W 
tym konkursie I miejsce zdobył Damian Ma-
jewski – SP Szczodrzykowo, II miejsce Emilia 
Fiedorczyk – SP Radzewo, III miejsce Robert 
Rozmiarek – SP Radzewo, oraz 3 wyróżnienia: 
Marika Trzeciak – SP nr 1 Kórnik, Agnieszka 
Szekiełda i Ola Szmajdzińska – SP nr 1 Kór-
nik, Jakub Wiburski – SP Kamionki. Nagrody 
wręczała Katarzyna Zimny pracownik Wydziału 

Oświaty UMiG Kórnik, a nagrody ufundowała 
Spółdzielnia Uczniowska w Radzewie (sprzęt 
rowerowy).

Konkurs „Niespodzianka” jak w roku ubie-
głym był naprawdę niespodzianką, bo piłkarski 
tor przeszkód bardziej kojarzy się z chłopcami 
niż z dziewczynkami. Jednak ta konkurencja 
pokazała zupełnie cos innego. Dziewczęta 
niczym nie ustępowały chłopcom i to szcze-
gólnie w drużynie ze Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie. Koncertowo prowadziły piłkę i 
cała drużyna wygrała tę konkurencję. Pierwsze 
miejsce Marcel Kujawa – SP Szczodrzykowo, 
II m. Bartek Idaszak – SP Szczodrzykowo, III 
m. Marysia Haremska – SP Szczodrzykowo. 
Pięcioosobowa drużyna z tej szkoły uzyskała 
rekordowy czas na torze – 2 min. Nagrodą za 
I i II m. był kompletny strój piłkarski narodowej 
kadry juniorów.

Osobiście dziękuję uczestnikom rajdu – 
młodzieży z opiekunami, służbom bezpieczeń-
stwa, zaproszonym gościom, sponsorom, dy-
rektorowi szkoły, nauczycielom, pracownikom 
obsługi i administracji, p. Markowi Klimińskiemu, 
mamom i wszystkim, którzy z chęcią przyczynili 
się do organizacji i sprawnego przeprowadzenia 
rajdu.

Komendant Rajdu
 Krystyna Jarecka

zAWODY 
Wędkarskie
W dniu 13.09.2015 r. w miejscowości 

Zbrudzewo na łowisku prywatnym odbyły 
się zawody dla uczestników i młodzieży 
naszego koła wraz rodzicami i opiekunami 
zorganizowane przez zarząd koła przy 
współpracy i dofinansowaniu przez przed-
stawicieli Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik w celu krzewienia 
kultury i sportu w Gminie. Zarząd bardzo 
dziękuje. Udział wzięło12 młodych wędka-
rzy z koła Kórnik wśród których były cztery 
dziewczyny. Zawody odbyły się od godziny 
8:00 do 12:00. Przy pomocy opiekunów 
złowiono trochę drobnej ryby chociaż są 
tam na łowisku duże sztuki. Po zawodach 
dla wszystkich zorganizowano posiłek. 
Wszystkie dzieci otrzymały upominki  i sta-
tuetki które wręczył Prezes koła Mirosław 
Grewling.  

Koło PZW bardzo dziękuje Panu Olej-
niczakowi za udostępnienie łowiska dla 
naszych pociech. 

W klasyfikacji  wyniki były następujące:
1. Aleksandra Sulejewska
2. Michał Paczkowski
 3. Wojciech Gubański
Za zwycięstwo został ufundowany 

puchar przez Prezesa koła PZW Kórnik, 

zdobyła go kol. Aleksandra Sulejewska.
Zarząd dziękuje wszystkim za pomoc w 

organizacji tak szczytnej imprezy dla naszej 
młodzieży.

ZARZĄD

kOLARSTWO
kATARZYNA PAwŁowSkA 

mISTRZYNIą EURoPY

Kolejny wielki sukces na swoim koncie 
zanotowała wychowanka UKS Jedynka Kór-
nik Katarzyna Pawłowska. Podczas rozgry-
wanych w szwajcarskim Grenchen torowych 
mistrzostw Europy kolarskiej elity, Kasia w 
pięknym stylu zdobyła tytuł mistrzowski w 
wyścigu punktowym. Po dłuższym czasie 
borykania się z kontuzjami i złamanym 
obojczykiem, nasza mistrzyni stopniowo 
powraca do czasów swojej świetności. Wy-
ścig kobiet odbywa się na 100 okrążeniach 
toru (25km). Kasia już na początku wyścigu 
udowodniła, że będzie niezwykle groźna. W 
pierwszych 10 rundach zaatakowała i zdoła-
ła zdublować rywalki, za co zdobyła bonus 
w postaci dodatkowych 20 pkt. Potem to już 
był tylko teatr jednego aktora, co można było 
obejrzeć na żywo, na antenie Eurosportu. 
Polka przez cały wyścig kontrolowała po-
czynania rywalek, nie dopuszczając by któ-

rejkolwiek zawodniczce udało się zdublować 
grupę, po drodze systematycznie punktując 
na finiszowych okrążeniach. Ostatecznie 
Katarzyna Pawłowska, obecnie zawodnicz-
ka najlepszej zawodowej grupy na świecie, 
holenderskiej Boels Dolmans, zgromadziła 
w swym mistrzowskim wyścigu 46 punktów. 
Drugie miejsce zajęła Francuzka Elise Del-
zenne 35 pkt, a trzecie mistrzyni świata w 
tej konkurencji, Niemka Stephanie Pohl 32 
pkt. To drugi medal mistrzowski wychowanki 

UKS Jedynka Kórnik w ostatnim miesiącu, 
a trzynasty medal w mistrzostwach Świata i 
Europy w karierze. Kasia startowała jeszcze 
na wspomnianych mistrzostwach w wyści-
gach scretch i drużynowym na dochodzenie. 
W obu przypadkach zajęła czwarte miejsce. 
Trzy tygodnie wcześniej ze swoją grupą 
zdobyła tytuł wicemistrzyni Świata w wyścigu 
drużynowym na szosie w amerykańskim 
Richmond.   

Paweł Marciniak
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**Sprzedam lampę pokojową trzyramienną oraz szafkę na buty. Tel. 601 624 138
*Zatrudnię kierowcę kat. B pojazd do 3,5 tony, mile widziane doświadczenie. Tel. 501 250 291
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow. użytkowa 108 m². Tel.784 659 564 lub 61 8971 251
*Sprzedam świeże jajka wiejskie. Tel. 509 096 583
*Sprzedam działkę budowlaną w Kamionkach 1232 m². Tel. 784 659 564 lub 61 8971 251 
*Sprzedaż kaczek ubitych z krwią i podrobami oraz żywych, Biernatki 35. Tel. 618 171 659 
*Usługi koparko-ładowarką CAT. Tel. 665 913 726
*Przyjmę do pracy na produkcji w hurtowni owoców i warzyw. Tel. 501 250 291
*Sprzedam działkę 1700 m² w Kamionkach. Tel.  572 514 350
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku, ul. Staszica, 3 pok., I piętro, pow. 55,9 m², możliwość kupna z garażem. Tel. 669 910 566 
*Sprzedam zagospodarowaną działkę budowlaną 400 m² z całorocznym domkiem 37 m², garażem, Os. Pod Dębem w Mościenicy. Tel. 691 586 021
*Poszukuję studentki do nauki języka angielskiego dla dziecka i osoby dorosłej Kórnik. Tel. 601 540 354
*Poszukuję studentki do nauki niemieckiego 2 x tydz. dla dziewczynki (10 lat) Kórnik. Tel. 601 540 354
*Firma ogólnobudowlana wykona wszystkie usługi budowlane, tanio. Tel. 782 513 000
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówka, dojeżdżam. Tel. 503 622 212
*Sprzedam piecyk gazowy z butla i reduktorem oraz pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne, stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam drukarkę do drukowania etykiet nowa DYMO LabelPoint 350 oraz dwie szafki do sypialni nocne, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL (184cm) oraz nowe buty robocze rozm. 43, zimowe oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 nowe komplety pięknych  kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys. 165-174 i 182-184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wodomierz 1 szt. do  zimnej wody używany tanio (40 zł szt.), tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacujne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórke Samsung GC 3530, tanio. Tel. 506 490 723
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę i zmywarkę stan bdb, możliwość transportu. Tel. 697 203 371

 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 23), lub przekazywać telefonicznie.
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Nikol Płosaj najlepsza w elicie 
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Następny numer kórniczanina ukaże się 6 listopada 2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 30 października 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania osób i podmiotów gospodarczych do Nagrody Starosty Poznańskiego 2015.

Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność gospo-
darczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trzech kategoriach:

przedsiębiorczości,
inicjatyw obywatelskich,

organizacji pozarządowych.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może wystąpić m.in.: grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, 
grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń, organy oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu 
poznańskiego.

Wniosek musi być podpisany i zawierać dane identyfikujące kandydata, informacje dotyczące dotychczasowej dzia-
łalności oraz uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla powiatu poznańskiego. Ponadto wniosek 
powinien zawierać informację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem 
tych o charakterze lokalnym oraz wskazanie kategorii Nagrody, do której kandydat jest zgłaszany.

 Wnioski można składać do 1 listopada 2015 r. poprzez e-mail michal.dziedzic@powiat.poznan.pl lub pocztą na 
adres: Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

nAGRODY STAROSTY
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