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

W dniach 22-27 października w Kórniku 
gościli piłkarze klubu LFC-TSG Koenigste-
in. Wzięli oni udział w Turnieju Biała Dama 
Cup oraz zwiedzili okolicę.  Wraz z gośćmi 
do Polski przyjechał prezes stowarzysze-
nia współpracującego z Kórnikiem Klaus 
Schwoppe. 

KolEjNY SUKcES 
w PRESTiżowYm RANKiNGU

Dnia 23 października odbyła się w 
Warszawie konferencja „Zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”. Po raz kolej-
ny w rankingu zrównoważonego rozwoju 
jednostek samorządu terytorialnego gmina 
Kórnik znalazła się na wysokim, czwartym 
miejscu w kategorii gmin wiejsko-miejskich. 

Także czwartą lokatę w tej kategorii 
zdobyliśmy w rankingu gmin najdynamicz-
niej rozwijających się. Wyróżnienie odebrał 
sekretarz Leszek Książek.  

oTwARciE EKSPoZYcji
 ZwiąZANEj Z hiSToRią KóRNiKA

W dniu 24 października w udostępnio-
nej rok temu kuźni na Piaskach w Kórniku 
otwarto izbę pamiątek Wehikuł Czasu. 
Zaprezentowano w niej szereg ekspozycji 
związanych z historią kórnickiego rzemio-
sła, pszczelarstwa, położnictwa, a także 
odkryte niedawno znaleziska łączone z 
przedwojennym harcerstwem.

Podczas uroczystości przedstawiono 
ideę przedsięwzięcia i historie ludzi zwią-
zanych ze zgromadzonymi pamiątkami. 

mEdAlE dlA jUBilATów

W dniu 26 października w Zamku Kór-
nickim odbyła się uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, 
któremu asystowały  Kierownik USC Kata-
rzyna Obiegałka i radna Irena Kaczmarek 
wyróżnienia odebrało 15 par małżeńskich, 
które doczekały się 50-tej rocznicy ślubu. 

wiZYTA STUdENTów ZE wSchodU

W ramach Study Tours to Poland Sto-
warzyszenie Instytut Zachodni zorganizo-
wało wizytę studentów z Białorusi, Ukrainy i 
Federacji Rosyjskiej. Jednym z elementów 
programu w trakcie 13-dniowego pobytu w 
Polsce była wizyta w Kórniku. Podczas zor-
ganizowanego  w dniu 27 października przez 
radną Krystynę Janicką spotkania w kórnic-

kim ratuszu studenci ze wschodu dowiedzieli 
się o zasadach współpracy organizacji NGO 
z samorządem. Z gośćmi spotkali się także  
burmistrzowie i sekretarz gminy. 

PodSUmowANiE KdN

29 października w ratuszu w Bninie 
odbyło się podsumowanie tegorocznej 
edycji Kórnickich Dni Nauki. Podziękowano 
przedstawicielom szkół za współorganiza-
cję zajęć w ramach KDN. 

wYciEcZKA w NAGRodę

30 października ponad 20 mieszkańców 
Prusinowa, Biernatek, Czołowa i Dachowy 
wraz z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem 
odwiedziło zakład przetwarzający odpady 
w Radomsku. Wycieczka była formą na-
grody za udział przedstawicieli sołectw w 
konkursie plastycznym w ramach festynu 
ekologicznego.

NowA BiEżNiA w RAdZEwiE

4 listopada uroczyście otwarto bieżnię 
sprinterską przy Szkole Podstawowej w 
Radzewie. Inwestycja ta pod nazwą „Ra-
dzewska Kraina Sportu”, dzięki 573 głosom 
oddanym przez mieszkańców została wy-
brana do realizacji w ramach konsultacji 
Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2015 
za kwotę 100 tys. zł. Obok bieżni - już ze 
środków własnych szkoły - zmodernizowa-
no skocznię w dal i ułożono chodnik. 

Pierwszy sprint na nowej bieżni przypadł 
w udziale osób zaangażowanych w zbiera-
nie głosów. Pobiegł także inicjator projektu 
- miejscowy nauczyciel WF-u Karol Niemier.

W uroczystym otwarciu udział wzięli 
burmistrzowie, miejscowi radni oraz cała 
społeczność szkolna.  (Fotorelacja na str. 7)

Opr. ŁG
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Podczas październikowej sesji Rady 
Miejskiej w Kórniku, która odbyła się 28 X 
2015 r. podjęto szereg uchwał.

Uchylono uchwałę w sprawie ustalenia 
stawek opłaty miejscowej.

Określono stawki podatku od nierucho-
mości. Zmiana ta ma swoje umocowanie 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(patrz obok).

Uchwalono uchwałę w sprawie zgło-
szenia sołectwa Koninko do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 
Wspomniany program jest instrumentem 
realizacji przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego celu operacyjnego 5.2 
„Rozwój obszarów wiejskich”, zawartego 
w znowelizowanej ,,Strategii Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 2020 
roku Wielkopolska 2020”. W I kwartale 
bieżącego roku ogłoszono dodatkowy 
nabór sołectw do Programu, co umożliwia 
zgłoszenie sołectw, które nie przystąpiły do 
niego w latach ubiegłych.

Zmieniono miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego – Kórnik rejon ul. 
M. Reja – dz. nr ewid.: 207, 208/1, 208/2, 
209/1. Przedmiotem zmiany planu jest 
dostosowanie zapisów obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego do projektowanego cen-
trum usługowego – handlowego w rejonie 
ul. Mikołaja Reja. 

Zmieniono uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki nr 
83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik.

Przystąpiono do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru zlokalizowanego na 
północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie 
ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina 
Kórnik. Plan wywołany został na wniosek 
mieszkańców oraz sołtysa miejscowości 
Dachowa. Opracowanie planu miejscowego 
uporządkuje m.in. realizowaną zabudowę 
mieszkaniową.

Nadano nazwy ulicom.  W Błażejewie 
powstało Osiedle Gruszkowe, które ma 
swój początek od ulicy Śremskiej, obręb 
Bnin i biegnie do działki oznaczonej nr 
457/1, a jego podstawę stanowi droga 
oznaczona działkami nr 455/2, 456/10, 
456/4, 456/13, 456/7.

Nowa ulica w miejscowości Dachowa 
nosić będzie nazwę Jaśminowa. Ma ona 
swój początek od ulicy Wiatrakowej i bie-
gnie do działek oznaczonych nr 45/20 i 
45/21, a jej podstawę stanowi droga ozna-
czona działką nr 45/16.

Koninko natomiast wzbogaciło się o 
Ulicę Poetów, która przebiega od działki 
oznaczonej nr 113/108 do działki oznaczo-
nej nr 113/24, a jej podstawę stanowi droga 
oznaczona działkami nr 113/64, 113/65, 
113/66, 113/67.

Opr. ZF

UchwAŁA NR XiV / 144 / 2015
RAdY miEjSKiEj w KóRNiKU
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie określenia stawek podat-
ku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2015 roku, poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. 
U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy 
Kórnik stawki podatku od nieruchomości 
w następującej wysokości:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² 
powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,47 
zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 22,86 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – 4,10 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 7,68 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§  3 .  Trac i  moc  uchwa ła  N r 
LII/570/2014 Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 24 września 2014 roku w sprawie 
określenia stawek podatku od nieru-
chomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2016 roku

Uchwalono na sesji RM

nowy Radny sejMikU 
RodeM z bnina

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w niedawnych wyborach parlamentarnych 
oddali na mnie swój głos. Każdy głos oddany w rodzinnej gminie jest dla kandydata 
szczególnie cenny, nie tylko z perspektywy końcowego wyniku, ale również – a może 
przede wszystkim – z perspektywy czysto emocjonalnej. 

Wyniki wyborów powodują, że wkrótce zostanę Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, 
który został wybrany m.in. w Powiecie Poznańskim, czyli będę miał również przyjemność 
reprezentować gminę Kórnik. 

Polecam się Państwa pamięci i gwarantuję pomoc we wszystkich sprawach, które będą 
wpisane w zakres moich kompetencji. Myślę, że moje wizyty na ziemi kórnickiej będą 
nadal na tyle częste, że wzajemny kontakt będzie dokonywał się bez większych utrudnień.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do współpracy!

Z poważaniem
Sławomir Hinc

Z  o k a z j i  Ś w i ę t a  N i e p o d l e g ł o ś c i
1 1  l i s t o p a d a  2 0 1 5  r .  o  g o d z i n i e  1 0 : 0 0

z o s t a n ą  z ł o ż o n e  k w i a t y 
p o d  P o m n i k i e m  P o w s t a ń c ó w  W i e o l k o p o l s k i c h  w  K ó r n i k u

( P l a c  P o w s t a ń c ó w  W l k p . )

Zapraszamy na tę patriotyczną uroczystość 
wszystkich mieszkańców, delegacje i poczty sztandarowe

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Numer 
obwodu

 i siedziba

Liczba 
upraw-
nionych

Liczba 
głosów 

ważnych 

KW 
PiS

KW 
PO 
RP

KW 
Razem

KW 
KORWiN KW PSL

KKW 
Zjednoczona 

Lewica 
SLD+TR

+PPS+UP
+Zieloni

KWW 
„Kukiz’15”

KW 
Nowoczesna 

Ryszarda 
Petru

KWW JOW 
Bezpartyjni

1 ZS Kórnik 786 488 168 154 9 25 6 36 24 64 2
2 SP1 Kórnik 1664 1063 291 394 48 39 20 75 59 133 4
3 ZS Kórnik 1331 772 241 232 39 53 11 46 57 88 5
4 SP Bnin 2009 1064 315 312 48 68 36 80 86 114 5

5 SP Radzewo 1505 723 219 154 25 44 97 38 61 82 3
6 SP Bnin 1298 641 179 164 26 42 30 59 49 81 11
7 Borówiec 443 287 79 86 8 9 16 10 15 63 1

8 Szczodrzykowo 951 379 117 80 16 33 14 38 47 32 2
9 Szczodrzykowo 751 315 103 99 15 6 18 10 24 35 5
10 Robakowo 1774 1021 242 288 30 73 47 68 116 147 10
11 Robakowo 630 239 66 63 16 8 6 24 20 33 3
12 Borówiec 1669 1181 165 470 31 31 24 85 56 314 5
13 Kamionki 2021 1410 221 495 69 67 27 113 86 327 5
14 Szczytniki 1100 687 120 234 34 20 15 53 50 157 4
w sumie 17932 10270 2526 3225 414 518 367 735 750 1670 65

wYBoRY do SEjmU RP

25 października wybraliśmy posłów. 
Z naszego wyborczego okręgu (nr 39 
obejmującego Poznań i Powiat Poznański) 
mandaty poselskie otrzymali:

- kandydaci Platformy Obywatelskiej 
Szymon Ziółkowski (29 760 głosów 
w całym okręgu), Rafał Grupiński (29122), 
waldy dzikowski (27991),  Bożena 
Szydłowska (15596) i jacek Tomczak 
(10 687)

- kandydaci Prawo i Sprawiedliwość 
Tadeusz dziuba (32910), Bartłomiej 
wróblewski (14108) oraz Szymon Szyn-
kowski vel Sęk (8676)

- kandydaci Nowoczesnej Ryszarda 
Petru joanna Schmidt (35 202) i marek 
Ruciński (9508)

FREKwENcjA

W Poznaniu i Powiecie Poznańskim 
uprawnionych do głosowania było 692746 
osób. Wydano 417210 kart, czyli frekwencja 
w regionie wyniosła 60,23 %.

W naszej gminie uprawnionych było 
17932 osób, a kart do głosowania wydano 
10523. Daje to 58,7 % frekwencji.

Najlepiej było w obwodach nr 12 (Boró-
wiec)  i 13  (Kamionki) - odpowiednio 71,6% 
i 70,5% frekwencji. Najgorzej w obwodzie 
11 (Gądki, Żerniki, Jaryszki z siedzibą 
w Robakowie) - 38,6%.

LIDeRzY LIST 

Jakie poparcie w naszej gminie mieli 
poszczególni kandydaci?

Spośród kandydatów komitetu PiS naj-
więcej głosów w naszej gminie zdobył ostat-
ni na liście, mieszkaniec Bnina Filip Żelazny 
(734 głosy). 616 głosów uzbierał Tadeusz 
Dziuba, a 309 Bartłomiej Wróblewski. 

Liderem spośród kandydatów komitetu 
PO był Szymon Ziółkowski (843 głosy), 
który wyprzedził Rafała Grupińskiego (735) 
i Waldyego Dzikowskiego (417).

Najwięcej głosów spośród kandydatów 
KW Razem uzyskał pierwszy na liście Le-
szek Kwaitkowski (193). „Jedynka” z listy KW 
KORWiN Artur Bednarz zdobył 289 głosów.

Wojciech Jankowiak z listy KW PSL zdo-
był 163 głosy, a radna naszej rady miejskiej 
Anna Andrzejewska 72 głosy. Waldemar 
Witkowski ze Zjednoczonej Lewicy zdobył 
227 głosów, a za nim uplasowali się Marek 
Niedbała (171) i Katarzyna Kretkowska 
(157).

Michał Pilc z KWW Kukiz ‚15 cieszy się 
poparciem 253 mieszkańców naszej gminy. 
105 głosów uzbierała Justyna Socha.

Najwięcej głosów spośród wszystkich 
kandydatów zdobyła kandydatka Nowocze-
snej Ryszarda Petru Joanna Schmidt. Po-
parło ją 1011 głosujących. Marek Ruciński 

uzyskał 207 głosów, a Iwona Janicka 124. 
Bartosz Szczepański z Kamionek otrzymał 
poparcie 49 głosujących. Spośród kandy-
datów KWW JOW Bezpartyjni 12 głosów 
otrzymał Michał Tkaczuk.

SENAT

Senatorem z okręgu obejmującego 
Powiat Poznański został dotychczasowy 
wojewoda wielkopolski, kandydat Platformy 
Obywatelskiej Piotr Florek. Poparło go 
65749 osób. Sumę 45 403 głosów uzyskała 
kandydatka Nowoczesnej Ryszarda Petru 
Katarzyna Kierzek-Koperska, a pochodzą-
cy z Bnina Sławomir Hinc popierany przez 
Prawo i Sprawiedliwość zdobył 42052 
głosy.

Rozkład głosów w poszczególnych 
obwodach naszej gminy prezentuje tabela 
poniżej. 

Opr. ŁG

wyniki wyboRów do sejMU i senatU RP
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Numer 
obwodu Piotr FLOREK Sławomir Michał HINC Katarzyna Renata 

KIERZEK-KOPERSKA
1 175 185 122
2 475 309 265
3 285 285 175
4 373 410 250
5 234 286 193
6 211 218 200
7 107 86 90
8 120 141 114
9 128 114 71
10 403 279 309
11 93 67 67
12 530 193 430
13 610 271 508
14 303 136 241

 w sumie 4047 2980 3035
Senat - rozkład głosów w poszczególnych obwodach na terenie naszej gminy
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Ruiny z potencjałem

dachowa położona jest na północ od 
Kórnika, przy drodze z Gądek do Szczo-
drzykowa. Swoją powierzchnią obejmuje 
obszar 521 ha. od tego roku sołtysem 
dachowy jest iwona Kosmalska. 

We wsi zameldowanych jest 716 miesz-
kańców i z roku na rok liczba ta systematycznie 
wzrasta. Biorąc pod uwagę rozwój budownic-
twa mieszkaniowego szacuje się, że za 5 lat 
liczba mieszkańców wzrośnie aż pięciokrotnie. 
Część osób niepokoi wykup pobliskich tere-
nów przez deweloperów, którzy zamierzają 
realizować inwestycję wielorodzinne w są-
siedztwie domów jednorodzinnych. Pojawiają 
się głosy, że takie działania mogą zaburzyć 
porządek urbanistyczny miejscowości. 

Mimo krótkiego stażu w pełnieniu funkcji 
sołtysa i brakiem wcześniejszych doświad-
czeń w działalności samorządowej, Iwona 
Kosmalska może pochwalić się pierwszymi 
sukcesami.  W listopadzie do użytku udo-
stępniona zostanie siłownia plenerowa, która 
powstała w pobliżu placu zabaw. Pieniądze 
na realizację inwestycji pochodzą z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aby zintegrować mieszkańców Dachowy 
organizowane są różnego rodzaju obchody 
m.in. z okazji Dnia Kobiet oraz Pożegnania 
Lata. W najbliższych tygodniach w jeden z gru-
dniowych wieczorów odbędą się Mikołajki. 

Pani sołtys bardzo chwali sobie współ-
pracę z innymi sołectwami przy organizacji 
imprez. Dzięki połączeniu sił Dachowa wraz 
z Robakowem oraz Gądkami zorganizowała 
już wspólnie Dzień Dziecka, Majówkę oraz 
Dożynki.

Podczas tegorocznych dożynek gmin-
nych odbywających się w Robakowie, 
mieszkańcy Dachowy wywalczyli pierwsze 
miejsce w „Turnieju Wsi”, w którym drużyny 
z sołectw gminy Kórnik rywalizowały ze 
sobą w różnych konkurencjach. Drużyna 
z Dachowy zdobyła I miejsce wygrywając 
tym samym nagrodę pieniężną w wysokości 
2000 zł. Za zdobyte pieniądze zakupiono 
sprzęt do świetlicy wiejskiej.

Wspomniana świetlica, mimo niewiel-
kiej powierzchni jest miejscem spotkań 
lokalnej społeczności. Aby zwiększyć 
powierzchnię użytkową lokalu pani sołtys 
planuje zakup blaszanego garażu, który 
pełniłby role schowka na sprzęt sportowy, 
który zalegając w sali świetlicowej zajmuje 
sporo miejsca.

Wśród głównych problemów, z któ-
rym zmagają się mieszkańcy, Iwona 
Kosmalska wymienia brak chodników 
we wsi, szczególnie wzdłuż ul. Poznań-

skiej, która biegnie od Robakowa do 
Szczodrzykowa. Jest to główna ulica, 
przez którą przebiega droga powiatowa. 
Brak drogi dla pieszych w tym miejscu 
stanowi duże zagrożenie dla uczestników 
ruchu drogowego, zwłaszcza w sezonie 
jesienno-zimowym, kiedy to wcześniej 
zapada zmrok i pogarszają się warunki 
atmosferyczne oraz widoczność pieszych 
na drodze.

Budowa chodnika na wspomnianym 
odcinku jest dla pani sołtys sprawą prio-
rytetową.

W trakcie trwania swojej kadencji pani 
sołtys chciałaby rozwiązać kwestie zwią-
zane z budową chodnika nie tylko na ul. 
Poznańskiej, ale i ul. Nowina, co więcej 
chciałaby doprowadzić do pomyślnego 
końca sprawę realizacji oświetlenia na 
placu zabaw.

Projekt ten został rozpoczęty, jeszcze 
za czasów pełnienia funkcji sołtysa przez 
obecnego przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Kórniku Przemysława Pacholskie-
go. Teraz sprawa zmierza do pomyślnego 
końca. Obok placu zabaw w przyszłości 
ma powstać boisko do gry w piłkę nożną.

Zosia Fludra

Wieści z DachoWy

Sołtys: iwona Kosmalska
Kontakt: 515 229 679
Strona internetowa: www.edachowa.pl

Radny 
Powiatowy 
infoRMUje

Silniejszy głos Kórnika
Decydując się na start w wyborach 

parlamentarnych, jako jedyny kandydat 
z Kórnika (kandydowali także inni miesz-
kańcy naszej gminy: Anna Andrzejewska i 
Bartosz Szczepański przyp. ŁG), chciałem 
potwierdzić, że nasza gmina powinna 
mieć osobę wspierającą jej interesy na 
wszystkich szczeblach władzy – zarów-
no samorządowej, jak i rządowej. 2069 
głosów z ostatniego miejsca na liście to 
bardzo dobry wynik, a osiągnąłem go dzięki 
Państwu. Jest to najlepszy rezultat z listy 
Prawa i Sprawiedliwości, lepsi byli jedynie 
liderzy list Platformy Obywatelskiej i Nowo-
czesnej. Z kolei poseł R. Grupiński wygrał 
ze mną o … 1 głos. Bilans wyborów, mimo 
niezdobycia mandatu poselskiego, stwarza 
szansę na skuteczniejsze zabieganie o 
sprawy gminy Kórnik na poziomie powiatu, 
województwa i kraju. Jeszcze raz bardzo 
dziękuję za Państwa wsparcie.

Starosta woli wydać na pałacyk
 niż na chodniki

Radni Platformy Obywatelskiej, PSL 
i Niezależnych dla Powiatu, zatwierdzili 
wniosek starosty poznańskiego Jana Grab-
kowskiego o przyjęciu, w ramach darowizny 
od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, 
dworu w miejscowości Skrzynki. Radni i 
starosta przekonywali, że skoro dostajemy 
majątek za darmo, to należy go wziąć. Nie-
stety potwierdziły się wątpliwości zgłaszane 
przeze mnie osobiście na sesji powiatu, że 
ten darmowy dworek będzie nas kosztował 
wiele milionów na naprawę i remont, nie 
licząc bieżącego utrzymania. Otóż ci sami 
radni bez wahania zatwierdzili właśnie, że 
na remont w ciągu 3 lat powiat przeznaczy 
co najmniej 3 miliony 250 tysięcy złotych! 
Kwota ta to jedynie szacunek i zapewne 
trzeba będzie dołożyć kolejne miliony. Na 
dodatek w ostatnich dniach starosta zatrud-
nił nowego doradcę, który ma zajmować się 
właśnie pałacykiem. W budynku zamierza 
się organizować szkolenia i imprezy głów-
nie dla urzędników. Na ostatniej sesji rady 
powiatu poznańskiego, występując w imie-
niu klubu radnych PiS, wyraziłem sprzeciw 
wobec wydawania środków publicznych na 
takie cele, w sytuacji gdy powiat odmawia 
remontowania dróg i budowania chodników, 
o co wciąż bezskutecznie proszą miesz-
kańcy gmin. Chodnik w Kamionkach czy 
remont drogi w kierunku Zaniemyśla, to są 
rzeczywiste potrzeby mieszkańców Kórni-
ka, a nie pałacyk na imprezy i stanowiska 
dla kolegów!

Filip Żelazny
radny powiatu poznańskiego

UwAGA

w dniu  24 grudnia 2015 r.-wiGiliA
Urząd  miejski  w Kórniku

Będzie nieczynny
/dzień wolny 

za święto 26 grudnia 2015 r.-sobota/

Za utrudnienia przepraszamy.

dZięKUję wSZYSTKim 
miESZKAńcom BŁAżEjEwA, 
BŁAżEjEwKA, BiERNATEK, 

PRUSiNowA i KóRNiKA
ZA oddANiE GŁoSów 

NA PRojEKT NR 9.

Sołtys 
Błażejewa

Beata 
Jefremienko

ReMonty 
W ostatnim czasie zakończono remonty dwóch dróg w okolicach Czołowa i Konar-

skiego.
Pokryto masą asfaltową 300 metrów bieżących drogi o szerokości 5 metrów w Konar-

skim Hubach. Inicjatorem tego działania był jeszcze poprzedni sołtys Konarskiego Józef 
Bartkowiak. Prace kosztowały 140 tys. zł. Połowę kosztów pokryła firma RF Construction 
sp. z o.o., która inwestuje w tej okolicy. Gmina dodatkowo wykonała progi zwalniające 
oraz oznakowała drogę. 

Dokonano także remontu dojazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Czo-
łowie. Prace na odcinku 616 m bieżących (szerokość drogi to 6 metrów) wykonała firma 
Skanska, a ich koszt to 412,598,17 zł.  

Wydział Eksploatacji Technicznej UM w Kórniku informuje także o zakończeniu 
remontu budynku Prowent 6. W roku 2014 wykonano remont dachu. W roku bieżącym 
wymieniono okna i odświeżono elewację. Prace kosztowały ponad 240 tys. zł.

 
 Opr. ŁG

infoRMacja
wicEmARSZAŁKA
wojEwódZTwA 

WIeLKOPOLSKIeGO

Informuję, że w oparciu o uchwałę 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

nr 2324/2012 z 9 sierpnia 2012 roku 
w sprawie określania zasad przydzie-
lania środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego  przeznaczonych na 
prace związane z ochroną, rekultywacją 
i poprawą jakości gruntów rolnych, ist-
nieje możliwość dofinansowania przez 
Województwo Wielkopolskie budowy 
zbiorników wodnych o powierzchni od 
0,5 ha do 2,0 ha w kwocie 60.000 zł/ha 
oraz ich renowacji w kwocie 30.000 zł/ha.

Szczegóły dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego:www.
umww.pl - urząd - departamenty - Depar-
tament Geodezji i Kartografii i Gospodarki 
Mieniem - sprawy do załatwienia w de-
partamencie - podział środków budżetu 
Województwa Wielkopolskiego przezna-
czonych na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości gruntów 
rolnych  oraz pod numerami telefonów 
61 626 65 47 lub 61 626 65 50.

Radzewska kRaina sPoRtU
FoToRElAcjA Z oTwARciA NowEj BiEżNi wYBUdowANEj w RAmAch BUdżETU oBYwATElSKiEGo GmiNY KóRNiK
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Rok Działalności 

PkPs
Mijający rok przyniósł wiele wydarzeń 

w działalności kórnickiego Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej. Rozpoczął się od 
zebrania zorganizowanego 4 lutego w sali 
OSP Kórnik. Prezes ZM-G PKPS - Bogdan 
Wesołek przedstawił sprawozdanie za 2014 
rok oraz omówił program działania na bie-
żący rok.  

Pod koniec lutego odbyła się integracyjna 
zabawa karnawałowa z udziałem 50 osób.

W pierwszym półroczu ośmioosobowa 
grupa seniorów uczęszczała na zajęcia z 
obsługi komputera, które odbywały się w 
Bibliotece Publicznej w Kórniku. Ich uczest-
nicy uznali, iż prowadzące te zajęcia panie 
z biblioteki były miłe i cierpliwe. Za to PKPS 
serdecznie dziękuje.

Podopieczni PKPS wzięli udział w dwóch 
koncertach z okazji Dnia Kobiet. Jeden był 
zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki 
PKPS w Poznaniu, drugi przez burmistrza w 
KCSiR „Oaza” w Kórniku. 

Kórnicki PKPS ściśle współpracuje z 
grupą seniorów z Łomnicy i Zbąszynia. W 
maju 50-osobowa grupa kórnickich seniorów 
była zaproszona do Łomnicy. Pod tablicą 
upamiętniającą poległych w Powstaniu Wiel-
kopolskim oddano hołd bohaterom. Wspólnie 
z tamtejszymi seniorami goście z kórnickiej 
gminy uczestniczyli we mszy świętej, po której 
odbyła się impreza  integracyjna. 

Tak jak w ubiegłych latach, w czerwcu dla 
52-osobowej grupy podopiecznych PKPS 
zorganizował dziewięciodniowe wczasy nad 
morzem w miejscowości Rewal.

Z okazji Dnia Seniora zaproszono do Kór-
nika zaprzyjaźnionych seniorów z Łomnicy i 
Zbąszynia. 24 września goście i gospodarze 
wspólnie uczestniczyli we mszy świętej 
odprawionej w kościele w Bninie w intencji 
poległych Powstańców Wielkopolskich, a na 

cmentarzu złożono wiązanki kwiatów. Goście 
zwiedzili zabytki Kórnika i Bnina, po czym  
wspólnie z gospodarzami udali się do Domu 
Gościnnego w Trzebisławkach na posiłek i 
zabawę integrującą obie grupy.

Tegoroczny wrzesień był bogaty w wy-
darzenia, ponieważ m.in. na zaproszenie 
Bożeny Kiełtyki - dyrektor OPS w Kórniku, 
10-osobowa grupa seniorów wyjechała do Li-
sówka na piknik z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych. Tam kórniccy seniorzy 
mogli skorzystać z różnego rodzaju zabiegów, 
porad i uczestniczyć w warsztatach.

W ostatnich dniach września, PKPS 
zorganizował dla podopiecznych  4-dniową  
wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej.

W ciągu całego roku członkowie PKPS 
spotykają się w Klubie, organizując spotka-
nia urodzinowe, imieninowe i inne imprezy 
okolicznościowe. W listopadzie zaplanowano 
zorganizować wieczornicę z prelekcją i śpie-
wem pieśni patriotycznych. PKPS zaprosił też 
zespół seniorów „Łazarski Krąg” z Poznania, 
który wystąpi ze swoim repertuarem  piose-
nek z dawnych lat.

W grudniu do Klubu Seniora zostanie 
zaproszona instruktorka. Pod jej nadzorem 
seniorzy będą własnoręcznie wykonywać róż-
nego rodzaju ozdoby świąteczne i choinkowe.

Ważnym wydarzeniem będzie już 27 
Wieczerza Wigilijna, którą ZM-G PKPS przy-
gotowuje dla około 100 osób. 

Poza działalnością skierowaną bezpo-
średnio do swoich członków,  kórnicki PKPS 
zajmuje się pomocą kierowaną do rodzin, 
osób potrzebujących, ubogich, znajdujących 
się w trudnych sytuacjach materialnych, 
finansowych i losowych. Zatem organizacja 
pomaga w opłacaniu rachunków za media, 
zaopatruje w opał, odzież, środki czystości, 
żywność. W miarę  możliwości, pomaga w za-
opatrzeniu osób chorych, niepełnosprawnych 
w różne sprzęty ułatwiające życie - wózki, 
chodziki, kule, łóżka.

Kórnicki PKPS od wielu lat zajmuje się 
trudnym zadaniem - dystrybucją żywności w 
ramach pomocy z Unii Europejskiej. Wsparcie 

to jest skierowane dla najbardziej potrzebu-
jących, ubogich, wykluczonych społecznie 
osób i rodzin, by pomóc im w przetrwaniu 
trudnego okresu. W bieżącym roku kryteria 
przydziału zostały znacznie zaostrzone, po-
nieważ program pomocy finansowany jest 
przez Unię Europejską i dofinansowywany 
ze środków krajowych (budżetu państwa). 
Pomoc żywnościowa jest udzielana osobom, 
rodzinom zakwalifikowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w formie paczek żyw-
nościowych. W bieżącym roku przekazano 
żywność 550 osobom. Łącznie ZM-G PKPS 
w Kórniku otrzymał i wydał w tym roku 15625 
kg żywności. 

Warto zaznaczyć, że podczas realizacji 
tego zadania jest zaangażowanych wiele 
osób. Między innymi wnoszą one żywno-
ści do pomieszczeń, segregują, wydają 
podopiecznym, ewidencjonują przekazane 
produkty, prowadzą kartoteki, rozliczają 
sprawozdawczość itd. Osoby te pracują jako 
wolontariusze. Za tę pomoc ZM-G PKPS w 
Kórniku serdecznie dziękuje.

Oprac. Robert Wrzesiński

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi 
śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”

Szczere i serdeczne podziękowania za udział w cere-
monii pogrzebowej

śp. Wiktora Wesołka
składamy 

Księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, 
panu organiście, firmie pogrzebowej, rodzinie, 

sąsiadom, znajomym, sąsiadowi Darkowi 
oraz kolegom Mateusza, uczestnikom 

Środowiskowego Domu Samopomocy za złożone 
intencje mszalne, komunię świętą, kwiaty

 oraz wspólną modlitwę.

Serdeczne Bóg zapłać
Żona z dziećmi i wnukami

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

Serdeczne podziękowania za udział w ceremonii 
pogrzebowej

śp. Macieja Siejaka
 naszego kochanego męża, ojca i brata
składamy Księżom, panu organiście, 

firmie pogrzebowej, rodzinie, krewnym, sąsiadom, 
znajomym oraz delegacjom.

 Za wsparcie, udzieloną pomoc, komunię św., 
złożone intencje mszalne, kwiaty 
i wspólną modlitwę z całego serca

 
Dziękujemy

Żona z dziećmi

Pani
Aldonie Hajdrych

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Zarząd 

oraz
 koleżanki i koledzy

Banku Spółdziełczego
 w Kórniku

Według prognozy pogody tego dnia 
miało być dżdżyście, zimno i wietrznie.

 Ku mojej uciesze dzień 17 października 
okazał się być słonecznym, ciepłym,  a 
przede wszystkim zachęcającym do wzięcia 
udziału w kolejnym już rajdzie rowerowym 
organizowanym przez Grupę Rowerową 
Szczytniki-Koninko.

Tym razem podzieliliśmy się na dwie 
grupy.

 Pierwsi śmiałkowie wyruszyli z naszej 
nowo wybudowanej przystani rowerowej o 
godzinie 10.00 aby zmierzyć się z trasą o 
długości 60 kilometrów wiodącą drogami 
Pierścienia Kórnickiego. Przemierzali  lasy, 
pola i wsie naszej przepięknej gminy. Jako 
zapaleni w boju pasjonaci dwóch kółek 
ukończyli swój rajd z uśmiechem na twa-
rzach i tuż przed godziną czternastą pojawili 
się na mecie.

  Druga grupa, trochę mniej liczna, 
której sama byłam uczestnikiem, miała do 
pokonania dystans 20 kilometrów. Nasz 
trasa wiodła przez wsie Robakowo, Dzieć-
mierowo i Borówiec.  Po drodze, w lesie 
należącym do wsi Robakowo,  zapaliliśmy 

znicz pamięci ofiarom zbrodni stalinowskiej 
dokonanej na więźniach politycznych w 
okresie powojennym. Mało kto wie, że w 
tym miejscu została postawiona tablica 
informacyjna i pomnik ku czci pomordowa-
nym.

Na wszystkich uczestników rajdu oczy-
wiście czekała jak zawsze pyszna grochów-
ka serwowana prosto z wojskowego kotła.

 Ale tego dnia miało miejsce jeszcze 
jedno bardzo ważne dla Szczytniczan 
wydarzenie- uroczyste otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego. Projekt budowy boiska 
został dofinansowany w ramach V edycji 
konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś”.

 Swoją obecnością zaszczycił nas 
Burmistrz Gminy Kórnik Pan Jerzy Lechne-
rowski wręczając osobiście podziękowania 
osobom zaangażowanym w budowę boiska 
oraz Proboszcz tutejszej parafii ksiądz Ja-
kub Lechniak, który to miejsce poświęcił.   
W uroczystym wręczeniu podziękowań 
wzięły również udział Panie Anna Biernacka 
i Kamila Pawłowska- Rolnik, urzędniczki 
Urzędu Gminy, które również zmierzyły się 
z trasą  naszego rajdu. 

 Zaraz po części oficjalnej na płycie  
naszego nowego boiska rozegraliśmy swój 
pierwszy towarzyski mecz.

 Kto bywa w naszej wsi Szczytniki pew-
nie nie bez podziwu patrzy na zmiany jakie 
tu zaszły na przestrzeni ostatnich kilku lat.

 Mieszkają tu bowiem ludzie, których 
zwykło się nazywać  społecznikami.

 To oni bezustannie walczą o to miejsce 
aby z roku na rok było piękniejsze i bardziej 
przyjazne jego mieszkańcom.

 Robią to nie dla poklasku czy sławy. 
Robią to dla nas i przyszłych pokoleń. Ta-
kich ludzi w Szczytnikach jest coraz więcej. 

 Dlatego recenzując ten naprawdę miły 
dzień 17 października chciałabym skorzy-
stać z okazji i serdecznie podziękować w 
imieniu naszej wspólnoty tym  wszystkim, 
którzy chcą się angażować w życie naszej 
wsi , jak również  sponsorom,  bez których 
to wydarzenie by się nie odbyło.

Karolina Przewoźna-Przybyła
Grupa Rowerowa 

Szczytniki - Koninko

WyDaRzyło SiĘ W SzczyTnikach...

MistRzostwa 
DziećmieRoWia
W dniu 27 września odbyły się Drugie 

Otwarte Mistrzostwa Wsi Dziećmierowo w 
Szachach.

Tegoroczna edycja rozegrana została 
w OSiR w Kórniku gdyż sala klubu rolnika 
była właśnie w rozbudowie, mamy nadzieję 
że następne mistrzostwa uda się zorgani-
zować już w Dziećmierowie.

Frekwencja na turnieju była bardzo wy-
soka jak na szachy w Kórniku, dotarło aż 39 
zawodników, w tym 19 juniorów i 4  juniorki. 
Turniej wygrał Maćkowiak Marek (6pkt.)  
remisując dwie partie a resztę wygrywając. 
Drugie miejsce wywalczył Lewandowski 
Witold (5,5pkt.). Warto tutaj podkreślić, 
że uzyskał tym samym tytuł najlepszego 
juniora. Trzecie miejsce, z taką samą ilością 
punktów, zajął Moryson Adrian (5,5pkt.) z 
Kórnika. Walka o tytuł i puchar dla najlep-
szego zawodnika z Dziećmierowa trwała 
do ostatniej rundy, przed którą aż czterech 
zawodników miało apetyt na zwycięstwo. 
Ostatecznie z wynikiem (4,5pkt.) wygrał 

Zgarda Jarosław zajmując 9 miejsce w 
ogólnej klasyfikacji. Najlepszą juniorką była 
Ullrich Agata (3,5pkt.)-19 miejsce w turnieju.

Najlepszym juniorem z Dziećmierowa 
został Gierczak Grzegorz (3,5pkt.) przed 
Konowałem

Łukaszem (3pkt.) i Budą Tomkiem 
(2pkt.). Puchary, medale i nagrody zawod-
nikom wręczali Wiceburmistrz Gminy Kórnik 

Antoni Kalisz wraz z Sołtysem Dziećmiero-
wa Henrykiem Hypsior.

Mam nadzieję że za rok na Trzecich 
Otwartych Mistrzostwach Wsi Dziećmie-
rowo uda się zgromadzić jeszcze więcej 
zawodników. Pozdrawiam. 

Sędzia turnieju
-Jakub Zgarda
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–UcZENNicA SZKoŁY 
PodSTAwowEj NR 1 w KóRNiKU

lAUREATKą i miEjScA 
oGólNoPolSKiEGo KoNKURSU

28 października 2015 r. w Warszawie 
odbyło się uroczyste podsumowanie Ogól-
nopolskiego Projektu Fundacji Bo Warto  
„Odejść na zawsze, by stale być blisko…– 
ks. Jan Twardowski w oczach młodych”. 

Celem Projektu było upamiętnienie 100. 
rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, 
poprzez cykl wydarzeń artystycznych, 
edukacyjnych i popularnonaukowych reali-
zowanych w różnych częściach Polski od 
stycznia do października Jubileuszowego 
Roku 2015. Projekt składał się z 4 ele-
mentów wzajemnie się uzupełniających,  
mających charakter konkursowy: dla dzieci 
ze szkół podstawowych odbył się Konkurs 
Plastyczny „ILUSTRACJA do wybranego 
wiersza ks. Jana Twardowskiego” oraz Kon-
kurs na ZIELNIK inspirowany twórczością 
Księdza Jana. Pozostałe konkursy dotyczyły 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Ogólnie w Projekcie wzięło udział ok. 145 
placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku,  
jako jedna z dwóch, otrzymała Nagrodę 
Specjalną: „za aktywność i bardzo dobre 

wyniki w konkursach organizowanych w ra-
mach Programu…”. Dwie uczennice naszej 
szkoły: Natalia Łopińska (w konkursie na 
Zielnik) i Marika Godlewska (w konkursie na 
Ilustrację) sięgnęły po najwyższe miejsca na 
podium. Natalka wraz z rodzicami od marca 
do października zbierała rośliny zielne, by 
następnie w bardzo profesjonalny sposób, 
wg zasad samego Linneusza opisać je i 
usystematyzować w swoim albumie-zielniku; 
natomiast Marika techniką malarską  (przy 
użyciu farb plakatowych) zilustrowała wiersz 
pt. „Niewidoma dziewczynka”. Dziewczęta 
otrzymały cenne nagrody indywidualne, a 
szkoła – zestaw urządzeń elektroakustycz-
nych, tzw. wieżę audio.

Uroczystość podsumowująca Projekt 
odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszaw-
skich, gościem honorowym był Kardynał Ka-
zimierz Nycz. Wręczenie nagród, wyróżnień 
i podziękowań poprzedziły: recital Weroniki 
Korthals, śpiewającej wiersze ks. Jana, 
wspomnienie p. Aldony Kraus – przyjaciółki 
księdza z lat dziecięcych, a także prezenta-
cja nagrodzonych prac. Miłym i wzruszają-
cym akcentem pełnego wrażeń dnia, była 
wizyta w domu ks. Jana Twardowskiego, 
który mieści się w centrum Warszawy, na 
terenie Klasztoru Sióstr Wizytek przy Kra-
kowskim Przedmieściu. Przewodnikami po 
małym i skromnym mieszkaniu byli sąsiedzi 
„zza ściany”, wieloletni przyjaciele ks. Jana, 

bracia-bliźniacy p.Czesław i p.Tadeusz. Z 
okien piętrowego domku rozciąga się bardzo 
klimatyczny, pełen symbolicznych elemen-
tów- wymownych odniesień do przyrodniczej 
twórczości poety – ogród. 

Pokazujmy naszym dzieciom piękno 
tego świata i uwrażliwiajmy na ponadcza-
sowe wartości zaklęte w słowie, obrazie, 
przyrodzie. BO WARTO.

     
      

 T. Lubińska, 
koordynator Programu w SP1

Wieści 
z biblioteki

SPoTKANiE AUToRSKiE 
Z TomASZEm NowAcZYKiEm

W Bibliotece Publicznej w Kórniku i Filii 
w Bninie 28 października odbyły się spotkania 
autorskie z panem Tomaszem Nowaczykiem 
– artystą kabaretowym występującym z kaba-
retem Czesuaf, 

stand-upperem, klaunem w fundacji Czer-
wone Noski oraz autorem coraz bardziej 
popularnych wierszyków dla dzieci. Na spo-
tkaniu autorskim dla klas pierwszych i dru-
gich zaprezentował dzieciom kilka utworów 
ze swojego tomiku „Gupik ma szczęście”. 
Były to m.in.: „Zabawa w chowanego”, 
„Dzik”, „Papuga” oraz „Krowa i łaty”. Dzie-
ciom bardzo spodobały się ciekawe rymy, 
zaskakujące puenty w każdym utworze oraz 
zabawne ilustracje wykonane przez pana 
Marcina Skoczka. Uczniowie otrzymali od 
autora zakładki do książek, a chętne osoby 
mogły zakupić „Gupika” z autografem pana 
Tomka Nowaczyka.

„BEZPiEcZNY KomPUTER”
 – spotkania z uczniami klas iii

Miesiąc październik był dla uczniów klas 
trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
miesiącem Bezpiecznego Komputera. Na 
lekcjach bibliotecznych w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku dzieci obejrzały prezentację multi-
medialną i wypowiedziały się na temat bezpie-
czeństwa w sieci. Obejrzały edukacyjne filmiki 
na temat zagrożeń związanych z korzystaniem 

z Internetu i komputera – „Owce w Sieci”. Dzieci 
wymieniły wiele przykładów niebezpieczeństw, 
powiedziały jak można im zapobiec, ale wymie-
niły także dobre strony Internetu. Na koniec 
spotkania każdy uczeń otrzymał netykietę, 
czyli zbiór zasad przyzwoitego zachowywania 
się w Internecie. 

Dziękujemy wszystkim szkołom za współ-
pracę i uczestnictwo w zajęciach.

Wszelkie informacje na temat działań Bi-
blioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie: 
www.biblioteka.kornik.pl

Agnieszka Szkudlarek

wESoŁE KoTY
 i mUZYcZNE EKSPERYmENTY

Tegoroczna jesień jest ciepła i radosna. 
Takie są też jesienne spotkania w Bibliotece 
Publicznej w Kórniku. 

Razem z autorką książek dla dzieci – panią 
Joanną Wachowiak – pod koniec października 
do biblioteki zawitały wesołe koty, a z tajem-
niczego worka wyłowić można było cenne 

i ciekawe przedmioty. Wszyscy mali czytelnicy 
zostali obdarowani książkami, na których 
pisarka składała autografy. Rośnie nowe, 
wymagające pokolenie miłośników książek. 
Oby z takim samym zachwytem czytali książki 
również w dorosłym życiu.

Kilka dni później głośny śmiech towarzyszył 
występom Przemka Mazurka. Publiczność 
próbowała zaśpiewać prosty tekst pod nieprostą 
wcale melodię lub odwrotnie. Następnie muzyk 
zaprezentował swoje nietuzinkowe umiejętno-
ści, grając na standardowej klawiaturze kompu-
terowej. „Trzeba coś robić” - głosił tytuł recitalu. 
Róbmy więc wszystko, aby jak najczęściej 

towarzyszył nam uśmiech.
Niedługo w Bibliotece Publicznej „Słodki 

Całus od Buby”. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich wielbicieli uśmiechu.  

Lidia Ryś

KoNcERT - „PioSENKi Z wYBRZEżA 
i moRSKiE oPowiEści” 

Biblioteka Publiczna w Kórniku zapra-
sza 22.11.2015 (niedziela) o godzinie 17:00 
na koncert Krzysztofa Jurkiewicza i Jacka 
Jakubowskiego, członków zespołów: 

„Słodki Całus od Buby” oraz „Formacja”. 
Na koncercie artyści wykonają piosenki 
poetyckie, autorskie oraz szanty. Więcej 
informacji o zespołach znajdą Państwo na 

stronach: 
formacja.info/ i  www.scob.info.pl 
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy w siedzibie biblioteki, w godzinach 

otwarcia placówki lub pod numerem telefonu 
(61)8 170 021. ZAPRASZAMY

„Aby Rodzina była Bogiem silna!”  
Jan Paweł II

Dzień papieSki 
„Jan paWeł ii – 

PatRon Rodziny”

Dnia 11.10.2015 r. w Kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku odbył się 
Gminny Koncert z okazji XV Dnia Papie-
skiego. Wzięły w nim udział : 

• chór dziecięcy „Tutti Santi” pod pieką 
p. Jadwigi Niemier, 

• Schola „Wincentyńskiej Młodzieży 

Maryjnej” z Kórnika pod opieką s. Barbary, 
• Schola „Załoga Św. Wojciecha” z Bnina 

pod opieką s. Judyty, 
• chór szkolny ze Szkoły Podstawowej 

im. Teofilii Szołdrskiej – Potulickiej z Bnina 
pod opieką p. Lidii Jarmuszkiewicz, 

• chór szkolny „Allegro” ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzy-
kowie pod opieką p.LidiiJarmuszkiewicz

• zespół „Bogu Bliscy” z parafii w Kórniku 
pod dyrekcją p. Kingi Kielich.

Koncert rozpoczęła Msza Św., o której 
oprawę zadbały „Załoga Św. Wojciecha” 
oraz dzieci ze szkoły w Szczodrzykowie. 
Tuż po Mszy Św. zebrani mogli wysłuchać 
Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian 
w wykonaniu jednej z rodzin z naszej 
szkoły. Z kolei pieśniom chórów i zespołów 
towarzyszyły rozważania Jana Pawła II na 

temat małżeństwa, dziecka, rodziny w wy-
konaniu rodziców i dzieci oraz prezentacja 
multimedialna, także tematycznie związana 
z hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego. 
Nie mogło zabraknąć „głosu” naszego Pa-
trona – wysłuchaliśmy bowiem fragmentu 
homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II  w 
1983 r. we Wrocławiu.

Konwencja koncertu miała charakter 
szczególnej modlitwy – modlitwy za Ro-
dzinę. Uczestnicy koncertu mieli ku temu 
najlepszą okazję, zaś całość zakończyła 
pieśń „Abba Ojcze” w wykonaniu wszyst-
kich chórów i zespołów, biorących udział 
w niedzielnej uroczystości.

Organizator
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Szczodrzykowie 

25 października w niedzielne popołudnie, w Kolegiacie Kórnickiej odbył się IV Przegląd 
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Matce Bożej Kórnickiej w hołdzie” zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi. W tym roku wydarzenie miło szczególny 
wymiar, bowiem zgromadziło muzyczne towarzystwo z najbliższej okolicy. Zaprezentowało 
się pięć zespołów z dwóch parafii: kórnickiej i bnińskiej. Podczas przeglądu zgromadzona  
publiczność miała okazję wysłuchać urozmaiconego repertuaru pieśni maryjnych i różnych 
piosenek religijnych. Parafię św. Wojciecha w Bninie reprezentował zespół prowadzony 
przez p. Dorotę Pielichowską- Borysiewicz (był to ich „pozaliturgiczny” debiut- bardzo uda-
ny!) oraz siostra Judyta z Załogą św. Wojciecha. Z parafii kórnickiej Wszystkich Świętych 
wystąpiły trzy zespoły: Bogu Bliscy oraz Chór Dziecięcy i Zespół Dziewczęcy Tutti Santi  
z dyrygentką Jadwigą Niemier. Biorąc pod uwagę ten szczególny skład i imponujące 
brzmienie połączonych zespołów należy mieć nadzieję, że takie spotkania muzyczne w 
naszym mieście odbywać się będą częściej!

JMA

„maTce BożeJ kóRnickieJ W hołDzie” Z okazji 
97 rocznicy wybuchu 

Powstania 
Wielkopolskiego

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919
Koło Kórnik 

zaprasza na 

V Gminny Przegląd 
Pieśni Powstańczych,

który odbędzie się
 28 listopada 2015roku

o godz. 15.00 
w  Strażnicy 
w Kórniku. 

     
  Zarząd Koła 
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A Dnia 16 maja 2014 r., po wielu latach sta-

rań uruchomiono Kuźnię na Piaskach. Dzięki 
przychylności Seweryna Waligóry dyrektora 
Zakładu Doświadczalnego PAN uzyskano dal-
sze pomieszczenia dla kolejnych ekspozycji. 
Okazją do uroczystego otwarcia było święto 
patronów szewców, cholewkarzy, garbarzy 
i siodlarzy, świętych męczenników Kryspina 
i Kryspiniana. Ich relikwie sprowadzono do 
Kórnika 200 lat temu, w 1815 r. 

W sobotę 24 października w Sali Kon-
ferencyjnej Zakładu Doświadczalnego PAN  
w obecności ponad 120 osób, Adam Grze-
gorowski, syn ostatniego cechmistrza Cechu 
Szewskiego i szewc w trzecim pokoleniu 
dokonał symbolicznego otwarcia skrzyni ce-
chowej (lady). Niestety nie udało się z tej okazji 
wypożyczyć z Biblioteki Kórnickiej oryginalnej 
skrzyni cechowej cechu szewskiego z Kórnika, 
więc wykorzystano skrzynię krawców. 

Warsztat szewski Rodziny Grzegorow-
skich był pierwszym zaprezentowanym dzia-
łem. Łukasz Grzegorowski (prawnuk trzech 
mistrzów rzemieślniczych, których narzędzia 
pokazywano na wystawie) odczytał opis 
uroczystości obchodów 100-lecia przybycia 
relikwii świętych Kryspina i Kryspiniana do Kór-
nika w 1915 r. Wspomnieć należy przy tej oka-
zji o obrazie patronów w Kolegiacie Kórnickiej 
malowanym przez Mariana Jaroczyńskiego, 
przedstawiającym patronów szewców, na-
malowanym przypuszczalnie na zamówienie 
szewców kórnickich. Maciej Marciniak, były 
przewodniczący Rady Miejskiej przekazał 
na ręce Adama Grzegorowskiego oprawioną 
faksymile przywileju cechu szewców w Kór-
niku nadanego 20 września 1581 r. przez 
Stanisława Górkę. Dokument znajduje się 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu a jego 
kopia została przekazana przewodniczącemu 
w dniu otwarcia Izby Pamiątek Regionalnych 
w Ratuszu Bnińskim. 

Dział krawiectwa zaprezentowała Halina 
Narożna, córka mistrza krawieckiego Leona 
Narożnego. Wśród eksponatów znalazła się 
maszyna do szycia firmy Singer przekazana 
przez rodzinę Adamiaków z Poznania oraz 
skrzynka na przybory krawieckie wykonana 
w 1936 r. przez mistrza stolarskiego Francisz-
ka Baksalary z Ponieca, przekazana przez 
jego córkę Krystynę Kubiak z Poznania.

Dział Garncarstwo - Zduństwo przedstawił 
zdun w trzecim pokoleniu Stefan Siekierski. Na 
wystawie znalazły się dokumenty rodzinne, 
piękne kafle i narzędzia zduna oraz gnom 
(metalowa dostawka do pieca kaflowego) 
wypożyczony przez Jana Palacza z Bnina. 

Wojciech Królikowski przekazał na wy-
stawę sprzęt z warsztatu swojego dziadka 
powroźnika Władysława Kociałkowskiego. 
Zawód ten w Kórniku nieomal zniknął, ale pod-
czas otwarcia wystawy, dzięki wspomnieniom 
starszych gości dowiedzieliśmy się do czego 
służą przedstawione narzędzia powroźnicze.

O młynarzach i wiatracznikach w Kórniku 
mówi się od XVI w. Zachowały się liczne 
przywileje i dokumenty związane z ich pracą. 
Jedną z bardzo zasłużonych rodzin związa-
nych z wiatrakiem byli Robińscy. Zachowała 
się miniaturka ich wiatraka z 1866 r. wykonana 

przez śp. Wojciecha Waszaka.  Zaprezento-
wano także rodzinne zdjęcia.

Stolarstwo ma bogatą historię, również 
w majętności Działyńskich i Zamojskich 
w Kórniku i Zakopanem. W Zakładzie Do-
świadczalnym PAN zachował się warsztat sto-
larski. Wyposażenie tego warsztatu znacznie 
się wzbogaci dzięki darowi stolarza Floriana 
Chmielnika, który przekazał 25 sztuk ponad 
100-letnich narzędzi stolarskich.

Jesteśmy świadkami zaniku niektórych 
zawodów i cechów. Z pewnością nie zniknie 
zawód fryzjera. Elżbieta Kwietniewska, z Bo-
rówca odpowiedziała na apele publikowane 
w „Kórniczaninie” i przekazała wyposażenie 
warsztatu fryzjerskiego i pięknie opowiedziała 
o tej profesji.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła eks-
pozycja przedstawiająca „Historię Kórnickiej 
Porodówki” przygotowana przez Iwonę 
Marczak. Kto pamięta o tym, że w ratuszu 
kórnickim w latach 1956-1971 znajdowała się 
porodówka? Kto pamięta czasy gdy została 
ona przeniesiona na Prowent? Kto pamięta 
lekarzy, położne salowe i personel tam pra-
cujący? Poszukujemy osoby które tam się 
urodziły. Zapraszamy także na spotkanie 
tematyczne wszystkich urodzonych w Kórniku, 
które odbędzie się 11 listopada (patrz informa-
cja na ostatniej stronie tego wydania). Iwona 
Marczak obecnie kieruje w Kórniku „Malinową 
Szkołą Rodzenia” i jest praktykująca położną. 

Pasją Sylwestra Litkowskiego z Bnina 
jest poszukiwanie skarbów. W rezultacie jego 
poszukiwań na Zwierzyńcu znalazł on wyposa-

żenie harcerskiego obozowiska, zakopanego 
tam, jak przypuszczamy w 1939 r. Ekspo-
naty te wymagają odpowiedniej konserwacji 
i opracowania. Wśród cennych znalezionych 
przedmiotów są 34 krzyże harcerskie, krzyż 
członka Towarzystw Powstania Wielkopolskie-
go i kilka gwoździ sztandarowych, tzw. nabitek. 
Są one dobrze zachowane ponieważ zako-
pano je w emaliowanych garnkach. Wśród 
wykopanych skarbów znalazły się też dwa 
stojaki na nuty, co potwierdza przypuszczenie, 
że przedmioty te należały do posiadającej 
orkiestrę drużyny im. Poniatowskiego. Warto 
wspomnieć, że Sylwester Litkowski odnalazł 
na terenie gminy liczne monety które zapre-
zentujemy na oddzielnej wystawie w Izbie 
Pamiątek Regionalnych.

W byłych pomieszczeniach socjalnych 
Zakładu Doświadczalnego PAN przygotowano 
bogatą ekspozycję pszczelarską. O tej pięknej 
profesji opowiedział Stanisław Duszczak, pre-
zes Koła Polskiego Związku Pszczelarskiego 
w Kórniku.

Stefan Wojciechowski przekazał do Izby 
historyczny magiel z 1926 r. wyprodukowany 
przez firmę Jankowskiego w Starołęce. Dzięki 
przekazanym wannom (waskom) oraz innym 
przedmiotom służącym do prania (tarki, różne 
rodzaje mydeł, wyżymaczki) można dzisiejszej 
młodzieży pokazać, jak kiedyś prano i maglo-
wano. Magiel wymaga jednak naprawy i kon-
serwacji. Stefan Wojciechowski wspomniał 
o historii starań o zachowanie starych kórnic-
kich stodół, w których planowano urządzenie 
warsztatów starych mistrzów.

 „kóRnicki WehikUł czaSU” izBy pamiĄTek ReGionalnych

Część oficjalną, w której organizacji po-
mógł Urząd Miejski w Kórniku zakończyły inte-
resujące rozmowy, wpisy do kroniki przy kawie 
i herbacie. Wieczorem w Kórnickiej Kolegiacie, 
w wigilię święta patronów w intencji szewców 
i rzemiosła kórnickiego, odprawiono Mszę Św.

Oczekujemy na rozmowy w sprawie 
przyszłości Izby Pamiątek Regionalnych ze 
strony Zakładu Doświadczalnego PAN, władz 
Kórnika oraz Fundacji „Zakłady Kórnickie”. To 
co do tej pory zrobiono, w większości zawdzię-
czać należy społecznikom. W Izbie Pamiątek 
Regionalnych przybywa eksponatów. Rośnie 
też zainteresowanie nią mieszkańców Kórni-
ka i nie tylko Kórnika, czego dowodem była 
frekwencja na otwarciu nowych działów Izby. 

„Wehikuł czasu” otwarty 
będzie 11 listopada w godz. 
14:00-17:00. Zapraszamy do zwiedzania. Ist-
nieje możliwość umówienia się telefonicznego 
na zwiedzanie ekspozycji w innym terminie 
(Tel. 785 749 287)

  Kazimierz Krawiarz 

Pamiątki zduńskie i szewskie

Izba Porodowa - retro

Zgromadzeni goście podczas uroczystego otwarcia.

Cudem odnalezione pamiątki harcerskie

Ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak poświęcił ekspozycje.

Cierliki, szczotki i inne akcesoria powroźnika.

Pszczelarskie skarby

Zabytkowy magiel z 1926 r.
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naszej gminy wręczono przyznane przez 
Prezydenta RP „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Uroczystość odbyła 
się w Kórnickim Zamku, natomiast aktu 
dekoracji dokonał burmistrz Jerzy Lechne-
rowski w obecności przewodniczącej Rady 
Miejskiej Ireny Kaczmarek i kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyny Obie-
gałki. Medale otrzymali

Bożena i Bogdan Błaszkowiakowie
Barbara i Kazimierz Chruszczowie
Barbara i Bogdan Husiarowie
Bolesława i Izydor Gąsienicowie
Kazimiera i Wacław Majchrzakowie
Halina i Henryk Krusiowie
Wiktoria i Lech Ratajczakowie
Genowefa i Czesław Ochowiakowie
Barbara i Włodzimierz Onderkowie
Stanisława i Wacław Pawłowiczowie
Zofia i Eugeniusz Rosowscy
Kazimiera i Leon Szczepaniakowie
Barbara i Stefan Siekierscy
Jadwiga i Henryk Szarczyńscy
Bożena i Jan Wilkońscy

oraz nieobecni z różnych przyczyn podczas 
uroczystości:

Elżbieta i Zygmunt Grochowiczowie
Janina i Mieczysław Koteccy
Krystyna i Edward Ambrożakowie
Stefania i Franciszek Dójsowie
Wanda i Daniel Lenikowie
Janina i Jan Strugałowie
Danuta i Daniel Rembalscy

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie ustanowiono jako nagrodę dla 
osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Został ustanowiony 
ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach 
i odznaczeniach, a włączony do obecnego 
systemu odznaczeń państwowych ustawą 
z 16 października 1992 o orderach i od-
znaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 
450). Nadawany jest przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Opr. ŁG

meDale Dla złoTych JUBilaTóW
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wieczóR ePokowy z kRasickiM
Dnia 16 października 2015 r. w pięknie odrestaurowanej siedzibie Kórnickiego Ośrodka Kultury odbył się „Wieczór epokowy - biesiada z Ignacym 

Krasickim”. Zaproszeni goście, wśród których byli Pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski, członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej oraz 
przedstawiciele środowiska kulturalnego gminy, wzięli udział w imprezie inspirowanej „obiadami czwartkowymi” z epoki Króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W trakcie uroczystej kolacji zaprezentowano plany KOK w nowym sezonie artystycznym, wysłuchano koncertu muzyki barokowej 
Wojciecha i Danuty Radziszeskich. Po niej, miał miejsce występ Zespołu Tańca Dworskiego Corona Florum oraz warsztaty taneczne. Bogactwo 
dworskich kostiumów oraz niepowtarzalny klimat dawnych zabaw uzupełniły obrazy autorstwa Ryszarda Kulki. Okazało się, że taka stylizowana 
zabawa może być doskonałą ucieczką od codziennych trosk. Śmiechom i żartobliwym uwagom nie było końca. Kończąca wieczór sesja fotogra-
ficzna utrwaliła tę podróż w czasie.

KOK

Klub	Podróżnika	z	Kórnika	
„One	Dream	Team	–	opowieść	druga:	Chiny”	

	19	listopada	2015	r.	o	godzinie	19.00	w	restauracji	„Ventus”	
	

 

Po	raz	kolejny	Ewa,	Kamil	i	Mikołaj	opowiedzą	o	swoich	przygodach	z	czasów	blisko	
dwuletniej	tułaczki	po	Azji.		
Po	 surowej	 Rosji	 i	 mroźnej	 Mongolii	 podróżnicy	 trafiają	 do	 przedziwnego,	
pełnego	kontrastów	Państwa	Środka.	Mają	120	dni	na	eksplorację	nowego	kraju	i	
poznanie	 innej	kultury.	Kim	są	tubylcy?	 	Jakie	mają	obyczaje?	Czym	handlują	na	
targach?	Jak	świętują	Nowy	Rok?	Czy	jedzą	psy…?	

Odpowiedzi	na	te	i	inne	pytania	już	wkrótce	na	spotkaniu	Klubu	Podróżnika		
z	Kórnika.  
 

Wstęp	wolny	
	
	

	

Klub	Podróżnika	z	Kórnika	
email:	podroznik.kornik@gmail.com	

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com	
	 	 Restauracja	„Ventus”	

Kórnickie	centrum	Rekreacji	i	Sportu	„Oaza”	
ul.	Krasickiego	1,	62‐035	Kórnik	

POWROTNY GODZ. 4:00

Podczas zabawy
ANDRZEJKOWE NIESPODZIANKIANDRZEJKOWE NIESPODZIANKI

lub 61 817 91 35

28.11.2015 r. zaprasza na

9
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taekwondo
SZYmoN dENEKA PodwójNYm mi-

STRZEm mAKRoREGioNU 
3 października 2015 roku w Bornem 

Sulinowie odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olim-
pijskim. Na najważniejsze zawody kategorii 
wiekowej 10-11 lat, klub UKS Oaza Kórnik 
delegował czterech zawodników: Szymona 
Denekę, Mateusza Napieralskiego, Zofię 
Piątkowską i Wojciecha Skrzypczaka. 
Zawodnicy obowiązkowo rywalizowali 
w konkurencji walki, następnie do wyboru 
mieli dwubój sprawnościowy lub układy 
formalne. Wszyscy nasi zawodnicy wybrali 
dwubój techniczny. Rewelacją zawodów 
okazał się Szymon Deneka, który po cięż-
kich i wyrównanych walkach wygrał swoją 
kategorię wagową i stanął na najwyższym 
stopniu podium. Nie miał sobie równych 
także w konkurencjach sprawnościowych. 
Tu również był najlepszym młodzikiem 
makroregionu. Rzadko zdarza się, by jeden 
zawodnik wygrał dwie konkurencje. Nie 
zawiódł Mateusz Napieralski. W konku-
rencji walki wywalczył drugie miejsce i tytuł 
v-ce mistrza makroregionu. W rywalizacji 
sprawnościowej również stanął na podium 
na trzecim miejscu. Młodziutka stażem 
Zofia Piątkowska, która dopiero wchodzi do 
sportu wyczynowego o mało nie sprawiła 
miłej niespodzianki. Zarówno w konkurencji 
walki, jak i sprawnościowej, zajęła nielu-
biane przez zawodników czwarte miejsce, 
tuż za podium, co jednak było sporym 
sukcesem. Również Wojciech Skrzypczak 
walczył ambitnie, lecz tym razem musiał 
uznać wyższość bardziej doświadczonych 
zawodników. 

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni 
z postawy zespołu. Był to najważniejszy 

turniej w roku dla młodzików. Klub UKS 
Oaza Kórnik z zaledwie czterema zawod-
nikami zajął wysokie 9 miejsce wśród 21 
klubów makroregionu. A co najważniejsze, 
na konto stowarzyszenia wpisano 12 pkt. 
do Klasyfikacji Sportu Dzieci i Młodzieży 
Ministerstwa Sportu. 

Przed zawodnikami i klubem do końca 
roku jeszcze kilka ważnych startów, w tym 
najważniejsze - Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych. Tam również liczymy na 
medale. 

Klasyfikacja drużynowa: 
1. AZS Poznań
2. UKS Sokół Kościan
3. ULKSW Pomorze Świnoujście
9. UKS Oaza Kórnik
15.UKS TKD Kórnik 

UKS oAZA KóRNiK 
NA TRZEcim miEjScU PodiUm
W dniu 12.10.2015 rozegrano III kolejkę 

XV Ligi Taekwondo Wesołek o Puchar Pre-
zydenta Leszna. UKS Oaza Kórnik wystawił 
bardzo silną 38-osobową reprezentację 
zawodników w wieku od 6 do 14 lat. W tur-
nieju wystartowało 230 zawodników z 16 
klubów z całej Polski. Dzieci tradycyjnie 
startowały w czterech konkurencjach: 
trzech sprawnościowych i konkurencji walki 
sportowej. Trudno powiedzieć, które z tych 
zmagań wymagają większej sprawności 
ogólnej. Nasi zawodnicy byli bardzo dobrze 
przygotowani do tych zawodów - w turnieju 
wywalczyli 22 medale. Najlepszy występ 
odnotowała Barbara Wartecka, która zdo-
była trzy srebrne medale. Również z trzema 
medalami powróciła Lena Piątkowska. 

Oto wszyscy medaliści zawodów:
Barbara Wartecka 
– trzy srebrne medale
Weronika Szymańska
 – jeden złoty, jeden brązowy medal

Lena Piątkowska 
– dwa srebrne i jeden brązowy
Maja Pusz – jeden złoty, jeden brązowy
Zofia Wartecka – jeden złoty
Szymon Deneka 
– jeden srebrny, jeden brązowy
Kacper Rybak – jeden brązowy
Bartosz Kopyra 
– jeden srebrny, jeden brązowy
Mateusz Napieralski 
– jeden srebrny, jeden brązowy
Wiktor Kościelski 
– jeden złoty, jeden srebrny
Wojciech Kujawa – jeden brązowy
Jakub Kaczanowski – jeden srebrny 

Zdobyte medale indywidualne przeło-
żyły się na wysoką pozycję klubu w ran-
kingu drużynowym. W rywalizacji o Puchar 
Prezydenta Leszna stanęliśmy na trzecim 
miejscu podium.  Liga Taekwondo Wesołek 
jest wyjątkowo trudnym turniejem. Zawod-
nicy w jednym sezonie zdobywają punkty 
w klasyfikacji na najwszechstronniejszego 
zawodnika turnieju. W kategorii wiekowej 
do 10 lat na miejscu 6-tym mamy Lenę Piąt-
kowską, wśród 100 sklasyfikowanych za-
wodników. W kategorii wiekowej młodzika 
na 9-tym miejscu mamy Szymona Denekę, 
wśród 74 sklasyfikowanych zawodników. 
W kategorii wiekowej juniora młodszego na 
miejscu 7-mym mamy Barbarę Wartecką, 
wśród 82 sklasyfikowanych zawodników. 
Jeszcze lepiej wygląda klasyfikacja druży-
nowa turnieju. UKS Oaza Kórnik zajmuje 
odpowiednio 2 i 3 miejsce w klasyfikacjach 
walki i turnieju sprawnościowego. Wszystko 
wskazuje na to, że finałowy turniej w Śremie 
będzie radosnym ukoronowaniem całorocz-
nych startów klubu. Jednocześnie dziękuje-
my naszym głównym sponsorom firmie TFP 
i BNG, które w całości sfinansowały wyjazd.

PW

W dniu 24 października br. odbył się 
w Kórniku kolejny już bieg w ramach 
Wielkopolskiej Ligi Biegowej. Do udziału 
w zmaganiach na dystansie 5 i 10 kilome-
trów zgłosiło się prawie 600 zawodników i 
niemalże wszyscy stawili się na linii startu. 
Bieg rozpoczął się o godzinie 11.00 i trwał 
do godziny 12.30. Wszyscy zawodnicy – w 
różnym rzecz jasna czasie – przebiegli 
wybrany przez siebie dystans, a już na 

mecie chwalili uroki krajobrazowe trasy, 
która została przygotowana w Kórniku. 
Nagrody zwycięzcom na obu dystansach 
– zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn – 
wręczał burmistrz Jerzy Lechnerowski. Za 
utrudnienia w ruchu, które trwały co prawda 
raptem 90 minut, serdecznie przepraszamy, 
zapewniając, że dołożyliśmy wszelkich 
starań, by były one jak najmniej uciążliwe. 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu opisywa-
nych zawodów, bo bez ich zaangażowania 
kwestie organizacyjne, a nade wszystko 
bezpieczeństwo zawodników, nie byłyby 
„dopięte na ostatni guzik”. Mamy nadzieję, 
że w kolejnym roku spotkamy się ponownie 
na ulicach Kórnika, a zawodnicy po raz ko-
lejny zachwycą się urokami miasta. 

Z poważaniem
Fundacja Waleczne Serca    

WielkopolSka liGa BieGoWa W kóRnikUśWiĘTo Dyni
W dniu 29 października, w przedszkolu 

w Szczodrzykowie odbyło się „Święto dyni”. Od 
progu witały nas wszędzie poustawiane dynie 
i dyniowe postacie, które zrobiliśmy wspólnie 
z naszymi rodzicami.

W tym dniu przyszliśmy wszyscy ubrani 
w pomarańczowe stroje, nawet nasze panie.  
Potem zaczęła się impreza, podczas której 
nauczyliśmy się piosenki o dyni, zobaczyliśmy 
jak dynia wygląda w środku oraz dowiedzie-
liśmy się co można z niej zrobić w kuchni. 
Później nastąpiły dyniowe konkurencje – skok 
przez dynię, slalom dyniowy, rzut dynią do celu 
i zbijanie kręgli dynia. 

Obchody zakończyliśmy wspólnym deko-
rowaniem dyń w naszych salach i jedzeniem 
zdrowych pestek dyni, które bardzo nam 
zasmakowały, a do obiadu piliśmy pyszny 
dyniowy kompot.  

Małgorzata Nowak - Płaczek

sMaki i koloRy jesieni 
U świETliKów Z SP 1

„Postępuj zawsze właściwie. Da 
to satysfakcję kilku ludziom, a resztę 
zadziwi”                              mark Twain

Tym cytatem chciałabym serdecznie 
jeszcze  raz podziękować uczciwym  
znalazcom mojego portfela ze wszystkimi  
dokumentami  i pieniędzmi. Dostarczyli 
mi moją zgubę do domu, a ja będąc w ma-
łym szoku  nie odwdzięczyłam się za ten 
czyn.  W  związku z tym proszę zgłosić 
się do redakcji Kórniczanina po odbiór tak 
zasłużonego  upominku  wdzięczności.   

Asia

„Idzie potwór kolorowy. 
Ma kapustę zamiast głowy!
Zamiast nóg ma cztery pory, 
zamiast uszu – kalafiory!
A to jest potworna grzywa, 
w niej owoce i warzywa.
Jabłka, gruszki, pomidory 
– różne smaki i kolory.
Groch, fasola i buraki 
– różne barwy, różne smaki…” 
– niczym te z wiersza o kolorowym 

potworze Doroty Gellner, zawitały 15 paź-
dziernika do świetlicy szkolnej z okazji II 
-ej edycji zajęć pod hasłem: „Smaki i kolory 
Jesieni”.

Z przyniesionych przez Świetliki i wy-
chowawców warzyw , owoców, liści, kasz-
tanów i krawieckich rozmaitości  powstały 
pomysłowe krasnale, księżniczki i tzw. 
„słodziaki”.

Dzieci zachwycały się swoimi wycza-
rowanymi z darów Jesieni postaciami 
i delektowały ich zapachem.

Pamiętając o bohaterce zajęć – Jesie-
ni, przygotowaliśmy dla niej z liściastych 
i ziemniaczanych pieczątek barwny szal, 
oraz warzywno-owocowy tort.

 Podczas działań plastycznych toczyła 
się dyskusja na temat ulubionych warzyw 
i owoców. Dzieci dowiedziały się, jakie 
witaminy i sole mineralne w sobie skrywają 
i dlaczego warto je jeść? Nie lada emocje 
wzbudziło oznaczanie liści i pogadanka 

o jesiennych przetworach.. Nie zabrakło 
zabawnych sytuacji,  jak ta kiedy okazało 
się , że sprężyna do zamykania słoja to 
wcale nie łapka na myszy.

Nauczyciele - wychowawcy– przygoto-
wali dla podopiecznych mnóstwo ciekawych 
quizów i konkursów. Tak, z zasuszonych 
wcześniej liści powstały „Liściaki – zwie-
rzaki” , portrety „Pani Jesieni”. Z „worka 
rozmaitości” można było  wyciągnąć mniej 
lub bardziej smakowitą  niespodziankę. 

Przy wspólnych zabawach chrupaliśmy  
samodzielnie przygotowane marchewkowe  
frytki. I nikt nie marudził, że wolałby cukierki.

Mnóstwo emocji wzbudziła zabawa 
w „Rzepkę”, którą jak wiadomo nie łatwo 
było wyciągnąć.

 Po tych zajęciach nie było wśród 
dzieci takiego, które uważałoby, że jesień 
to pora szara i smutna. Wręcz przeciwnie! 
Odkryliśmy, że Jesień, niczym malarka 
zgubiła w kórnickim parku „farby” w kolo-
rach czerwieni, brązu i złota. Zaś w sadach 
, ogrodach pozostawiła smaczne owoce 
i warzywa.

 Kochani Rodzice, Dziadkowie…
może warto zaprosić smaki i kolory jesieni 
do wspólnej zabawy z Waszymi pociecha-
mi podczas długich,  jeszcze  jesiennych 
wieczorów? Polecam!      

Beata Godlewska
- nauczyciel SP 1

Z PoETYcKiEGo ARchiwUm
„w liSToPAdZiE”

Listopad się rozpłakał kroplistymi łzami
Wiatr szumi, świszcze, jęczy, szlocha. 
Deszczem miota
I targa na drzewach: gołymi konarami.
Wokoło pustka, smutek i jakaś martwota
I tak zimno i wilgoć gdzieś do szpiku wierci
Że świat cały zda się być, jak w obliczu śmierci.
Dni podobne do nocy: smutne, ciemne, szare -
Czasami śnieg ciężki wespół z deszczem leci -
Ostatnie liście z drzew, ściąga wiatr jako ofiarę
Rzuca z gniewem o ziemię wśród błotnej zamieci.
Prawdziwy obraz śmierci, obraz śmierci, obraz 
listopada
Gdy wszystko w otchłani śmierci jakiejś zapada!
Natura wszystko w ziemię pochłania kurczowo
By z wiosną oddać lepsze, piękniejsze na nowo!
…………………………………………………
Na cmentarz ustronny w słotę listopadową
Grupkami lud ciągnie by w tym dniu żałoby -
Wieńcami ozdobić bliskich tam sercu groby
I podumać żałośnie z pochyloną głową.
Bo i dla nas przyjdzie, życia kres: listopad
Który nas odtrąci, jako liść od drzewa.
Śmierć nieubłagana umysł nam zamroczy
Szarością listopada przyćmi nasze oczy,
Wicher ze świstem żałosnym, 
„requiem” nam zaśpiewa..
Problem zmartwychwstania 
będzie naszym życiem,
Ostatkiem błędnych myśli uczepmy się kurczowo,
By wiosną móc zmartwychwstać na nowo!

Ludwik Szczepniak
Szczytniki d. 8.11.1933 r. 
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AwANS do REjoNU TENiSiSTów 
Z RoBAKowA

Nie ma medalu ale jest awans do finałów 
rejonu w drużynowym tenisie stołowym 
chłopców. Gimnazjum w Robakowie w 
składzie: Dariusz Sałamaszek, Adam Dyla 
i Gracjan Froń przegrali tylko jeden pojedy-
nek i zajęli  4 miejsce . Mistrzostwa Powiatu 
odbyły się 21.10.2015 r. w Pecnie.

W wyniku losowania drużyna z Robako-
wa trafiła do grupy z Luboniem, Stęszewem 
i Kostrzynem. Grając w grupie: Robakowo- 
2 Luboń  2-3, dwa punkty wywalczył D. 
Sałamaszek wygrywając dwa single, w dru-
gim meczu chłopcy pokonali 3-0 Stęszew, 
punkty zdobyli A. Dyla  - 1, Sałamaszek – 1 
oraz w deblu także Sałamaszek- Froń . W 
ostatnim meczu grupowym pokonaliśmy 
Kostrzyn 4-1. Punkty zdobyli: Dyla – 1, 
Froń – 1, Sałamaszek – 1 oraz  w deblu 
Sałamaszek - Froń. Zespół  z Robakowa  
zajęła 2 miejsce w grupie i żeby awansować 
do finałów rejonu spotkał się z drużynami 
z Komornik i Zalasewa. Tenisiści pewnie 
wygrali wszystkie  mecze po 3-0, punktowali 
Froń i lider zespołu Dariusz Sałamaszek, 
który nie przegrał żadnego spotkania w 
całym turnieju i ostatecznie zajęli 4 miejsce 
awansując do rejonu Poznań-Wschód. 
GRATULACJE!

Z kolei tenisistki z Gimnazjum w Kór-
niku: Joppek Dominika, Tomczak Jagoda, 
Pabisiak Martyna

zajęły w powiecie miejsce siódme i nie 
awansowały do dalszych rozgrywek.

PiŁKA NożNA GimNAZjów
Gminę w zawodach powiatowych, po 

wygraniu meczu z Robakowem 2:1 ( Łęski 
Wiktor-1, Łuczak Jakub-1) reprezentowali 
piłkarze z Kórnika. Niestety wypadli słabo i 
nie awansowali wyżej do rozgrywek. Prze-
grali mecze ze Skórzewem 1:5 ( bramkę 
strzelił Sebastian Sobański), z Luboniem 
0:4 i zremisowali z Dopiewem 2:2. W 
ostatnim meczu bramki strzelili: Sebastian 
Sobański i Jakub Łuczak. W swojej grupie  
zajęli czwarte miejsce a w powiecie  miejsca 
od 13-16 ( 4 grupy).

GmiNNE i PowiATowE  miSTRZo-
STwA w BAdmiNToNiE GimNAZjów

Gospodarzem mistrzostw w badminto-
nie, które odbyły się 22 października 2015 
było Robakowo.

Wśród dziewcząt drużyna z Kórnika w 
składzie: Martyna Boguszyńska, Justyna 
Rumińska pokonały ekipę z Robakowa 
w składzie: Dominika Wykręt, Dominika 
Sosnowska 3-1 i awansowały do finałów po-
wiatu poznańskiego. Gry singlowe wygrały 
: Boguszyńska – 1, Rumińska – 2, a debel 
wygrały dziewczęta z Robakowa.

Wśród chłopców 3-1 wygrało Gimna-
zjum w Robakowie w składzie: Mikołaj 
Nowak, Mikołaj Wrzesiński, pokonując 
drużynę z Kórnika: Kamil Stępniak i Patryk 
Kujawa. Gry singlowe wygrali: Nowak – 2, 
Wrzesiński – 1, z kolei grę deblową wygrali 

gimnazjaliści z Kórnika. Zawody przeprowa-
dził p. Marcin Stanikowski.

Dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku i 
chłopcy z Gimnazjum w Robakowie repre-
zentowali Kórnik w mistrzostwach powiatu 
poznańskiego. Niestety w zawodach powia-
towych, które odbyły się w Baranowie nie 
było najlepiej, zajęli ostatnie miejsca 5/6. 
Zarówno dziewczęta z Kórnika jak i chłopcy 
z Robakowa nie awansowali do rejonu .

SREBRNY i BRąZowY mEdAl 
dlA RAdZEwA w BAdmiNToNiE
Z sukcesem wróciła z zawodów powia-

towych w drużynowym badmintonie szkół 
podstawowych, dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie p. Krystyna Kiełpińska. 
Pod nieobecność nauczyciela p. Karola 
Niemiera opiekowała się na zawodach w 
Przeźmierowie  swoimi uczniami. Wypadli 
bardzo dobrze, gdyż drużyna dziewcząt 
w składzie :  Kinga Banecka, Mirella Roz-
miarek, Roksana Toboła  zajęła 2 miejsce i 
wywalczyła srebrne medale       . 

Również chłopcy: Tomasz Frąckowiak, 
Maciej Bartkowiak wrócili z medalami  brą-
zowymi za miejsce trzecie . GRATULACJE! 
Obydwa zespoły awansowały na zawody 
rejonowe.

                          
 PóŁFiNAŁ PowiATU PoZNAńSKiEGo 

w hAlowEj PiŁcE NożNEj SP
Dnia 30 października 2015r. reprezen-

tacja Szkoły Podstawowej w Kamionkach 
rozgrywała turniej półfinałowy powiatu 
poznańskiego w Halowej Piłce Nożnej w 
Suchym Lesie. Ogółem w powiecie w 4 
grupach startowało 17 szkół. W grupie D 
spotkali się: gospodarze – Szkoła Pod-
stawowa w Suchym Lesie, Szkoła Pod-
stawowa w Tarnowie Podgórnym, Szkoła 
Podstawowa w Białężynie i  reprezentanci 
gminy Kórnik- SP Kamionki.

Mecze odbywały się systemem „każdy 
z każdym”.

Kolejność gier wraz z wynikami spotkań:
SP Kamionki – SP Suchy Las 0:3
SP Białężyn – SP Tarnowo Podgórne 1:6
SP Suchy Las – SP Tarnowo Podgórne 2:2
SP Kamionki – SP Białężyn 4:6
SP Białężyn – SP Suchy Las 3:2

SP Tarnowo Podgórne – SP Kamionki 3:2
Kolejność końcowa:
 1. SP Tarnowo Podgórne, 2. SP Bia-

łężyn,  3. SP Suchy Las,  4. SP Kamionki.
Relację z gry opisuje nauczyciel p. Rafał 

Węglarz- opiekun  zespołu:
„Zajęte miejsce i ilość zdobytych punk-

tów nie do końca odzwierciedla wydarzenia 
na boisku. Nasi chłopcy grali z meczu 
na mecz lepiej i w ostatnim meczu przez 
większość spotkania byli na prowadzeniu, 
uniemożliwiając tym samym awans SP z 
Tarnowa Podgórnego, ale na końcu za-
brakło szczęścia. W ostatnich sekundach 
straciliśmy szansę na zdobycie honorowych 
punktów i tym samym daliśmy upragniony 
awans drużynie z Tarnowa Podgórnego. 
Myślę jednak, że wstydu po sobie nie zo-
stawiliśmy.” Ostatecznie szkoła z Kamionek 
zajmie w powiecie  13-16 miejsce.

  
BRąZowY mEdAl PiŁKARZY 

RęcZNYch ZS KóRNiK
Po rocznej przerwie piłkarze ręczni Ze-

społu Szkół w Kórniku ponownie stanęli na 
podium Mistrzostw Powiatu Poznańskiego. 
Zawody odbyły się w Swarzędzu. Zespół 
szkoły grał w składzie:

Sebastian Grząślewicz, Rafał Jaskuła, 
Kacper Surdyk, Patryk Kuberacki, Szymon 
Korcz, Michał Dominiak, Tomaszewski Mar-
cin, Jan Buszkiewicz, Maciej Twardowski, 
Wojciech Kapusta, Filip Kujawa, Bartosz 
Baran.

Najwięcej bramek strzelili : Marcin To-
maszewski oraz Sebastian Grząślewicz. 

Wyniki turnieju:
ZS nr 1 Swarzędz – ZS Mosina 25:7
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 11:9
ZS Mosina – ZS Puszczykowo 15:5
ZS Kórnik – ZS nr 1 Swarzędz 11:20
ZS Puszczykowo – ZS nr 1 Swarzędz 

10:21
ZS Kórnik – ZS Mosina 9-15
Tabela: 1. ZS nr 1 Swarzędz, 2. ZS 

Mosina, 3.ZS Kórnik,4 ZS Puszczykowo

ARA

24 października - sobotni wieczór w 
oazie zarezerwowaliśmy dla niezwykle 
aktywnych i ambitnych osób. i tym 
razem nie zawiodła nas rzesza fanów 
oazowego maratonu! 

Jesienną edycję fitnessowej imprezy 
otworzył Wojtek zajęciami Fat Burning, 
dalej o dobrą kondycję zadbała Agnieszka 
prezentując ABT. Program obejmował także 
zajęcia, które wyjątkowo dobrze przyjęły się 
w Oazie: BodyCombat (Asia J.) oraz Joga 
(Karolina). Nowością w grafiku fitness są 
zajęcia m in. Step&Shape i Jump&Shape, 
z którymi po raz pierwszy można było się 
zapoznać na sobotnim maratonie. „Trampo-
liny” prowadzone przez Agę, Ewę i Magdę 
pozwoliły odczuć… że był to wyjątkowo 
intensywny trening. 

Niespodzianką wieczoru okazała się 
Zumba (Ewelina), która rozluźniła mięśnie 
i … atmosferę;-)

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas,  
gratulujemy jak zwykle dobrej formy! Zachę-
camy do regularnych ćwiczeń w Oazie… 
Sprawdzimy Waszą kondycję na Zimowym 
Maratonie Aerobikowym! Do zobaczenia!

Osobne podziękowania składamy In-
struktorom oraz Sponsorom, którzy zadbali 

o jabłka, pyszną sałatkę i atrakcyjne nagro-
dy rozlosowane podczas loterii. Sponsorzy 
w kolejności alfabetycznej:

ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter - grawerstwo laserowe
Centrum Medyczne DIAGNOSIS
Dietostyl – Monika Majchrzycka – Eliks
Laura Beamont
OAZA LOOK - fryzjerstwo

Organic - kosmetyki
Oriflame – konsultant M.Skotarczyk
Paralotnie Poznań Szymon Domagała
Product Plus - SESAMISPORT 
Red Bull
Restauracja Ventus 
SOGO

OAZA

TySiĄce kaloRii Spalonych 
na XiV MaRatonie aeRobikowyM!

kolaRstwo
woREK mEdAli dlA

UKS mRóZ jEdYNKA KóRNiK 
PodcZS ToRowYch

 miSTRZoSTw PolSKi 

Dwanaście medali z torowych Mistrzostw 
Polski w konkurencjach nie olimpijskich 
przywiozła do Kórnika ekipa Mróz Jedynka 
Kórnik. Złote medale do lat 23 zdobyły: Nikol 
Płosaj w wyścigu na 500m i w wyścigu na 
3km na dochodzenie, oraz Viktoria Żegleń w 
wyścigu punktowym. Dodatkowo Natalia Ra-
dzicka zdobyła  jeden srebrny i jeden brązowy 
medal, Natalia Morytko dwa srebrne i jeden 
brązowy, i Alicja Ratajczak jeden brązowy. 
W Mistrzostwach Polski juniorek Weronika 
Humelt zdobyła srebrny medal w wyścigu na 

dochodzenie, a wśród juniorek młodszych dwa 
brązowe krążki zdobyła Karolina Przybylak (w 
wyścigu na 500m i w wyścigu punktowym). 
Świetnie na mistrzostwach wypadła również 
młodziutka Gracjana Radzicka, która zajęła 
w wyścigu punktowym 4 miejsce , oraz Janek 
Łamaszewski, który również w punktowym był 
siódmy. Równolegle podczas wspomnianych 
krajowych mistrzostw, rozegrano Mistrzostwa 
Polski LZS. W tej klasyfikacji młodzież UKS 
Jedynka Kórnik zdobyła aż 26 medali !!!. Do 
najcenniejszych można uznać złoty medal 
drużyny juniorek młodszych dziewcząt jadą-
cej w składzie: Natalia Szymczak, Gracjana 
Radzicka, Karolina Przybylak i Joanna Golec.  
Również złoto w drużynie przypadło zawodnicz-
kom do lat 23 (Płosaj, Ratajczak, N. Radzicka 
i Morytko). Patryk Rajkowski został mistrzem 
Polski w  wyścigu na 1000m. Weronika Humelt 
(juniorka) i Natalia Ra-

dzicka (do lat 23), zdobyły złote medale w 
wyścigach scretch. Victoria Żegleń w wyścigu 
punktowym, Natalia Morytko w kirinie, a Nikol 
Płosaj na dochodzenie i wyścig na 500m. W 
klasyfikacji klubów grupa UKS Mróz Jedynka 
Kórnik zajęła drugie miejsce, ulegając jedynie 
dwukrotnie liczniejszej ekipie Stali Grudziądz. 
W klasyfikacji województw, głównie za sprawą 
kolarzy z Kórnika zwyciężyła Wielkopolska. 

  Paweł Marciniak

Piłkarze reczni ZS Kórnik

Grupa Mróz w Pruszkowie

Złota drużyna juniorek młodszych
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*Zatrudnię tapicera w Czmoniu, też do przyuczenia. Umowa o pracę, stabilne. CV ze zgodą na przetw. danych osob.na adres: tomasz.bo@interia.pl lub tel. 723 654 544
*Badania USG jamy brzusznej. Prywatny gabinet w Śremie. Tel. 608 087 955
*Zaopiekuję się dzieckiem podczas Andrzejek, karnawału. Tel. 661 549 640
*Borówiec segment 110 m², całkowicie wykończony, gotowy do zamieszkania, 269 tys. lub wpłata i raty po 1500 zł. Tel. 602 214 931
*Sprzedam tanio sypialnie. Tel. 881 409 869
*Zatrudnię panie w salonie gier. Tel. 500 470 546
*Kupie słupki-belki surowe, dębowe ok. 2 m, długie. Tel. 505 720 027
*Pana do prac ogrodowych dorywczo zatrudnię. Tel. 505 720 027 
*Kupię ziemie rolną w gminie Kornik. Tel. 501 645 055
*Sprzedam pralkę wirnikową Światowid, stan idealny. Tel. 506 490 723
*Do wynajęcia budynek 360 m² w centrum Kórnika pod działalność biurowo-usługową. Istnieje możliwość podziału, klimatyzacja i wentylacja. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia apartament 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku pod działalność biurowo-usługową, klimatyzacja. Tel. 691 793 249
*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
*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
*Sprzedam piecyk gazowy z butlą i reduktorem oraz pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam piękne, stare obrazy religijne 2 sztuki, cena do negocjacji oraz lampki led do schodów, i zasilacze led  8, 12, 15 wat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007. Tel. 506 490 723
*Sprzedam ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) rozm. XL (184cm) oraz 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 edukacyjne (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, komórkę Samsung GC 3530, tanio. Tel. 506 490 723

 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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Nikol Płosaj najlepsza w elicie 
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 20 listopada 2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 13 listopada 2015 r.

w dniach 24 – 25 października na obiek-
cie oSiR Kórnik odbył się coroczny turniej 
piłkarski o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik. 
w tym roku do turnieju przystąpiły dwa rocz-
niki. w pierwszy dzień zmagała się młodzież 
z rocznika 2002 natomiast w niedzielę rocznik 
2004. Szczególnym gościem tegorocznego 
B.d.cup była drużyna z partnerskiego miasta 
z Niemiec – 1.Fc-TSG Konigstein.

 W sobotę 24.10 w roczniku 2002 do za-
wodów przystąpiło 6 zespołów. Turniej w tej 
kategorii wiekowej wygrała Kadra WZPN, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Kórnika a trzecie 
wywalczyła Akademia Reissa. Nasi chłopcy pod 
okiem Trenera Marcina Drajera zaprezentowali 
się bardzo dobrze o czym świadczyć może zdo-
byte wysokie miejsce. Trampkarze wygrali oba 
grupowe mecze i znaleźli się w finale turnieju.

Końcowa klasyfikacja
I Kadra WZPN
II Kotwica Kórnik
II Akademia Reissa
IV UKS Fair Play Academy Fotball Złotów
V Polonia Środa Wlkp.
VI FC-TSG Konigstein

Najlepszy strzelec 
-Zaborki Kacper- Kadra WZPN

Najlepszy bramkarz 
–Garstkiewicz Miłosz– Kotwica Kórnik

Najlepszy zawodnik 
-Wiciński Dawid- Kadra WZPN

W niedzielę 25.10 miała miejsce druga 
część turnieju, w której udział brał rocznik 
2004. Kotwica Kórnik wystawiła dwie drużyny 
w tej kategorii wiekowej. W naszych szeregach 
wystąpiły także trzy dziewczynki, które na co 
dzień trenują w grupie Młodziczek. Mimo, iż 
nasze zespoły zajęły dwa ostatnie miejsca 
pokazały się z bardzo dobrej strony. Chłopcy 
ładnie tworzyli akcje i grali piłką zgodnie z zale-
ceniami obu trenerów. Jednak jak to w sporcie 
bywa wygrywa ten co jest bardziej skuteczny.

Klasyfikacja końcowa:
I Akademia Reissa
II Warta Śrem
III FC-TSG Koningstein
IV Kadra WZPN
V Lider Swarzędz
VI Fair-play Złotów

VII Kotwica I
VIII Kotwica II

Najlepszy strzelec 
-Tymon Wroński- Akademia Reissa

Najlepszy bramkarz 
–Jakub Pietrzyński- Kotwica I

Najlepszy zawodnik 
–Max Pogonowski- Kotwica I

Zarząd klubu składa podziękowania dla 
OSiR Kórnik za udostępnienie infrastruktury 
na potrzeby turnieju, wszystkim sponsorom a w 
szczególności firmie IRMAL, Wam drodzy przy-
jaciele za pomoc w organizacji tego przedsię-
wzięcia oraz rodzicom dzielnie wspierających 
swoje pociechy w poczynaniach sportowych.

Aleksandra Chojnacka

piłkaRSki TURnieJ BiałeJ Damy

UdZiAŁ PiŁKARZY Z PARTNERSKiEj 
GmiNY KöNiGSTEiN w NiEmcZEch

 w TURNiEjU BiAŁA dAmA cUP

W dniach od 22 do 27 października br. 
gościliśmy w Kórniku piłkarzy z klubu FC-
-TSG Königstein, którzy wraz z trenerem, 
opiekunami i przedstawicielem zarządu 
stowarzyszenia Königstein-Kórnik panem 
Klausem Schwope przyjechali na Turniej 
Biała Dama CAP zorganizowany przez 
KSS „Kotwica”. 

Młodzi piłkarze z Königstein zaproszeni 
zostali do udziału w turnieju w ramach 
współpracy partnerskiej między naszą 
gminą, a gminą Königstein.

Zarząd KSS „Kotwica” już od dłuższego 
czasu zabiegał o przyjazd młodych piłkarzy 
z Königstein do naszej gminy, ale zawsze 
coś stało na przeszkodzie. Dzięki osobiste-
mu zaangażowaniu pana Klausa Schwope 
i zarządu KSS „Kotwica” w tym roku udało 
się zorganizować przyjazd młodych piłkarzy 
z Königstein do Kórnika. 

W pierwszym dniu swojego pobytu, nasi 
goście zwiedzili rynek w Kórniku, arbore-
tum i zamek, który zrobił na nich ogromne 
wrażenie. Następnie udali się do Czmońca, 
gdzie przy pięknej pogodzie przespacero-
wali się ścieżką edukacyjno-przyrodniczą 
„Bobrowy szlak”  i podziwiali okolicę z wieży 
widokowej.

W sobotę nasi goście z Niemiec wzięli 
udział w otwarciu, trwającego przez dwa dni 

turnieju. W pierwszym dniu turnieju mecze 
rozgrywała młodzież z rocznika 2002. 

Młodzi piłkarze z Königstein byli pod 
dużą presją, gdyż byli jedyną zagraniczną 
drużyną  i niestety zajęli dopiero V miejsce. 
Obiecali jednak, że następnym razem na 
pewno będzie lepiej. Z pewnością okazja do 
rewanżu będzie, gdyż trener i opiekunowie 
zapewniali, że w przyszłym roku zaproszą 
piłkarzy z KSS „Kotwica” na turniej do 
Königstein. 

W niedzielę swoje mecze rozgrywali 
młodsi piłkarze, z rocznika 2004. Tym ra-
zem nasi goście zagrali bardzo dobre me-
cze i ostatecznie zajęli III miejsce w turnieju.

W poniedziałek piłkarze z Königstein 
zwiedzili stary rynek w Poznaniu i stadion 

piłkarski przy ul. Bułgarskiej, którym byli 
zachwyceni. Wycieczka po stadionie 
zakończyła się wizytą, w mieszczący się 
pod trybuną stadionu firmowy sklepie KKS 
Lecha Poznań, gdzie zaopatrzyli się w buty 
piłkarskie, koszulki i pamiątki w barwach 
klubowych Lecha.   

Dla naszych gości z Königstein, zwłasz-
cza tych najmłodszych, którzy po raz pierw-
szy byli w Polsce, udział w turnieju był nie 
zapomnianym przeżyciem. Wyjeżdżając 
podkreślali, że z pewnością jeszcze przyja-
dą do Kórnika, gdyż na każdym kroku spoty-
kali się z wielką życzliwością i gościnnością 
ze strony mieszkańców naszej gminy. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy 

senioRzy kotwicy
Rozgrywki 24-25 październik. 

SPARTA Oborniki – KOTWICA Kórnik  
0 : 0 - Panowie z powodu turnieju Biała 
Dama Cup zagrali na wyjeździe w 
Obornikach. Pierwsza połowa to 
zdecydowana przewaga Kotwicy. 
W 22 min. atomowy strzał oddaje 
Michał Nowak z ok. 25 metrów- 
piłka trafia jednak w poprzeczkę. 
Bezbramkowa pierwsza połowa 
pod dyktando Kotwicy dobiegła koń-
ca. Po przerwie gra się wyrównała 
okazje do zdobycia bramki miały 
obie drużyny. Ostatnie 8 min. Sparta 
osiągnęła przewagę, ale świetna 
postawa Kamila Lesińskiego w 
bramce uniemożliwiła zdobycie 
gola Sparcie. 

KOTWICA Kórnik- UKS GÓRNICZA 
Konin 2:1  Panie kontrolowały mecz mimo 
braku dokładności, skuteczności i porozu-
mienia. Udało się zdobyć bramkę na 1:0 
jeszcze przed gwizdkiem kończącym 1 

połowę.  Sytuacja zmieniła się w drugiej 
części kiedy to zawodniczki z Konina za-
częły tworzyć składne akcje. Kotwiczanki 
nie pozwoliły na rozluźnienie i strzeliły w 
60min bramkę na 2:0. Dziesięć minut później 
sędzia dyktuje rzut karny dla Gości. Zrobiło 

się nerwowo ponieważ w 70 min mając wy-
nik 2:1 wszystko może się zdarzyć. Jednak 
dziewczyny nie pozwoliły sobie ukraść 3pkt 
i zostają one w Kórniku. 

Rozgrywki 31.10.2015 
Mieszko Gniezno - Kotwica Kórnik 2:2 - Jak 

w poprzednim tygodniu gra obu zespołów była 
bardzo  wyrównana. Wiele niedokładności w 
obydwu zespołach poskutkowało stratą dwóch 
bramek. „Kotwica uratowała remis i tylko z tego 

należy się cieszyć” - powiedział kie-
rownik drużyny Seniorów Pan Wiktor 
Stempowski 

Lechia Gdańsk- Kotwica Kórnik 
6:4- panie w ostatni dzień października 
udały się na swój mecz aż do Gdań-
ska. Nie dość, że był on rozgrywany 
daleko, o później porze to jeszcze na 
fatalnym boisku, które przypominało 
bardziej lodowisko niż murawę stąd 
taki wysoki „orlikowy” wynik. Wygrała 
drużyna, która była oswojona z taką 
nawierzchnią i popełniła mniej błędów. 
Należy pochwalić dziewczyny za 
walkę oraz za dwie bramki trafione 

w przeciągu niecałej minuty. Uporczywe 
odrabianie strat i koncentracja na strzeleniu 
bramek spowodowała brak całkowitej kontroli 
w szeregach defensywy. 

Aleksandra Chojnacka
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U R O D Z I Ł E Ś  S I Ę 
W KÓRNIKU, W BNINIE NA PROWENCIE? 

W DOMU LUB W IZBIE PORODOWEJ?
ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
DO WSPÓLNEGO ZDJĘCIA 

WSZYSTKICH RODOWITYCH KÓRNICZAN 
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 

11.11.2015 ROKU O GODZINIE 15.00 
W KÓRNIKU W CRiS OAZA UL.KRASICKIEGO 1

WŚRÓD UCZESTNIKÓW ROZLOSOWANE ZOSTANĄ
 KSIĄŻKI PT.”W KÓRNIKU CZY W MALINACH. 

NARODZINY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW” 
ORAZ WRĘCZONE BĘDĄ UFUNDOWANE PRZEZ 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK 
MONETY „4 KÓRNIKI”

W tym dniu, w godz. 14:00-17:00 otwarta będzie 
ekspozycja „Izba Porodowa“ 

w Izbie Pamiątek Regionalnych
w Kużni na ul. Parkowej 1
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