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Kórnik

12.07.2018 r. 14:00
salce konferencyjnej Kórnickiego Centrum 
  Rekreacji i Sportu Oaza, ul. Krasickiego 1

17.07.2018 r. 13:00 - 17:00
salce konferencyjnej Kórnickiego Centrum
Rekreacji i Sportu Oaza, ul. Krasickiego 1

Spotkanie z władzami pan

Z  inicjatywy Rady Kuratorów Fundacji 
Zakłady Kórnickie, na zaproszenie burmi-
strza Jerzego Lechnerowskiego przyjechał 
do Kórnika kanclerz Polskiej Akademii 
Nauk Tadeusz Latała wraz z dyrektorem 
Biura Organizacyjno-Majątkowego PAN 
Kazimierzem Grzybem. W Urzędzie Miasta 
i Gminy dyskutowano na temat zagospo-
darowania terenu Pomnika Historii, w tym 
między innymi o tym, jak ma w przyszłości 
wyglądać podzamcze i dojście z rynku do 
Zamku. W dyskusji uczestniczyli włodarze 
terenu składającego się na Pomnik Histo-
rii: ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak oraz 
kierujący jednostkami PAN w  Kórniku: 
prof. Jacek Oleksyn (ID PAN), prof. Tomasz 
Jasiński i Katarzyna Woźniak (BK PAN) oraz 
Seweryn Waligóra (ZD PAN). Fundację 
Zakłady Kórnickie reprezentowali: członek 
Rady Kuratorów prof. Jacek Kowalski, 
prezes Dariusz Grzybek i członek Zarządu 
Zbigniew Kalisz. Gośćmi burmistrza byli 
także: Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Jolanta Goszczyńska, Powiatowy Kon-
serwator Zabytków Artur Biegański oraz 
przedstawiciele Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. 
Ustalono, że do września bieżącego roku 
wszystkie zainteresowane instytucje skie-
rują do Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
wytyczne i zastrzeżenia dotyczące potrzeb 
i wizji zagospodarowania terenu. IDN zaj-
mie się opracowaniem tych materiałów, by 
stał się on podstawą do dalszych działań.

dySkuSja na temat S-11

Spotkanie dotyczące propozycji przebiegu 
drogi krajowej S-11 na odcinku od węzła 
Kórnik Południe do Środy i dalej do Jaro-
cina odbyło się 11 czerwca w sali Strażnicy 
OSP Kórnik. 
Zebrani jednomyślnie opowiedzieli się 
za przeprowadzeniem trasy po śladzie 
istniejącej obecnie drogi S-11, czyli nie jak 
przewidywały koncepcje na południe, ale 
na północ od wsi Dębiec. Jednocześnie 
zebrani uznali za konieczne wybudowanie 
kolejnego węzła na modernizowanej dro-
dze w okolicach Koszut. Odciąży to Kórnik, 
Bnin i Biernatki od znacznego obciążenia 
ruchem w kierunku na Zaniemyśl. Po spo-
tkaniu pismo z postulatami mieszkańców 
zostało skierowane do zarządcy drogi 
czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
W spotkaniu udział wzięli: wiceburmistrz 

Prosto  
z Ratusza

wyróżnienie dla Samorządu

Podczas  konferencji „Energetyczne wyzwania 
samorządów. Elektromobilność ” zorganizo-
wanej 13 czerwca w Świnoujściu wręczono 
samorządowi Kórnika nagrodę w konkursie 
„Samorząd Przyjazny Energii”. Nagrodę ode-

brał wiceburmistrz Przemysław Pacholski. 
Powodami przyznania nam wyróżnienia były 
takie działania samorządu gminy jak np: 
- termomodernizacja budynków szkolnych, 
OSP w Kórniku i Kamionkach, z wykonanym 
w kilku przypadkach dodatkowym montażem 
zasilanych energią elektryczna pomp ciepła, 
- wsparcie przy realizacji powiązania kablowe-
go między liniami 15 kV relacji Śrem - Zanie-
myśl, Środa – Kórnik
- współpraca na etapie projektu powiązania 
linią WN 110 kV rozdzielni sieciowej 400/110 
kV w m. Kromolice z GPZ Środa Wlkp..” 
Nagroda prócz prestiżu to także 15 tys. zł. 

podSumowanie kadencji

13 czerwca w Tarnowie Podgórnym spotkali 
się wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu 
Poznańskiego. Podczas spotkania podsu-
mowano mijającą kadencje w samorządach 
i przeanalizowano nowe akty prawne doty-
czące działalności jednostek terytorialnych.

zebranie w biernatkach

15 czerwca w Biernatkach, podczas zebrania 
wiejskiego dyskutowano na temat strat jakie 
ponieśli mieszkańcy w wyniku gradobicia i na-
wałnicy jaka miała miejsce 2 czerwca. W spo-
tkaniu uczestniczyli Sławomir Zakrzewski 
z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Tomasz Wojciechowski z  Wydziału 
Planowania Przestrzennego. Gośćmi spo-
tkania byli także przedstawiciele Urzędu  
Wojewódzkiego. 

Przemysław Pacholski, Przewodniczący 
RMiG Adam Lewandowski oraz Tomasz 
Wojciechowski kierujący Wydziałem Pla-
nowania Przestrzennego.

jubileuSz inStytutu dendrologii

W dniach 11- 14  czerwca z okazji 85-lecia 
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zor-
ganizowano konferencję naukową „Biolo-
gia i Ekologia Roślin Drzewiastych”. Gośćmi 
wydarzenia byli naukowcy-dendrolodzy 
z całego świata oraz władze PAN. Podczas 
pierwszego dnia konferencji w  Ośrodku 
Nauki PAN w  Poznaniu wiceburmistrz 
Antoni Kalisz złożył na ręce prof. Jacka 
Oleksyna w  imieniu samorządu Kórnika 
okolicznościowe gratulacje i życzenia. 12 
czerwca goście odwiedzili Kórnik, zwiedzili 
Zamek i Arboretum a także uczestniczyli 
w jubileuszowym pikniku.  

Spotkanie ze Strażakami

12 czerwca władze naszej gminy spotkały 
się z  przedstawicielami jednostek pań-
stwowej i  ochotniczej straży pożarnej, 
które uczestniczyły w  działaniach ratun-
kowych podczas gradobicia i  nawałnicy 
jakie przeszły nad częścią naszej gminy 2 
czerwca br. W spotkaniu uczestniczył także 
Komendant Miejski PSP Jacek Michalak 
oraz osoby odpowiedzialne za zarządza-
nie kryzysowe. Spotkanie miało na celu 
analizę podjętych zadań.

cd. na str. 4
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku  i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
ze zm.), zawiadamiam  o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr 
XLVII/631/2018 z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu zlokalizo-
wanego w obrębie geodezyjnym Szczyt-
niki, położonego na zachód od ul. Cichej, 
gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Informuję o  jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projek-
tu planu miejscowego.Wnioski mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem, o którym 

mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym i powinny zawie-
rać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienione-
go projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 
do dnia 16 lipca 2018 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

W ostatnim czasie na niektórych terenach 
pojawiły się tablice informujące o zasięgu 
„obszaru zapowietrzonego” w  związku 
z występowaniem zgnilca amerykańskiego 
pszczół. Oznaczenie zostało umieszczone 
zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem 
Wojewody Wielkopolskiego. 
Zgnilec amerykański to groźna choroba 
pszczół, jednak nie zagraża bezpośrednio 
człowiekowi. Tablice te powinny postawić 
w  stan gotowości pszczelarzy, których 
rodziny pszczele narażone są na zakaże-
nie i  śmierć. Ewentualnie wytrzebienie 
dużej ilości pszczół jest też bezpośrednio 
niekorzystne dla sadowników i  rolników, 
których uprawy zależą często od owadów 
zapylających.
Zgodnie z  rozporządzeniem na obszarze 
zapowietrzonym należy dokonać przeglądu 
pasiek i  zgłaszać przypadki zachorowań 
pszczół. Nie należy przenosić rodzin pszcze-
lich, pszczół i  matek pszczelich a  także 
sprzętu i produktów pszczelich bez zgody 
powiatowego lekarza weterynarii. Nie 
można też organizować pokazów, targów 
i innych imprez z udziałem pszczół.
Szczegóły rozporządzenia:
 http://www.poznan.uw.gov.pl/system/
files/zalaczniki/rozp._nr_2-18_z_12.06.18- 
pszczoly_rogalin20180612.pdf

Uwaga 
pszczelarze! 14 czerwca rano saperzy zabezpieczyli na 

brzegu Jeziora Kórnickiego stary granat, naj-
prawdopodobniej z okresu II wojny świato-
wej. O fakcie odnalezienia niebezpiecznego 
przedmiotu poinformowała dzień wczesniej 
osoba, która za pomocą magnesu wydoby-
wała z brzegu przedmioty metalowe. 
Policja zabezpieczyła teren, a patrol saper-
ski wywiózł obiekt na poligon, gdzie granat 
został  zdetonowany. 

Jak powiedział nam jeden z saperów, na 
terenie działania patrolu notuje się około 
200 zgłoszeń tego typu rocznie. 
Granat ten stanowił byc może  pozostałość 
po ... połowach ryb. Żołnierze Armii Czerwo-
nej po wyparciu Niemców i zajęciu Kónika  
za pomocą granatów wzbogacali swój ja-
dłospis o ryby z naszego jeziora. Pamiętają 
to starsi mieszkańcy - świadkowie tamtych 
wydarzeń. 

Niewybuch nie wybuchł

W związku z długotrwałym brakiem 
opadów w miesiącach: 

 kwietniu, maju i czerwcu,
można składać  

do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik  
informacjeo stratach w uprawach  
rolnych spowodowanych suszą.

Informacji udziela Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik

Plac Niepodległości 42
tel. 61 8 170 411

ochrona.srodowiska@kornik.pl

Uwaga rolnicy!

◊  ŁG

cd. ze str. 3

apteczka dla oSp

Podczas pikniku w  Kromolicach, który 
współfinansowany był ze środków firmy 
Enea, wiceburmistrz Przemysław Pachol-
ski razem z  Dyrektorem Rejonu Dystry-
bucji Gniezno ENEA Operator  Markiem 
Krychem przekazali jednostce OSP Kórnik 
apteczkę ufundowaną przez dystrybutora 
energii. Impreza odbyła się 16 czerwca.

zebranie koła pSzczelarzy

Koło Pszczelarzy w Kórniku obradowało 17 
czerwca  w Mościenicy. Gościem spotkania 
był wiceburmistrz Antoni Kalisz. Podczas 
zebrania dystrybuowano leki przeciw 
warrozie, które pszczelarze zamówili dla 
swoich pszczół. 

kolejne magazyny w żernikach

19 czerwca w Żernikach przy ul. Stachow-
skiej otwarto kolejną hale magazynową 
firmy P3 o powierzchni 24 tys. m². W pla-
nach różnych inwestorów jest obecnie 
zabudowanie obiektami magazynowymi 
kolejnych 40 ha gruntów, jednak aby do 
tego doszło konieczne jest wybudowanie 
połączenia wodociągowego. Potrzeby tego 
terenu uwzględniono w projekcie moder-
nizacji drogi powiatowej w Gądkach. Czę-
ścią zadania jest także zmodernizowanie 
sieci wodociągowej.

dopłacą do kombuSu

W  dniu 20 czerwca wiceburmistrz Prze-
mysław Pacholski spotka się z włodarzami 
gmin Powiatu Średzkiego. Dokonano 
rozliczenia w  związku z  obsługą komu-
nikacyjną świadczoną przez Kombus na 
terenie Powiatu Średzkiego. Obsługiwane 
samorządy będą zobligowane do dopłaty 
do funkcjonowania naszej spółki w kwocie 
około 260 tys. zł. 

 
 

◊  Opr. ŁG ◊  Opr. ŁG

PROGRAM DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Urząd Miasta i Gminy Kórnik przyjmuje od mieszkańców wnioski na utylizację wyrobów 
zawierających azbest. Z dofinansowania korzystać mogą właściciele i użytkownicy 
wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych, instytuty 
badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.
Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 
2018 (do pobrania w tut. Urzędzie II piętro pok. nr 201 lub na stronie internetowej  
www.bip.kornik.pl) do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). Dofinansowanie wynosi 100% kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania 
wyrobów azbestowych. 
Powyższe wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu określonego w zasadach 
likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym 
ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 10 lipca 2018 r. Złożone 
wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do tut. Urzędu, które na-
stępnie będą  przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których 
wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania  (zmaga-
zynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych. 
Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany 
do dokonania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni 
przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów.
Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której 
znajdują się wyroby zawierające azbest (oryginał do wglądu),
2) zgodę właściciela nieruchomości w przypadku posiadania innego tytułu prawnego 
niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności należy załączyć 
zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu 
i wyrobów zawierających azbest,
4) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem pro-
dukcji rolnej, wypełniony formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę 
w odniesieniu do pomocy de minimis oraz wypełnione oświadczenie o pomocy de 
minimis,
5) pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika,
6) w przypadku wniosku dotyczącego usunięcia azbestu z terenu działki należącej do 
rodzinnych ogrodów działkowych – decyzję o przydziale działki (oryginał do wglądu).
Uwaga: szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m2 wynosi ok. 17 kg.
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Dziś we wszystkich szkołach w naszym 
kraju zabrzmiał dzwonek, który obwieścił 
rozpoczynające się WAKACJE.
Jak w naszej gminie można urozmaicić 
dzieciom i sobie letni czas wypoczynku?

* KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
KOK (ul. Prowent 6)  proponuje dla dzieci 
i młodzieży od lat 8 warsztaty artystyczne. 
Zajęcia odbywać się będą w dwóch turnu-
sach: -25-29.06 oraz -2-6.07
W programie warsztaty malarskie, rysunko-
we, ceramiczne, kino młodego widza. Koszt 
tygodniowych warsztatów wynosi 60 zł/ oso-
bę.  Zapisy przyjmowane są pod numerem 
tel: 503-016-249 lub email: 
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

*BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KÓRNIKU
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat na spotkanie 
z przygodą:
-18-19.07 Literkowa Dżungla
-25-26.07 Tajemnica chińskiego smoka
-1-2.08 Ahoj! Piraci na horyzoncie
-8-9.08 Afrykańska przygoda
Zajęcia będą się odbywać od 11:00 do 12:30. 
Zapisy w Bibliotece lub telefonicznie: 
61-8170-021

*BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA W BNINIE
Biblioteka w Bninie zaprasza dzieci od 7 do 
12 lat na Wakacyjne Podróże Dookoła Świa-
ta.  Zajęcia będą się odbywać od 2 do 3 lica, 
w godzinach od 11: do 12:45, liczba miejsc 
ograniczona, zapisy w filii biblioteki w Bninie

*KCRiS OAZA
W okresie wakacji letnich KCRiS „Oaza” or-
ganizuje trzy rodzaje wypoczynku dla dzieci: 
- OAZA KIDS – skierowana dla dzieci od 4 
do 7 lat,
- PÓŁKOLONIE –dedykowane dzieciom od 

7 do 13 lat,
-NIEOBOZOWA AKCJA LETNIA na kórnickich 
Błoniach, dla dzieci od 7 do 13 lat.
Szczegółowe informacje dotyczące wypo-
czynku dzieci, terminów poszczególnych 
turnusów, kosztów i zapisów dostępne są 
stronie https://www.oaza.kornik.pl/ 
W czasie wakacji letnich na pływalni w KCRiS 
OAZA codziennie na basenie sportowym roz-
stawiany będzie tor przeszkód WIBIT, który 
jest jednocześnie wodnym placem zabaw.
Z toru przeszkód WIBIT będzie można korzy-
stać w następujących godzinach:
-w dni powszednie w godz.: 9:00-17:00
- w soboty i w niedziele w godz. 14:00 - 19:00                     
W dniach 9 lipca - 31 sierpnia na pływalni bę-
dzie możliwość skorzystania z promocyjnej 
ceny lekcji indywidualnej nauki pływania. 
Instruktorzy będą ich udzielać w godzinach 
9:00 - 18:00.

*KĄPIELISKO OAZA BŁONIE
W okresie letnim na północno – zachodnim 
brzegu Jeziora Kórnickiego można korzystać 
z kąpieliska OAZA Błonie. W okresie od 15 
czerwca do 31 sierpnia, w godzinach od 10 
do 18 kąpielisko jest strzeżone przez wykwa-
lifikowanych ratowników. W kierunku jeziora 
wychodzą dwa nowe, pływające pomosty, 
a plażowicze mogą wypożyczyć sprzęt pływa-
jący – rowery, kajaki, łodzie wiosłowe. 
W niedalekim sąsiedztwie wydzielone jest 
specjalne miejsce do grillowania z  ławo-
-stołami, ponadto pole namiotowe i parking 
na 80 miejsc. 
Od tego roku na miłośników sportów wod-
nych i mocniejszych wrażeń czeka nie lada 
atrakcja – nowo otwarty Wake Park Kórnik:  
Wakeboarding to sport wodny polegający 
na płynięciu po powierzchni wody na de-
sce, trzymając się liny ciągniętej za pomocą 
wyciągu elektrycznego. Zespół Wake Park 

Kórnik otworzy przed Państwem świat wa-
keboardu, nauczy podstaw pływania i dobru 
odpowiedniego sprzętu. Do wypożyczenia 
będzie dostępny pełny zakres desek, pianek, 
kamizelek wypornościowych oraz kasków.  
Wszelkie informacje na temat funkcjonowa-
nia wyciągu, cennik oraz regulamin dostępne 
na stronie internetowej: 
www.wakepark-kornik.pl
Facebok: 
https://www.facebook.com/wakeparkkornik

*QQ!RYKU W KÓRNIKU:
Ośrodek QQ!ryku w Korniku, mieszczący się 
przy ul. Reja 2 organizuje dla dzieci tematycz-
ne półkolonie:
-9-13.07 QQ! detektyw
-16-20.07 QQ! odkrywca
-23-27.07 Q!linarna QQ! dookoła świata
-30.07-03.08 QQ! przyrodnik
-06-10.08 QQ! Manufaktura

Zajęcia będą odbywać się w godz. od 8.00 
do16.00
W cenie półkolonii wliczone są: II śniadanie, 
obiad, podwieczorek, napoje oraz inne akcje, 
atrakcje i animacje.
ZAPISY: (https://www.facebook.com/qqry-
kuwkorniku) lub mail@qqrykuwkorniku.pl 
lubtel. 881 474 912

EDUKACJA I TURYSTYKA  – IRENA ŻYTO:
zaprasza dzieci i młodzież na kolonie w Bia-
łym Dunajcu, w terminach:  
-8 – 19.08 oraz -13 – 24.08
 „Z nami pokochasz Tatry” – zapraszamy! 
Więcej informacji irenazyto@o2.pl, Tel. 691-
582-891. Znajdź nas na Facebooku!

Życzymy bezpiecznych, ciekawych i aktyw-
nych wakacji.

Propozycje na wakacje

◊  Opr. MH

Pociągi z Poznania Głównego w kierunku 
Kórnika: 
05:30  05:55  06:52   07:49  08:54  10:00  
10:43  11:55  12:52  13:46  14:41  15:08  
15:26  15:50  16:26  16:46  17:14  17:49  
18:25  18:50  19:53  21:02  21:42  22:56

Ze stacji „Kórnik” w kierunku Poznania
04:50  05:50  06:18  06:45  07:15  07:42  
08:08  08:40  09:11  09:58  11:18  11:48  
13:00  14:08  14:50  17:04  18:00  18:22  
18:48  19:39 20:17 20:51 21:41 21:59

Kolorami zaznaczono pociągi jadące: 
codziennie, w dni robocze, codziennie 
oprócz niedziel i świąt, oprócz sobót i 15 VII

W obu kierunkach pociągi zatrzymują się 
także na stacjach Pierzchno i Gądki

Dodatkowe kursy 
Z Poznania Głownego w kierunku Kórnika: 
10:00  14:41  15:26  19:54 
(nie zatrzymują się w Pierzchni i Gądkach)
Ze stacji  „Kórnik” w kierunku Poznania: 
6:18  8:08  13:00  20:51

Szczgółowy rozkład jazdy dostępny jest na 
stronie: 
http://www.kolej.metropoliapoznan.pl/ 
rozklad/Poznan-Kepno-Krotoszyn.pdf

Ruszyła Kolej Metropolitalna
Od czerwca rusza Poznańska Kolej Metropo-
litalna. Dzięki częstszym kursom pociągów 
ze stacji Pierzchno, Kórnik oraz Gądki łatwiej 
dojedziemy do Poznania, Środy Wielkopol-
skiej i Jarocina. 

Urząd Miasta i Gminy jest w  trakcie roz-
strzygania przetargu na zakup nowych 
autobusów, które docelowo mają kursować 
pomiędzy stacją Kórnik a centrum miasta. 
W dalszej perspektywie modernizowane 
będą stacje i ich zaplecze. 

Dla wielu transport kolejowy będzie moze 
stać się alternatywą dla zatłoczonych 
parkingów w centrum Poznania, korków 
i zatłoczonych autobusów. 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w  rejonie  
ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, 

położonego w obrębie geodezyjnym 
Kamionki, gmina Kórnik – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy 
i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie 
geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik – etap 
I, wraz z prognozą oddziaływania na środo-

wisko, w dniach od 2 lipca 2018 r. do 24 lipca 
2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. 
Projekt planu dostępny będzie w okresie 
wyłożenia również na stronie kornik.pl 
w aktualnościach w zakładce projekty mpzp 
wyłożone do publicznego wglądu.
Przedmiotem opracowania jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 r. w świe-
tlicy wiejskiej w Kamionkach, ul. Poznańska 
78, 62-023 Kamionki o godz. 18:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji   o środowisku 
i  jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

8 sierpnia 2018 r. na adres: Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako 
wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 
ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym albo opatrzone pod-
pisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. Organem właściwym do rozpatrze-
nia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zlokalizowa-
nego na północ od ulicy Poznańskiej oraz 
w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, 

gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1073 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru zlokalizowanego na północ od 
ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okręż-
nej, obręb Dachowa, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 2 lipca 2018 r. do 24 lipca 2018 
r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt 
planu dostępny będzie w okresie wyłożenia 
również na stronie kornik.pl w aktualno-
ściach w zakładce projekty mpzp wyłożone 
do publicznego wglądu.Przedmiotem 
uchwały jest uporządkowanie realizowanej 
zabudowy mieszkaniowej i określenie zasad 
zagospodarowania na ww. obszarze.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. w świe-
tlicy wiejskiej w Dachowie, ul. Okrężna 34, 
62-023 Dachowa o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i  jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia w nim przyjęte, w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2018 
r. na adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39  
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku  i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 
ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały nr 
XLVII/632/2018 z dnia  30 maja 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu zlokalizo-
wanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, 
położonego w rejonie ulic Lipowej i Bniń-
skiej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zabudowy i  zagospodarowania 
terenu. 
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projek-
tu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecz-

nym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z  dnia 18 września 2001 r. o  podpisie 
elektronicznym i powinny zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie do dnia 16 lipca 2018 
r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik.
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Podczas XXV Kórnickich Spotkań z Białą 
Damą mieszkańcy gminy i nasi goście po 
raz pierwszy mogli spotkać się z nowo 
wybraną Białą Damą. W tym roku, do peł-
nienia tej zaszczytnej roli  została wybrana 
Maria Duszczak.
Chcąc przybliżyć mieszkańcom gminy 
osobę Białej Damy, poprosiliśmy Marysię 
o rozmowę. 
Do naszej redakcji weszła uśmiechnięta, 
urocza dziewczyna
MH: Dlaczego zdecydowałaś się stratować 
w konkursie na Białą Damę?
MD: Mieszkam w Kórniku od urodzenia,  
bardzo chciałam aktywnie włączyć się w życie 
mojego rodzinnego miasta i gminy. Myślę, że 
bycie Białą Damą to przygoda jedyna w swo-
im rodzaju, niezapomniane doświadczenie,  
szansa na spotkanie ciekawych ludzi.
MH: Zdecydowałaś się wziąć udział w ca-
stingu. Co było najbardziej stresujące w tym 
pierwszym kroku nowej przygody?
MD: Moment tuż przed rozmową. W tym mo-
mencie pojawiły się największe wątpliwości. 
Na początku rozmowy byłam zdenerwowa-
na,  jednak atmosfera jaka panowała na sali 
i życzliwość członków komisji bardzo szybko 
rozładowała moje napięcie.
MH: A co wspominasz miło z tego etapu 
przygody z Białą Damą?
MD: Tak, jak wspomniałam, rozmowa prze-
biegała w bardzo sympatycznej atmosferze, 
dzięki temu mój stres odszedł. W komisji, 
która dokonywała wyboru Białej Damy, 
zasiadali pracownicy KOK-u, Urzędu Miasta 
oraz dziewczyny, które pełniły funkcję Białej 
Damy w latach poprzednich. 
Chyba najmilsze były rady, jakie otrzymałam 
od byłych Białych Dam, kiedy już wiedziałam, 
że to ja dostanę symboliczne klucze do mia-
sta, podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą 
2018. Dziewczyny ostrzegały mnie przed cię-
żarem sukni- naprawdę jest ciężka, doradzały 
jakie buty ubrać, by dobrze się prezentować 
i jednocześnie komfortowo czuć. To bardzo 

praktyczne i pomocne wskazówki, dla kogoś 
kto pierwszy raz stanie na scenie w sukni 
z zupełnie innej epoki.
MH: Jakie były Twoje pierwsze emocje 
i odczucia kiedy dowiedziałaś się, że to Ty 
zostaniesz Białą Damą?
MD: Niedowierzanie. Byłam równie zasko-
czona jak i szczęśliwa. Myślę, że to jedna 
z lepszych decyzji w moim życiu.  Poznałam 
nowych ludzi i doświadczyłam wiele życzliwo-
ści. Zmieniałam się – z nieśmiałej dziewczyna 
stałam się bardziej otwarta.
MH: A kim jest Biała Dama, kiedy ściąga 
kostium i zmywa makijaż, kiedy staje się 
Marysią?
MD: Jestem absolwentką kórnickiego LO, na 
którą czekają najdłuższe wakacje w życiu. 
Maturzystką, która czeka na wyniki pisemnej 
matury i rozważa kierunek studiów. Decyzja 
jeszcze nie zapadła, ale mam poczucie, że 
chcę iść za tym co czuję. Lubię rozmowy 
z  ludźmi, chcę, aby moja praca pomagała 
ludziom, bym miała poczucie sensu tego 
co robię. Dlatego pragnę zaangażować się  
w wolontariat, by pomagać dzieciom.
W wolnych chwilach uwielbiam śpiewać, 
a moim marzeniem jest nauka gry na pia-
ninie.
MH: Słyszałam o Twoich sukcesach edu-
kacyjnych.  Mogłabyś nam o nich opowie-
dzieć?
MD: Tak, w II klasie LO miałam średnią 6.0, 
otrzymałam Stypendium Rady Powiatu 
i Prezesa Rady Ministrów.  Teraz czekam na 
wyniki maturalnych egzaminów pisemnych, 
egzaminy ustne  z polskiego i angielskiego 
zdałam na 100%.
MH: Serdecznie gratuluję. To efekt Twojej 
zaangażowanej pracy.
MD: Jestem osobą, która musi coś robić, musi 
się zaangażować. Kiedy skończyłam szkołę 
i uświadomiłam sobie, że mogłabym nic nie 
robić, odczułam pustkę. Po prostu muszę być 
w coś zaangażowana.
MH: Jaka jest Twoja wizja na najbliższy rok 

pełnienia funkcji Białej Damy?
MD: Biała Dama pokazała mi, że mogę zro-
bić coś więcej, ta skryta dziewczyna, którą 
byłam nagle stanęła na scenie. Rzuciłam 
się na głęboką wodę i pragnę być bardzo 
aktywna. Chcę uczestniczyć w wydarzeniach 
promujących miasto  i gminę Kórnik. Widzę, 
że obecność Białej Damy to ogromna radość 
dla dzieci i przyjezdnych gości. 

W imieniu Redakcji życzę Marysi by pielę-
gnowała w sobie pogodę ducha, odwagę,  
zaangażowanie, obowiązkowość i auten-
tyczność jaką emanuje.
Marysiu - spełniaj swoje marzenia i idź za 
tym co czujesz.
Niech droga, którą właśnie rozpoczynasz 
otworzy Tobie drzwi do wielu przygód 
i zaowocuje spotkaniem z ciekawymi i życz-
liwymi ludźmi. Powodzenia. 

Wywiad z Białą Damą

◊  Pytała MH

10 czerwca 2018 na terenie kórnickich Błoni 
odbyło się 4. Wielkie Grillowanie. Celem wy-
darzenia jest promocja polskiego mięsa wie-
przowego. Sponsorem imprezy jest Fundusz 
Promocji Mięsa Wieprzowego, a formalnym 
organizatorem Stowarzyszenie Rzeźników i 
Wędliniarzy RP. Kórnik gości Wielkie Grillowa-
nie dzięki inicjatywie Michała Zgardy. 
Od pierwszej edycji (6 września 2015 r.) 
corocznie w Kórniku przy okazji tego wy-
darzenia odbywa się zbiórka publiczna na 
rzecz potrzebującego dziecka. Festyny cha-
rytatywne mają jednak dłuższą historię niż 
Wielkie Grillowanie, ponieważ zaczęły się w 
2013 roku. Pomysłodawcy festynów organi-
zowali imprezę na świeżym powietrzu, aby 
przy okazji prezentacji lokalnych inicjatyw i 
artystów zebrać środki na pomoc potrze-
bującego dziecka z gminy Kórnik. Zgodnie 
z obowiązującym prawem, zbiórki zawsze 
są rejestrowane i rozliczane w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zbiórki 
są prowadzone oraz podsumowywane przez 
osoby zaufania społecznego i w tej roli od 
wielu lat doskonale sprawdzają się kórnic-
cy harcerze.  Impreza Wielkie Grillowanie 
posiada własne środki na organizację, co 
gwarantuje, że 100% zebranych pieniędzy 

jest przekazywana na pomoc dzieciom. W 
tym roku pieniądze zbierano dla Marysi, 
która jest chora na sklerodermę. 
W niedzielę Wielkie Grillowanie rozpoczęło 
się o godzinie 13. Po oficjalnym otwarciu 
odbyło się wydarzenie niemające prece-
densu w naszej gminie. Cztery kórnickie 
organizacje stanęły do zmagań kulinar-
nych. Były to reprezentacje Kotwicy Kórnik, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, KCRiS OAZA 
oraz reprezentacja Akademii Seniora, pro-
wadzonej przez stowarzyszenie Wspaniała 
Siódemka. W ciągu 60 minut drużyny miały 
przygotować potrawę z wykorzystaniem 
wieprzowiny. Przewodniczący jury wraz z 
publicznością wybrał zwycięzców - Akade-
mię Seniora. Wszystkie drużyny stanęły na 
wysokości zadania, szczególnie należy wy-
różnić strażaków, którzy stawili się najliczniej 
i z wyjątkowym zaangażowaniem oddali się 
gotowaniu. O 15:30 na scenie pojawiły się 
nasze lokalne gwiazdy: Zespół Pieśni i Tańca 
Władysie, młodzież ze SP1 Kórnik, młodzież 
ze SP w Szczodrzykowie oraz Julka. O 16:30 
miał miejsce pokaz gimnastyki przygoto-
wany przez Akademię Seniora pod wodzą 
Katarzyny Juszczak. Na zakończenie imprezy 
koncertował zespół Sąsiadki oraz Tygrysy 

Kórnika. Całość wydarzenia prowadził ze 
sceny piszący niniejszy tekst. 
Na festynie nie mogło zabraknąć atrakcji dla 
najmłodszych. Dzieci miały okazję obejrzeć 
spektakl oraz skorzystać z takich atrakcji jak 
zjeżdżalnie czy malowanie twarzy. Akademia 
Seniora serwowała słodkie wypieki oraz na-
poje. Jednak centrum imprezy stanowił grill 
i wieprzowe specjały, po które ustawiały się 
długie kolejki. Szefem zespołu grillującego był 
Marek Duda. Jak zawsze ekipa Marka stanęła 
na wysokości zadania, a trzeba przyznać, że 
pracy mieli bardzo dużo. Na festynie serwo-
wano grillowane mięso wieprzowe, a także 
przepyszne wyroby wędliniarskie.
 Festyn jest wielkim sukcesem osób, które 
wkładają całe serce w organizację imprezy. 
Za dobrego anioła akcji bezapelacyjnie należy 
uznać Magdalenę Pawlaczyk, która spina 
całość i załatwia rzeczy niemożliwe pstryk-
nięciem palców. Organizatorzy za pośrednic-
twem „Kórniczanina” przekazują serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację wydarzenia. Podczas imprezy 
zebraliśmy dzięki Państwa hojności 10.940 
zł! Dziękujemy i trzymajmy kciuki za Marysię! 

Robert Jankowski

Wielkie grillowanie dla Marysi

Miesiąc czerwiec rozpoczął się dla Akademii 
Seniora zajęciami „Malarstwo w plenerze”. 
Warsztaty prowadzone były przez Pana 
Przemysława Kolińskiego oraz Panią Sylwię 
Przybylską – Sawicką. Seniorzy mieli okazję 
wykazać się swoim talentem artystycz-
nym, a prace, które wyszły spod ich pędzla 
wykorzystali w szczytnym celu. W czasie 
pikniku rodzinnego „Wielkie Grillowanie”, 
który odbył się 10. czerwca br. miała miejsce 
pierwsza publiczna wystawa prac naszych 
Seniorów. 
Na tym charytatywnym wydarzeniu (zbiór-
ka pieniędzy na Marysię), podopieczni 
Akademii Seniora udowodnili również, że 
kondycję można mieć w każdym wieku. 
Zaprezentowali ćwiczenia, pod przewod-
nictwem Katarzyny Juszczak. 

W trakcie „Wielkiego Grillowania” w kon-
kursie Kórnicki Mistrz Kuchni Panowie Jan i 
Karol reprezentujący Akademię Seniora byli 
bezkonkurencyjni. Wygrali z trzema druży-
nami: OSP Kórnik, Kotwica Kórnik i OAZA 
Kórnik. Podbili serca przybyłych na festyn  
przepyszną karkówką w sosie chrzanowo 
- śmietanowym. 
Nie brakowało również chętnych do pomo-
cy przy organizacji stoisk z kawą, herbatą 
i ciastem (dziękujemy za wypieki!). Na na-
szych kórnickich Seniorów zawsze można 
liczyć! 
Przypominamy o zajęciach w każdą środę, 
w strażnicy OSP. Zapraszamy do śledzenia 
nas na Facebooku.

Wspaniała Siódemka w akcji!   

 

 

 
 
 

 
24.06 - Wycieczka z Markiem Kaczmarkiem - inf. tel.                 

                  27.06 - 16:30 - KRAWIECTWO - Marzena (strażnica OSP) 
  4.07 - 16:30 - TANIEC BAROKOWY - zbiórka przed zamkiem 

                  11.07 - 16:30 - KRAWIECTWO – Marzena (strażnica OSP) 
18.07 - 16:30 - PIKNIK W PLENERZE – zbiórka: Prowent 
przy Szymborskiej - każdy zabiera ze sobą koszyczek ze smakołykami 

                  25.07 – 16:30 -  ĆWICZENIA - Kasia (strażnica OSP) 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE  

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

 
 

◊  Członkowie Stowarzyszenia Wspaniała Siódemka
Karolina Bajońska, Lidia Jakubowska, Robert Jankowski,  
Katarzyna Juszczak, Marzena Kubiak, Małgorzata Niemier,  
Tomasz Nowaczyk, Magdalena Pawlaczyk, Ewa Serwatkiewicz

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, którzy opuścili 
jej mury 50 lat temu spotkali się na kórnickim  rynku - przy 
fontannach - w sobotnie popołudnie 9 czerwca br. 
Wszyscy od razu się poznali, gdyż podobne spotkanie zorgani-
zowaliśmy  3 lata temu. Po serdecznych uściskach i  przywitaniu 
się  każdy z każdym, udaliśmy się do kawiarni „Walentynka” 
gdzie czekały na nas różne atrakcje. Były drobne upominki 
oraz  zdjęcia. 
Wspomnieniom i opowiadaniom nie było końca. Po pysznym 
posiłku, przyszedł czas na fantastyczną zabawę przy wspaniałej 
muzyce. Gośćmi specjalnymi były nasze  panie nauczycielki:  
Pani Bogumiła Wybieralska i   Pani Krystyna Antkowiak.  
Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych .
Do zobaczenia! Na pewno jeszcze się spotkamy! 

50 lat minęło

◊ Absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Kórniku z 1968 r. 
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Polska wolna i niepodległa kończy w tym 
roku 100 lat. Czy zatem może kogokolwiek 
dziwić idiom XIV edycji Letniego Festiwalu 
MUZYKA Z KÓRNIKA? 
Wierzę, że nie. A zatem zapraszam do wspól-
nego wsłuchiwania się w to, co rodzimi 
Twórcy poczęli i dali światu. Bądźmy z Nich 
dumni i raz na zawsze wyrzućmy z serc i 
umysłów tak często pokutujący kompleks 
narodowy, że to, co obce lepszym być musi. 
Otóż nie musi i nierzadko nie jest. Owszem, 
nie w każdej przestrzeni jesteśmy wiodącym 
graczem na międzynarodowej arenie, ale 
z całą pewnością KULTURA i jej wspaniali 
Kreatorzy to nasz towar eksportowy, 
chluba i duma, skarb, który każdy ma na 
wyciągnięcie ręki. Nauczmy się go cenić, 
by przyszłe pokolenia nie zarzuciły nam, że 
byliśmy niczym przysłowiowe wieprze, które 
przeszły obojętnie obok ofiarowanych im 
pereł pochodzących wprost ze skarbnicy 
narodowej kultury.

O najbliższych wydarzeniach

KIEPURA na dobry początek to koncert, 
który zainauguruje tegoroczną edycję 
festiwalu. Zespół TRE VOCI tworzy trzech 

wybitnych polskich tenorów: Mikołaj Adam-
czak, Miłosz Gałaj i Voytek Soko-Sokolnicki. 
Każdy z Artystów może poszczycić się 
samodzielną karierą operową, ale również 
ich wspólny dorobek budzi podziw. Dzięki 
m.in. występom estradowym w prestiżo-
wych salach koncertowych czy udziałowi 
w popularnych programach telewizyjnych 
stali się powszechnie rozpoznawalni. Są 
ambasadorami Polski w Europie i USA. 
Podczas koncertu usłyszymy słynne arie 
operowe, operetkowe i szlagiery z filmów, 
w których grał Jan Kiepura – polska marka 
międzywojennego świata. 

PIOSENKA więcej niż poetycka to spotka-
nie z wielkimi mistrzami poezji. Wiersze L. 
Staffa, A. Asnyka, J. Tuwima, J. Lechonia, do 
których muzykę skomponował Wojciech 
Winiarski lider zespołu Good Staff. Ponadto 
w programie zabrzmi kilka polskich pieśni 
ludowych w autorskich aranżacjach zespołu, 
którego styl łączy 
w sobie elementy folku, nawiązuje do świec-
kich, renesansowych pieśni i tańców.

100 lat! Polsko

Program 

1 LIPCA 2018 godz. 18:00
KIEPURA na dobry początek

TRE VOCI

8 LIPCA 2018 godz.  18:00
PIOSENKA więcej niż poetycka

GOOD STAFF

22 LIPCA 2018 godz.  18:00
WIWAT!  

Orkiestra Vivat!

29 LIPCA 2018 godz. 20:00
KINO W PLENERZE Ponad śnieg

KWARTET JORGI

5 SIERPNIA 2018 godz.  18:00
CHOPIN PROfANUM

JAREK KOSTKA
JAN ADAMCZEWSKI

JAKUB OLEJNIK
PRZEMYSŁAW JAROSZ

12 SIERPNIA 2018 godz. 18:00
PIOSENKI ZATRZYMANE W KADRZE

KATARZYNA DĄBROWSKA
APERTUS QUARTET

19 SIERPNIA 2018 godz. 18:00
STO LAT! POLSKO

teatrzyk QUI PRO QUO
scena tułacza

W Szczytnikach 26 maja Rowerzyści, a było 
ich ponad pięciuset,  po raz kolejny zakręcili 
kołem. Nasz VI Rodzinny Rajd Rowerowy 
odbył się pod hasłem „Niekończąca się 
opowieść o wspólnym rowerowaniu”, po-
nieważ już planujemy następną rowerową 
przygodę za rok.
Nad naszym bezpieczeństwem na drodze 
czuwały połączone siły jednostek OSP ze 
Szczytnik, Głuszyny, Czmonia i Radzewa oraz 
Straż Miejska z Kórnika. Sołtys Szczytnik  Ma-
rek Templewicz, który jest również ratowni-
kiem medycznym, trasę rajdu patrolował ze 
sprzętem ratowniczym. Nad pogodą czuwał 
Kapelan Grupy Rowerowej Jakub Lechniak, 
który również  wziął udział w rajdzie. 
W trasie towarzyszył nam Artur Jankowiak z 
Pomocą Drogową. Jego pomysł na rowery 
zastępcze przy tak dużej imprezie okazał 
się strzałem w dziesiątkę gdyż mieliśmy trzy 
defekty rowerów. Liderzy, którzy od kilku 
edycji naszego Rajdu przewodzą grupom 
jak zwykle spisali się doskonale. Jak poka-
zał nasz Rajd potrafimy jeździć w grupach 
zorganizowanych i umiemy bawić się przy 
tym doskonale. 
Rajd rozpoczynała rozgrzewka, którą profe-
sjonalnie przeprowadziła Ola Rochna.
Trasa  tegorocznego Rajdu przebiegała jak 
zwykle przez nasze malownicze okolice, 
w większości lasem, co było dla dzieci nie 
lada wyzwaniem. Aleją Kasztanową doje-
chaliśmy do Głuszyny gdzie  zwiedzaliśmy 
siedzibę OSP. Stamtąd lasem dotarliśmy 
do Nadleśnictwa Babki. Na terenie Nadle-
śnictwa mieliśmy już tradycyjną przerwę 

na drożdżówkę i oranżadę, a uprzejmy Pan 
Leśniczy przygotował dla nas parę cieka-
wostek związanych z tematyką leśną.  Na 
trasie Rajdu uczestnicy jak co roku mieli do 
rozwiązania zadania. 
Po dotarciu na metę tradycyjnie już cze-
kała na nas wspaniała grochówka, bigos, 
gulaszowa i chlebek z domowym smalcem. 
Pychota. Po posiłku wszyscy bawiliśmy się 
dalej. Oprawę muzyczną i konkursy dla naj-
młodszych zagwarantowała nam Patrycja 
Szalczyk NEBRASKA.
Na nasz Rajd dotarł jak zwykle kultowy 
mieszkaniec Szczytnik Pan Stefan Jaskuła, 
który uatrakcyjnił naszą rowerową imprezę  
pogadanką na temat wspaniałych „stalo-
wych rumaków” na dwóch kołach.
Fundacja Bez Barier wyszła z propozycją 
badań, jak również organizowała gry i zaba-
wy dla dzieci.  Na plac dotarła Policja, która 
znakowała rowery. Atrakcją naszego Rajdu 
było rowerowe show Jonasza Pakulskiego, 
które wzbudziło duże zainteresowanie 
szczególnie wśród młodzieży. Tradycyjnie 

już na zakończenie imprezy rozlosowaliśmy 
szósty już rower. 
Po Rajdzie wieczorem wróciliśmy na Przy-
stań Rowerową i bawiliśmy się przy muzyce 
Nebraski. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom VI Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego za  wspólną 
zabawę . Szczególne podziękowania skła-
damy partnerom akcji, a także  osobom, 
które pomagały przy organizacji Rajdu i 
przygotowaniu placu do zabawy oraz tym, 
którzy pozostali po Rajdzie aby pomóc przy 
sprzątaniu. Jesteśmy dumni ponieważ po 
tak dużej imprezie nie pozostał na placu ani 
jeden papierek. Osób, który chcą się zaan-
gażować w pomoc jest coraz więcej. Jest to 
nie tylko praca ale też doskonała okazja do 
wspólnego poznania się i dobrej zabawy. 
Do zobaczenia za rok!

Rajd na „500+“ 

◊Dorota Głuch
Grupa Rowerowa 
Szczytniki – Koninko

Na teren jednostki OSP Radzewo, przy-
byli uczniowie klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej w Rogalinku, wraz z panią 
wychowawczynią i rodzicami.

Gości przywitali strażacy i pani Sołtys wsi 
Radzewo. Pani Sołtys, przedstawiła im 
krótką historię wsi Radzewo a następnie do 
działania przystąpili strażacy.
My strażacy, krok po kroku, przedstawiali-
śmy im  jak mają się zachować gdy zauwa-
ża pożar czy wypadek. Utrwalaliśmy im, 
alarmowe numery telefoniczne. Dzieciaki 
poinformowane zostały o  najczęstszych 
przyczynach pożarów czy wypadków.
Pokazaliśmy , im ubrania bojowe z  lat 60 
ubiegłego wieku oraz ubrania specjalistycz-
ne, które obecnie strażacy zakładają do akcji 
ratowniczych. Każdy dzieciak mógł,osobiście 
przy użyciu prądu wodnego - zrzucić pa-
chołek stojący na podeście, mogli założyć 
hełm strażacki i ubranie specjalistyczne czy 
założyć ciężkie specjalistyczne strażackie 
buty, które ważą około pięciu kilogramów. 
Strażacy, przedstawili im proste zasady z za-
kresu udzielania Pierwszej Pomocy. 

Dla dzieci frajdą było wejście do wozu 
strażackiego. Goście zwiedzili również nasz 
strażacki garaż, w którym znajduje się nieco 
starszy sprzęt pożarniczy oraz starsze ubio-
ry strażackie.
Po wizytacji w naszej OSP, pani Sołtys zapro-
siła nas wszystkich na cieplutkie drożdżówki 
oraz napoje chłodzące. Po krótkiej kon-
sumpcji - pani wychowawczyni w  imieniu 
dzieciaków, rodziców i swoim podziękowała 

nam strażakom za tak wspaniałe przekaza-
nie wiadomości na temat pracy strażaka jak 
i pracy straży pożarnych.
Na pożegnanie, goście otrzymali upominki, 
które to strażacy i pani Sołtys pozyskali ze 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
z Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku.

                                                                                                                                                                         

Uczniowie z Rogalina u strazaków z Radzewa

◊  opisała
Prezes OSP Radzewo Ewa Sieroń

◊  Tomasz Raczkiewicz
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Dnia 9 czerwca 2018 r., czterdziestosied-
mioosobowa grupa młodzieży szkolnej oraz 
członków Koła Pamięci Powstania Wielko-
polskiego w Kórniku wyruszyła tak jak sto lat 
temu powstańcy do Łomnicy pod Zbąszyń. 
Kórniccy żołnierze, 6 stycznia 1919 r. do 
Śremu dojechali furmankami, skąd dalej 
podróżowali koleją przez Kościan, Czempiń, 
Opalenicę do Nowego Tomyśla. Tam spę-
dzili noc. Następnego dnia 7 stycznia 1919 
r. dotarli do stacji Chrośnica, skąd prawdo-
podobnie kolejką wąskotorową dotarli do 
wsi Łomnica, bazy kwaterunkowej w  miej-
scowej szkole. Przed 10-tym stycznia 1919 
r. wykonali zbiorowe zdjęcie na tle oficyny, 
gdzie kwaterowało dowództwo kompanii. 
Szczegóły „wyprawy zbąszyńskiej”, w 1935 r. 
opisał dowódca kompani dr Stanisław 
Celichowski.
Czas przejazdu wykorzystano na obja-
śnienia tyczące mijanych miasteczek oraz 
przypomnienie epizodów potyczki 10/11 
stycznia pod Strzyżewem i bitwy o Łomnicę 
dnia 17 stycznia 1919 r.
Po przybyciu do Łomnicy uczestniczyliśmy 
w mszy św. przed zabytkowym kościółkiem 
z  1770 r. Proboszcz ks. Cezary Kuciński, 
w swojej homilii wspomniał o historii miej-
scowości i kościółka. Wspomniał o  trady-
cjach szklarskich Łomnicy, o właścicielach 
Garczyńskich oraz o  unikalnym obrazie 
głowy Chrystusa, skopiowanego z obrazu 
w miejscowości Malula we Włoszech w 1750 
r. Obraz ten posiada certyfikat autentyczno-
ści podpisany przez papieża Benedykta XIV.

Szlakiem bojowym Kompanii Kórnickiej

Po uroczystej mszy złożono kwiaty i  za-
palono znicze przed tablicą upamiętnia-
jącą siedemnastu poległych Kórniczan 
i Bninian na budynku szkoły. W gablotce 
szkolnej poświęconej Powstaniu Wielko-
polskiemu odkryliśmy nowe zdjęcie żoł-
nierzy kompanii kórnickiej przed oficyną. 
Również uczestnicy wycieczki stanęli przed 
ta samą oficyną do wspólnej fotografii. 
Po spotkaniu z dyrektorką szkoły Jolantą 
Bezdel wyruszyliśmy w  dalszą drogę. 
Próba dotarcia autokarem do Strzyżowa 
nie powiodła się gdyż droga dla autokaru 
jest nieprzejezdna. Dotarliśmy natomiast 
do Zbąszynia, i tam przed pomnikiem upa-

miętniającym Powstanie Wielkopolskie 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
W  drodze powrotnej odbyło się spraw-
dzenie wiedzy o  wyprawie zbąszyńskiej 
w 1919r. Przygotowano 15 pytań, na które 
uczniowie udzielili prawidłowych odpowie-
dzi. Zwycięzców nagrodzono upominkami.
„ Wyprawa zbąszyńska 2018” odbyła się 
dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miejskiego w Kórniku. Dodać też należy, 
że była to już ósma wycieczka szlakiem 
kórnickich powstańców wielkopolskich.
     
  

◊ Kazimierz Krawiarz

Dnia 16 czerwca 2018r członkowie „Ogoń-
czyka” z sympatykami udali się na wycieczkę 
szlakiem drewnianych kościołów : w Mącz-
nikach, Bagrowie, Gieczu i  Murzynowie 
Kościelnym w powiecie średzkim.
W Mącznikach w kościele p.w. Św. Waw-
rzyńca powitał nas ks. Michał Lewandowski, 
który przedstawił nam historię kościoła, 
pokazał wystrój wnętrza, ciekawą ambonę, 
piękne odkryte freski  i opowiedział o dal-
szych trwających pracach konserwatorskich. 
Jest to najstarszy kościół drewniany w po-
wiecie średzkim.
 W Bagrowie w  kościele  p.w. Św. Katarzyny 
z 1751r. trwają tez obecnie  prace konserwa-
torskie .Parafia w Bagrowie jest najmniejszą 
parafią w Polsce.
W  Muzeum Archeologicznym w  Gieczu 
zapoznaliśmy się z historią Grodziska w Gie-
czu i wydobytymi tam przez archeologów 
eksponatami pochodzącymi z początków 
państwa polskiego. Wewnątrz grodu znaj-
duje się drewniany kościół parafialny p.w. 
Św. Jana Chrzciciela, z ołtarzem z Matką Bożą 
Pocieszenia. We wsi na dawnym podgrodziu 
znajduje się kościół romański p.w. Św. Mi-
kołaja i Wniebowzięcia NMP z XII wieku. Po 

tych zabytkowych obiektach oprowadziła 
nas  Przewodnik Patrycja Klimowicz.
W  Murzynowie Kościelnym w kościele p.w. 
Św. Jana Chrzciciela z lat 1739-1742  , pro-
boszcz ks. Radosław Nowak zapoznał nas 
z historią kościoła, który kilka razu ulegał 
spaleniu, jego wystrojem –ciekawa historia 
ołtarza i  polichromiami prof. Antoniego 
Procajłowicza. W kościele obecnie kończą 
się  prace konserwatorskie mające na celu 
odsłonięcie zamalowanych wcześniej poli-
chromii stropu. 

Zakończenie wycieczki nastąpiło w Ośrodku 
Agroturystycznym Zielone Zacisze w Murzy-
nowie Kościelnym u państwa Danuty i Hen-
ryka Borowczyków. Atrakcją spotkania był 
wspólny obiad, przejażdżki stylowym powo-
zem, wspólne zdjęcie na polu lawendowym,  
loteria fantowa i upominki od gospodarzy 
w postaci lawendowych bukietów. W imie-
niu organizatorów dziękuję sponsorom za 
podarowane upominki do loterii fantowej.   

    

Śladami drewnianych kościołów

10 czerwca pod hasłem „Radośni 
w Duchu Świętym” odbyła się XII Para-
fiada zorganizowana przez parafię pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku.

Różnorodne atrakcje dla dzieci, bogaty pro-
gram artystyczny, pyszne jedzenie, zawody 
sportowe, gra w szachy i warcaby oraz wy-
stawa grafik „Stary Kórnik i Bnin” Bolesława 

Promińskiego zgromadziły w  niedzielne 
popołudnie wiele osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie, dobrodziejom za życzliwość 
i  otwarte serca, wolontariuszom oraz  
każdemu, kto w  jakikolwiek sposób przy-
czynił się do tego, że mogliśmy wspólnie 
świętować.

Liczna obecność uczestników jest dla nas 
dowodem, że „Parafiada u  Proboszcza 
w ogródku” na stałe wpisała się w kalendarz 
czerwcowych wydarzeń, nie tylko naszej 
wspólnoty parafialnej, ale również całej 
gminy.

„Radośni w Duchu Świętym”

◊  Duszpasterze: 
ks. Grzegorz Zbączyniak 
i ks. Łukasz Słociński 
wraz z Organizatorami

◊  Stanisława Andrejewska

  Członkinie naszego Koła wraz z osobami 
zaprzyjaźnionymi przez 5 dni przebywały 
w polskich górach w Szklarskiej Porębie 
w  pensjonacie „Pory Roku”. Autokarem 
wynajętym od firmy „TO-TEM” dnia 30 
maja b.r. wyruszyliśmy w  drogę. Już 
w  pierwszym dniu zwiedziliśmy „Leśną 
Hutę”, gdzie na oczach widzów wykonuje 
się ręcznie formowanie szkła barwionego 
w masie oraz wyrabia różne formy szklane 
– wazony, naczynia itp. W czwartek część 
grupy wzięła udział w procesji „Bożego Cia-
ła”, a pozostali pojechali do Pragi zwiedzać 
zabytki Czech. W czasie naszego pobytu 
byliśmy przy wodospadzie „Kamieńczyk” 
i  „Szklarka”. Zwiedziliśmy park „Ducha 
Gór”, „Złoty Stok”- stromy próg skalny oraz 
formację skalną, gdzie najwyżej położony 
głaz ma średnicę 4m tzw. „Chybotek”. Le-
genda głosi, że pod głazem jest wejście do 
skarbca, dlatego też uczestnicy wycieczki 
postanowili odszukać skarbiec, aby zasilić 
konta, bo na wyjeździe fundusze szybko 
się kurczyły. Pech nic z tego, skarbca nie 
odnaleziono. Odwiedziliśmy też Karpacz, 
grupa 5 osób zdobyła „ Śnieżkę”. Zwiedzi-

KGW Szczytniki w Szklarskiej Porębie

liśmy również świątynię „Wang”, ewan-
gelicki kościółek przeniesiony w  XIX w. 
z Norwegii. Do Szczytnik wróciliśmy pełni 
wrażeń, zadowoleni z pięknej, słonecznej 
pogody. Zarząd KGW serdecznie dziękuje 
Wszystkim, którzy przygotowali ten wy-
jazd, a  w  szczególności naszej członkini 
pani Monice Sobolewskiej za opracowanie 

programu wycieczki i załatwienie wszyst-
kich formalności związanych z  zakwate-
rowaniem i  wyżywieniem. Dziękujemy 
kierowcy autobusu panu Mariuszowi 
Wiejakowi za spokojną, bezpieczną jazdę.
Do następnego wyjazdu
                                                                      

◊   G. Błotna  KGW Szczytniki
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Dnia 1 czerwca 2018r. w Dachowie przy świetlicy wiejskiej odbył się Dzień Dziecka.   Pogoda 
dopisała a dzieci nie zawiodły i licznie przybyły na swój dzień. Dla wszystkich uczestników 
przygotowane były gry i zabawy, dzieci mogły bawić się na dmuchanym placu zabaw, 
spróbować sił na ściance wspinaczkowej lub przejechać się bryczką. Dużym powodzeniem 
cieszyły się również, wata cukrowa, popcorn oraz lody, za które, jak co roku serdecznie 
dziękuję państwu Aureli i Sebastianowi Dyla. 
Zabawa była fantastyczna, uczestnicy wrócili do domów w świetnych nastrojach.
 Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji imprezy Panu Michałowi Ogórkiewiczowi 
– członkowi Rady Sołeckiej wsi Dachowa.

Dzień Dziecka w Dachowie

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”

3 czerwca 2018 r. w Robakowie z okazji Dnia 
Dziecka odbył się festyn dla najmłodszych 
mieszkańców Sołectwa Robakowa Osiedle. 
W  tym dniu, za sprawą sołtysa Andrzeja 
Surdyka i Rady Sołeckiej, dzieci z najbliższej 
okolicy miały okazję przyjemnie i aktywnie 
spędzić niedzielę. 
Zabawa zaczęła się o godzinie 14.00. Na 
boisku za świetlicą wiejską stanęły dmucha-
ne zamki, stoiska, na których prowadzono 
zajęcia artystyczne, a także najprawdziwszy 
samochód ciężarowy postawiony przez fir-
mę Raben. Dzieci mogły do woli korzystać 
z przygotowanych dla nich atrakcji. Skakały 

po dmuchanych zamkach, brały udział 
w ciekawych zajęcia i zwiedzały ciężarówkę, 
a w międzyczasie zajadali przygotowane dla 
nich słodkości. Przez cały dzień można było 
obserwować szczęśliwe buzie najmłodszych 
mieszkańców. Jednak i w tym dniu nie  za-
brakło atrakcji dla dorosłych. Od godziny 
13.00 ruszył pchli targ. Można było do woli 
wybierać, przebierać i polować na okazje wy-
stawione przez mieszkańców. Zdarzało się 
znaleźć naprawdę interesujące przedmioty. 
W międzyczasie  rozpoczęła się też zabawa  
przeznaczona  dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w  Robakowie, ale też dla jej wszystkich 
sympatyków – Bieg Robaka. Organizatora-
mi tego wydarzenia byli nauczyciele z ww. 

szkoły. Udział w biegu mogli wziąć wszyscy 
chętni – niezależnie od wieku. 
Dzień Dziecka w Robakowie cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, było wielu 
chętnych do udziału w  przygotowanych 
atrakcjach i zabawach. Zajęcie dla siebie mo-
gli znaleźć zarówno mali i duzi mieszkańcy 
Robakowa. Serdecznie dziękujemy firmie 
Raben, Szkole Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Robakowie, a także 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
uświetnienia tego dnia. 
Dziękujemy za wszystkie dziecięce 
uśmiechy.    

     
  

Dzień Dziecka w Robakowie 

◊  Iwona Kosmalska
Sołtys wsi Dachowa

Dnia 1 czerwca br. Sołtys wsi Prusinowo zor-
ganizowała imprezę z okazji „Dnia Dziecka”, 
która odbyła się na boisku sportowym. Dla 
uczestników uroczystości przygotowane 
były liczne atrakcje między innymi: taneczne 
animacje, konkursy z nagrodami, malowa-
nie twarzy, kącik plastyczny, mega bański 
mydlane i słodki poczęstunek oraz ognisko.
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy 
wszystkim udanego wypoczynku: dużo słoń-
ca, uśmiechu, radości, wspaniałych letnich 
przygód.  

◊  Krystian Kazyaka

Dzień Dziecka 
w Prusinowie

Bogatym nie jest ten, kto posiada,
                                                ale ten, kto daje.
                                                        Jan Paweł II 
 
 

DZIĘKUJEMY 
za okazane serce, życzliwość

i wsparcie rzeczowe
Pikniku Rodzinnego w Błażejewie 

 
FIRMIE GRZEŚKOWIAK SURÓWKI

SOŁECTWU PRUSINOWO
FIRMIE RABEN

FIRMIE DELHAN
OSP CZMOŃ

ZAMKOWI KÓRNICKIEMU
BURMISTRZOWI MiG KÓRNI-K

WYDZIAŁOWI PROMOCJI MiG KÓRNIK
FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE

KCSiR OAZA
FIRMIE  STHIL

APTECE BETULA
APTECE RUMIANKOWEJ

HURTOWNI KOSMETYKÓW ,,POWĄSKA”
FIRMIE KURAŚ

FIRMIE KM PARTNER
SKLEPOWI OSCYPEK
SKLEPOWI PIMPAS

RESTAURACJI ,,DWA SMAKI”
RESTAURACJI ,,WIELKIE NIEBA”

PASMANTERII ,,SMYK”
JUBILEROWI BUSZKIEWICZ

SALONOWI FRYZJERSKIEMU ,, KOSMYK”
SALONOWI FRYZJERSKIEMU MACIEJ KUSZAK
SALONOWI KOSMETYCZNEMU ,,JADWIGA”
SALONOWI KOSMETYCZNEMU ,,GRACJA”

DROGERII Z KÓRNIKA
SKLEPOWI KOMPUTEROWEMU

SKLEPOWI AGD RTV
SKLEPOWI ODZIEŻOWEMU ,,EWA”

SKLEPOWI PAPIERNICZEMU Z KÓRNIKA
PANU ARKADIUSZOWI OGRABKOWI

ORAZ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM BŁAŻEJEWA

Sołtys Beata Jefremienko
Rada Sołecka
i Stowarzyszenie Nasze Błażejewo

W sobotę, 9 czerwca 2018 na plac zabaw 
w  Błażejewie licznie przybyły dzieci. nie 
zabrakło też dorosłych... Na najmłodszych 
mieszkańców naszego sołectwa czekały 
liczne atrakcje. Teatr Uliczny ,,Z  głową 
w chmurach” uczył dzieci żonglowania, cho-
dzenia na szczudłach i chodzenia po linie. 
Ochotnicza Straż Pożarna z Czmonia oprócz 
zaprezentowania najmłodszym wozu 
strażackiego i pokazu udzielania pierwszej 
pomocy  sprawiła wszystkim niespodziankę! 
W  to upalne popołudnie wszyscy chętni 
mogli ochłodzić się pod kurtyną wodną. 
Konkurs z  nagrodami cieszył się bardzo 
dużą popularnością zarówno wśród dzieci , 
jak i wśród dorosłych. Mieszkanki Błażejewa 
upiekły pyszne ciasta. Na dzieci czekała wata 
cukrowa i  lody oraz małe niespodzianki. 
Ukoronowaniem spotkania było ognisko 
i pieczenie kiełbasek. Spotkanie przyniosło 
wszystkim dużo radości. Już teraz myślimy 
o tym co zrobimy za rok....
Dziękuję wszystkim  sponsorom i mieszkań-
com Błażejewa, którzy swoim zaangażowa-
niemprzyczynili się do naszego wspólnego 
sukcesu. Opatrznosć podarowała nam 
piękną pogodę... 

Dzień Dziecka w Błażejewie

◊  Sołtys
Beata Jefremienko

DZIEŃ DZIECKA I RODZINY 
23 czerwca 2018 (sobota) godz.  16:00

(przeniesiony z 2.06. ze względu na grad i nawałnicę)
PLAC ZABAW „WESOŁY KOGUCIK”                                                                

W BIERNATKACH
W programie:

- otwarcie boiska do piłki plażowej
- turniej piłki plażowej o puchar Sołtysa

-  zabawy, gry, konkursy sportowe
- ognisko

-  słodki poczęstunek
Zapraszamy! 

                                                                                                                         Sołtys z Radą Sołecką

◊  Anna Drewnowska 

W dniu 10 czerwca br. zostały rozegrane 
zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik na Jeziorze Kórnic-
kim  w Prowencie. Udział w nich wzięło 32 
zawodników w 4 kategoriach: prezesów, 
seniorów, juniorów i kobiet. Zawody roz-
poczęły się o godz. 6:00. Prezes przywitał 
opiekunów Rejonu V: Ryszarda Waligórę 
i  Grzegorza Rochowskiego, prezesów 
rejonu i  wszystkich wędkarzy biorących 
udział w imprezie. Od godz.8:00 do 12:00 
kuszono ryby specyfikami by złowić  ich 
jak najwięcej.W śród prezesów zwyciężył 
Mirosław Grewling Koło Kórnik, drugi był 
Marek Brączkowski Koło Czempiń,  trzeci 
Marek Szcześniak Koło Manieczki. Wśród 
seniorów zwyciężył Marcin Kuźma, drugi 
Dawid Draszczyk, trzeci Karol Skopek. 
W śród młodzieży pierwsza była Zuzanna 
Jasińska, drugi Michał Gubański. Kategorię 
kobiet zwyciężyła Helena Nowakowska 
-wszyscy z koła PZW Kórnik  Najlepszym 
puchary i medale  wręczył wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. Dla wszystkich zawodników 
przekazano upominki ufundowane przez 
Miasto i Gminę Kórnik. 

Wędkarstwo

◊  Prezes
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Drużyna uczniów Zespołu Szkół w Kórniku 
w składzie Krystian Galiński, Marcin Najew-
ski, Kacper Rozmiarek z klasy II b/c zdobyli 
I miejsce w kategorii prace multimedialne 
w finale ogólnopolskiego konkursu  „O Na-
szą Niepodległą! – udział ziemian w walkach 
o odzyskanie niepodległości i  terytorium 
II Rzeczypospolitej 1914-1922”. Uczniowie 
przygotowali prezentację „Opieka Polska 
w  Paryżu w  czasie I  wojny światowej. 
Działalność społeczno-polityczna Marii 
Zamoyskiej”. 
Drużyna uczniów Zespołu Szkół w Kórniku 
w składzie Krystian Galiński, Marcin Najew-
ski, Kacper Rozmiarek z klasy II b/c pod opie-
ką Pani dr Katarzyny Czachowskiej zdobyli 
I miejsce w kategorii prace multimedialne 
w finale ogólnopolskiego konkursu „O Na-
szą Niepodległą! – udział ziemian w walkach 
o odzyskanie niepodległości i  terytorium 
II Rzeczypospolitej 1914-1922”. Uczniowie 
przygotowali prezentację „Opieka Polska 
w  Paryżu w  czasie I  wojny światowej. 
Działalność społeczno-polityczna Marii 
Zamoyskiej”. Do konkursu zgłosiło się wielu 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej 
Polski, którzy ze wsparciem opiekunów 
tworzyli prace pisemne, fotograficzne i mul-
timedialne. Do finału zakwalifikowało się 
122 pasjonatów historii Polski. Konkurs to 
wspólna inicjatywa krakowskiego oddziału 

Sukces kórnickich licealistów

IPN i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
Oddział Kraków, przy współudziale pozosta-
łych oddziałów oraz Zarządu Głównego. Fi-
nał miał miejsce w Warszawie, w dniach 7-8 
czerwca 2018 r. Pierwszego dnia uczniowie 
mieli możliwość zwiedzenia Warszawy, a na-
stępnego dnia zaprezentowania przed jury 
swoich wiadomości na temat konkursowej 
prezentacji. Celem konkursu jest przywró-

cenie często zapomnianej historii polskich 
patriotów. Całość objęta byłą patronatem 
prezydenta Andrzeja Dudy oraz minister-
stwa edukacji narodowej. Z pomoc w kwe-
rendzie materiałów dziękujemy także  Panu 
mgr. Kubackiemu a   Bibliotece Kórnickiej 
PAN za możliwość korzystania ze zbiorów. 

◊  Marcin Najewski

12 czerwca 2018 roku, o godzinie 11.00 
w holu Urzędu Miasta i Gminy w Korniku 
Pl. Niepodległości 1 odbyło się uroczyste 
otwarcie Wystawy Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Inicjatorem Wystawy był, po raz kolejny: 
Zespół Szkół w Kórniku oraz  Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik. Na wstępie pani 
dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku Emilia 
Stanny oraz wiceburmistrz Miasta i Gminy 

Kórnik pan Antoni Kalisz powitali zaproszo-
nych gości. Przedstawiciel IPN Oddziału  w 
Poznaniu pan Piotr Orzechowski przybliżył 
zgromadzonym fenomen  Polskiego Pań-
stwa Podziemnego – zjawisko wyjątkowe 
w okupowanej w latach II wojny światowej 
Europie. Opowiedział też o początkach 
polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., 
jej rozwoju i różnorodnych formach walki 
podziemnej przeciwko obu okupantom, za-
równo Niemcom, jak i Sowietom. Następnie 

pan Kazimierz Krawiarz  zreferował epizody 
związane z kórnicką konspiracją okresu II 
wojny światowej. Swoimi wspomnieniami 
z okresu konspiracji podzielił się także pan 
Ireneusz Ciszak. Na zakończenie uczniowie 
Zespołu Szkół przedstawili program arty-
styczny recytując  poezję wojenną  przy 
akompaniamencie muzycznym. Wystawę 
obejrzeć można w Ratuszu w Bninie do 27 
czerwca

Wystawa „Polska Walcząca”

◊  K. Czachowska

Dzień Dobry !
Piszę do was Kochane dzieci i dorośli, ponie-
waż chcę wam opowiedzieć o koncertach, 
które odbywają się w Bibliotece w Bninie 
wiosną, latem, jesienią oraz zimą. Najpierw 
wita nas pani Klaudyna Przybylska-Pawłow-
ska, która recytuje wiersze różnych polskich 
poetów. Następnie my prezentujemy nasze 
pasje i talenty. Można wtedy posłuchać dzie-
ci, które grają na instrumentach takich jak: 
gitara, pianino, flet i akordeon. Występują 
dzieci które uczą się gry na instrumentach 
u pani Lidii Pedy. Po naszych występach 
mamy czas na poczęstunek i rozmowę w 
miłej atmosferze. Na koniec p. Lidka  rozdaję 
nam drobne upominki i robimy wspólne 
zdjęcia. Bardzo lubię takie koncerty oraz 
czas spędzony w bibliotece!
Z ostatnich wieści: 13.06 odbył się koncert 
muzyczny pt. Muzyczny autostop.
Występowaliśmy z wakacyjnym repertu-
arem .
Życzę wszystkim udanych wakacji !

                                                                                       

XVII Gminne Warsztaty Dziecięcej Twór-
czości Plastycznej w Szczodrzykowie
Tegoroczne Warsztaty Plastyczne w Przed-
szkolu Kolorowy Świat w Szczodrzykowie 
były wyjątkowe, ponieważ rozpoczęły pro-
jekt realizowany przez przedszkole z okazji 
Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Odbyły się w sobotni 
poranek 26 maja 2018 r. Było to już siedem-
naste spotkanie, w którym dzieci w wieku 
przedszkolnym,  mogły wykazać się swoimi 
zdolnościami plastycznymi oraz  podzielić 
wrażliwością w postrzeganiu i ujmowaniu 
świata. Temat pracy był ukłonem w stronę 
naszej Ojczyzny i brzmiał: „Pobawmy się ko-
lorami białym i czerwonym”.   W warsztatach 
wzięły udział dzieci  w wieku od 3 do 6 lat.  
Byli to mali artyści z przedszkoli na terenie 
gminy Kórnik, a  także z zaprzyjaźnionych 
przedszkoli: Przedszkola Bajkowa Kraina 
z Tulec oraz Przedszkola nr 75 Przyjaciele 
Włóczykija  w Poznaniu. Ogród przedszkol-
ny zamienił się w plener artystyczny, gdzie 
harmonijna, nastrojowa muzyka wyciszała 
młodych twórców, a przeplatająca się biel 
i czerwień dekoracji mogła ich zainspirować 
do pracy. Dzieci, jak zawsze, okazały się 
skarbnicą pomysłów i  w niedługim czasie 

galeria pełna była ciekawych i niezwykłych 
prac.     W  tym roku, poza budowaniem 
w dzieciach wrażliwości twórczej, dodatko-
wym celem warsztatów było rozbudzenie 
w małych artystach zainteresowania dzie-
jami Polski, jej barwami oraz symbolami 

narodowymi. Kształtowanie tożsamości 
i  wspólnoty narodowej. Na zakończenie 
wydarzenia uczestnicy zaproszeni zostali 
do pamiątkowej  fotografii, oraz otrzymali 
dyplom i upominek. Do zobaczenia za rok!

W kolorach białym i czerwonym

◊ Kolorowy Świat

Łukasz Jaskóła zwyciężył w konkursie na 
najlepszego kierowcę komunikacji podmiej-
skiej zorganizowanym przez MPK Poznań. 
Kierowca kórnickiej spółki KOMBUS pokonał 
Rafała Lewandowskiego z Lubonia oraz 
Pawła Wojtczaka z Rokienicy. 
Wśród kierowców MPK Poznań najlepszy był 
Wojciech Klarzyński a najlepszym kierowcą 
aglomeracji  został Paweł Sztukiewicz.
Kierowcy zdawali test teoretyczny, ich praca 
była obserwowana przez „tajemniczych 
pasażerów”, pokonywali skomplikowany tor 
przeszkód na placu manewrowym, mieli za 
zadanie poradzić sobie z problematycznym 
podróżnym oraz udzielić innemu pierwszej 
pomocy.
Gratulujemy!

Najlepszy kierowca

◊  ŁG
◊ Młody muzyk Marta Wlazła

Muzyka
w bibliotece
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Po raz drugi Rada Rodziców Przedszkola nr 
1 w Kórniku im Misia Uszatka zorganizowała 
Piknik Rodzinny na Błoniach. Impreza, która 
odbyła się 9 czerwca za temat przewodni 
miała tym razem rywalizację sportową na 
wesoło. Stało się tak dzięki uprzejmości 
i  zaangażowaniu kadry Akademii Reissa, 
szczególnie znanego dzieciom pana Patryka, 
który cały rok szkolny prowadzi z dziećmi 
zajęcia w ramach Akademii Reksia.
Każdy przedszkolak mógł więc przebyć 
specjalny tor przeszkód, składający się ze 
slalomów, skoczni i bramek. Ukończenie 
wszystkich konkurencji umożliwiało otrzyma-
nie specjalnego dyplomu oraz nagrody. Po 
zajęciach ruchowych można było poruszać 
głową i wielkimi figurami szachowymi pod 
okiem eksperta  - pana Jakuba Zgardy, który 
również w przedszkolu wprowadza dzieciaki 
w świat szachów. 
Ponieważ aura jak i atmosfera sportowych 
zmagań były gorące, trzeba było wezwać na 

pomoc strażaków. Druhowie z OSP Czmoń 
nie tylko zaprezentowali swój sprzęt gaśniczy 
i  ratowniczy, ale także rozstawili kurtynę 
wodną, dzięki której można było się ochło-
dzić i orzeźwić.   
A jeśli kibicom emocje sportowe podniosły 
ciśnienie, można było je sobie zmierzyć 
i przeprowadzić inne badania w punkcie 
zorganizowanym przez  centrum medyczne 
„Med Heart” z Bnina. Malowanie twarzy 
i  czarodziejskiego domku przeprowadziły 
profesionalne animatorki.
Wielu rodziców włączyło się w trud organi-
zacji Festynu przygotowując pyszne ciasta. 
Inni zorganizowali wspaniałe fanty, które 
trafiły do dzieci. 
Dziękujemy:
- KCRiS „OAZA”, w szczególności oddziałowi 
„Błonie”
- Panu Patrykowi Halaburdzie i całej załodze 
Akademii Reissa
- Strażakom OSP Czmoń  i OSP Kórnik (za 

wypożyczenie kurtynywodnej)
- Barowi „Oskar”
- Wspaniałej Siódemce
- Magdalenie i Mateuszowi Gorznym,
- Joannie i  Łukaszowi Jędrzejczakom,
- Marcie Taciak,
- Tomaszowi Rydjanowi,
- Firmie Albeco Sp. z o.o., 
- Darii i Mirosławowi Gorowskim,
- Marcie Jankowiak-Bąk, 
- Annie Kowalskiej,
- Annie i Przemysławowi Rubelkom
- Firmie Edica
-Wydziałowi Promocji Gminy UMiG Kórnik
oraz wsyzstkim, którzy pomogli przy ustawia-
niu i prowadzeniu stoisk. 
18 czerwca takze z inicjatywy Rady Rodziców 
dzieci z naszego przedszkola pojechały do 
teatru. Stało sie tak dzięki balowi, który zorga-
nizowaliśmy w karnawale. Dochód z imprezy 
przeznaczono właśnie na ten cel. 

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku po 
raz kolejny zorganizowali happening czytel-
niczy, którym włączono się w ogólnopolską 
akcję pod hasłem „Jak ni czytam, jak czytam”. 
Akcja ma na celu promowanie czytania 
dla przyjemności - bez przymusu, w miłej 
atmosferze, wraz z rówieśnikami, nauczy-
cielami, często rodzicami. Organizatorem 

jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole” wraz 
ze szkołami i bibliotekami. Akcji patronuje 
m.in. Biblioteka Narodowa.
Punktem zbornym dla młodych, często prze-
branych w różnorakie stroje ludzi z książ-
kami był tym razem rynek w Kórniku. Klasy 
zaprezentowały transparenty z hasłami lub 
skandowały rymowanki o ksiażkach. Barwny 
korowód czytelniczy przeszedł promenadą 

na podzamcze, gdzie na wielkim trawniku 
oddano się lekturom. Uczniom kórnickiej 
szkoły towarzyszyli między innymi uczest-
nicy ŚDS „Gościnni” oraz bibliotekarze i bi-
bliotekarki z kórnickich świątyń czytelnictwa.
Latem, na wakacjach, podczas urlopu na 
pewno znajdzie sie czas na książkę. Życzymy 
wiec wszystkim czytelnikom miłej lektury, bo 
„jak nie czytam, jak czytam?”

„Jak nie czytam, jak czytam“

Festyn Rodzinny

◊  ŁG

◊  ŁG

16 czerwca w Szkole Podstawowej w Ka-
mionkach odbył się III Festyn Szkolny. 
Naszym  tegorocznym celem było zebranie 
funduszy na drenaż terenu pod plac zabaw 
i zakup kolejnych elementów (na pierwszą 
część konstrukcji Rada Rodziców zebrała 
już środki).
Festyn tradycyjnie obfitował w atrakcje. Te-
ren podzieliliśmy na kilka stref. Jedną z nich 
była „Strefa Jednorożca”, w której Zosia, 
uczennica czwartej klasy, zaprezentowała 
swoje umiejętności skacząc przez przeszko-
dy na Alim –  wystylizowanym koniu. Po 
pokazie dzieci chętnie korzystały z możli-
wości przejażdżki na jednorożcu. Ponadto 
aktywnie spędzały czas w „Strefie Zabawy”, 
w której największą popularnością cieszyły 
się kule waterball, tworzyły prace plastycz-
ne w „Strefie Artysty” i eksperymentowały 
w „Strefie Naukowca”. Ofertę edukacyjną 
naszego festynu wsparło również Nadleśnic-
two Babki i sokolnicy, przybliżając dzieciom 
tajniki przyrody. Po raz kolejny towarzyszyły 
im piękne sowy, wyjątkowa atrakcja naszego 
festynu.  Po zabawie i nauce można było 
zaspokoić głód w „Strefie Łasucha”. Jak zwy-

kle dużą popularnością cieszyły się pyszne, 
domowe ciasta. 
Dorośli licznie odwiedzali stoisko Rady Ro-
dziców „Poznaj szkołę z kontenerów”.  Od 
pewnego czasu szukamy rozwiązań, które 
pozwolą uniknąć dwuzmianowości w kla-
sach 4-6. Nie możemy zgodzić się na to, żeby 
nasze dzieci w klasach czwartych, piątych 
i szóstych kończyły lekcje po godzinie 18. 
Wiemy, że rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Kamionkch została wpisana do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Kórnik na lata 2018-2027. Proponowane 
zakończenie inwestycji zaplanowano na 
31.08.2020 r. Jednak Wieloletnia Prognoza 
Finansowa to tylko prognoza, proponowa-
ne terminy mogą ulec zmianie, a naszym 
dzieciom potrzebne są rozwiązania funk-
cjonujące od 1 września 2018 r. 
Dlatego zaczęliśmy się interesować rozwią-
zaniami modułowymi (budownictwo kon-
tenerowe). Są to rozwiązania stosowane na 
świecie od lat. Dzięki kontenerom niejedna 
szkoła zyskała przestrzeń, żeby odpowied-
nio funkcjonować. Dla nas najważniejsze 
jest to, że bardzo krótki czas realizacji  

zabudowy kontenerowej (około miesiąca) 
pozwoli uniknąć dwuzmianowości w kla-
sach 4-6 już w najbliższym roku szkolnym. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozbudowa 
kontenerowa może odłożyć faktyczną roz-
budowę szkoły na wiele lat. Jednak w tym 
momencie ważniejszy jest dla nas komfort 
nauki i pracy dzieci i nauczycieli.  Uważamy, 
że nauka w wyżej wymienionych godzinach 
jest nie do przyjęcia. W naszym odczuciu jest 
to zmuszanie młodego człowieka do wysiłku 
ponad jego siły. 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami 
tego dnia. Dziękujemy dzieciom za fanta-
styczną wspólną zabawę, a  rodzicom za 
obecność i hojne datki. Dziękujemy Pracow-
nikom szkoły za pomoc okazaną podczas 
organizacji i  trwania festynu. Dziękujemy 
Dyrekcji Szkoły i Gronu Pedagogicznemu za 
wsparcie. Podziękowania składamy również 
naszej nieocenionej OSP Kamionki, Nad-
leśnictwu Babki, sponsorom i wszystkim 
osobom zaangażowanym w  organizację 
tego wydarzenia. To był wspaniały dzień!

16 maja 2018r. odbyła się II edycja międzysz-
kolnego konkursu z kodowania w języku 
SCRATCH. W finale konkursu wzięły udział 
cztery szkoły z naszej gminy: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 z Kórnika, Szkoła Podstawowa 
ze Szczodrzykowa, Szkoła Podstawowa z 
Radzewa oraz Szkoła Podstawowa w Ka-
mionek.
Sześć dwuosobowych drużyn zmagało się 
z zadaniami polegającymi na napisaniu 
algorytmu w programie Scratch. Uczniowie 
zastosowali w swych programach wiado-
mości matematyczne, algorytmiczne oraz 
umiejętność rozwiązywania problemów. 
Dodatkowo na koniec rozwiązywali trudny 
rebus, a gdy emocje sięgały zenitu i tabela 
wyników nie do końca różnicowała zajmo-

wane miejsca, każdy finalista musiał zmie-
rzyć się z wiedzą na temat programowania 
i wykazać nie lada refleksem rozwiązując 
quiz KAHOOT.
Ostatecznie finaliści szkół zajęli następujące 
miejsca:
I miejsce - SP w Kamionkach,
II miejsce - SP w Kamionkach,
III miejsce - SP nr 2 w Kórniku. 
Wszyscy uczestnicy, a w szczególności zwy-
cięzcy, otrzymali bardzo cenne nagrody i 
statuetki ufundowane przez Radę Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Kamionkach, KCRiS 
Oaza, Prodata - Poznań oraz organizatora 
konkursu.

Organizator – Beata Karolczak

„Ja nie serfuję! Ja programuję“

Festyn szkolny w Kamionkach

◊  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Kamionkach
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Festyn „Święto Szkoły” w Szkole Podstawowej 
w Szczodrzykowie
26 maja 2018 w Szkole Podstawowej im. 
Jana Paweł II w Szczodrzykowie odbył się 
coroczny festyn „Święto Szkoły”. W ten sło-
neczny, sobotni poranek czekało na naszych 
uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości 
wiele atrakcji, w których każdy mógł znaleźć 
dla siebie coś interesującego.
Festyn rozpoczęła Gala „Orzełki Szczodrzyko-
wa”, na której statuetki otrzymali uczniowie 
wyróżniający się zaangażowaniem w życiu 
szkoły lub ciekawymi, rozwijającymi pasjami. 
Galę uświetniły występy artystyczne w wyko-
naniu uczniów z młodszych klas 
i szkolnego chóru, którzy zaprezentowali szli-
fowane przez cały rok zdolności muzyczne.  
Po części artystycznej na dziedzińcu i boisku 
szkolnym zrobiło się gwarno. Przygotowane 
stoiska cieszyły się dużą popularnością wśród 
uczestników festynu. Na stoisku firmy recy-
klingowej „BALOT” z Kórnika odbywały się 
konkursy ekologiczne 
i zbiórka butelek PET. Na aktywnych czekały 
ekologiczne nagrody, np. niszczarki do 

butelek plastikowych. Firma Ogrody Od-
nowa Poznań przeprowadziła dla młodych 
ogrodników mini warsztaty z projektowania, 
przygotowała także kiermasz roślin. Osoby 
lubiące ruch mogły wykazać się swoją spraw-
nością w różnych konkurencjach z latającym 
dyskiem. Disc golf do kosza, tor z przeszkoda-
mi, ćwiczenia Freestyle to sportowe atrakcje 
przygotowane przez trenerów Młodzieżowej 
Akademii Ultimate i SportCraft. Przejażdżka 
na konikach polskich była nie tylko wielką 
frajdą, ale miała także szczytny cel, ponie-
waż pierwszeństwo w przejażdżkach miały 
dzieci, które przyniosły owoce i warzywa dla 
zwierząt ze Stowarzyszenia BENEK. Niemałą 
atrakcją, nie tylko wśród najmłodszych było 
puszczanie ogromnych baniek mydlanych, 
które zorganizowała mama jednej z naszych 
uczennic.  
Również w murach szkoły tętniło życie. Część 
rodziców i uczniów wybrało się na warsztaty 
edukacyjne przygotowane przez nauczycieli. 
Niektórzy mieli problem, czy wybrać lekcję 
historii i języka polskiego o komiksach „Kajko 
i Kokosz”, czy może  matematyki „Wycieczkę 

do ZOO”, a może wybrać się w podróż na 
„Supermózgi geograficzne”. Nie zabrakło 
również kącika logopedy z najróżniejszymi 
grami i zabawami logopedycznymi. Gwarno 
było na dolnym korytarzu gdzie odbywał 
się „Pchli targ”. Biżuteria, książki, gry, ręko-
dzieła, porcelana – wszystko cieszyło się 
powodzeniem! 
Zmęczeni atrakcjami festynowicze mogli 
posilić się kiełbasą z grilla, grochówką, 
a także pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem 
serwowanym na stoisku ze „Swojskim ja-
dłem”. A na smakoszy ciast czekała kawiaren-
ka pełna domowych wypieków. Trudno nie 
wspomnieć jeszcze kolorowej waty cukrowej, 
która była ulubionym przysmakiem dzieci.  
Ten wspaniały dzień nazywany u nas od kilku 
lat Świętem Szkoły jest okazją do wspólnego 
spędzenia czasu i jednoczenia się w działaniu 
rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły dla do-
bra naszych uczniów. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wywołali w tym dniu radość i uśmiech 
na twarzy niejednego dziecka!   

Święto szkoły w Szczodrzykowie

◊  SP Szczodrzykowo

   „Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji 
zachować, na wszelki wypadek zachowaj się 
przyzwoicie”                                  A. Słonimski

    Oto hasło, które przyświecało organizato-
rom i uczestnikom turnieju o tytuł „Znawcy 
Dobrych Manier” organizowanego cyklicznie 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bninie. 
Jego celem było poszerzanie wiedzy z zakre-
su zasad dobrego zachowania oraz stoso-
wania ich w praktyce wśród uczniów naszej 
szkoły. Chcemy wykształcić młodych ludzi, 
którzy nie tylko będą posiadali odpowiedni 
zasób wiedzy, ale również potrafili właści-
wie zachować się w  różnych sytuacjach 
życiowych . 
Pierwszym etapem turnieju było omó-
wienie zasad savoir-vivre na godzinach 
wychowawczych a następnie wyłonienie, 
na podstawie konkursu klasowego, dwóch 
reprezentantów- dziewczyny i  chłopaka- 
którzy najlepiej je znają. Te osoby wzięły 
udział w finale turnieju, który odbywał się 
w obecności widzów. 

30 maja 2018 r. dwudziestu uczestników 
z klas IV-VII zmierzyło się nie tylko z pytania-
mi dotyczącymi prawidłowego zachowania 
w różnych sytuacjach spotykanych na co 
dzień, ale także układaniem hasła z  roz-
sypanki wyrazowej. Było to motto całego 
turnieju i miejmy nadzieję, że większość 
zapamięta je do końca życia. Kolejnym 
zadaniem była poprawa błędów meryto-
rycznych w tekście dotyczącym zachowania 
podczas uroczystości rodzinnej i większość 
uczestników świetnie sobie z tym poradziła. 
Jury miało trudny orzech do zgryzienia z wy-
łonieniem ścisłej dziesiątki finalistów, gdyż 
poziom wszystkich uczestników był wysoki. 
Chwile oczekiwania na werdykt komisji umi-
lały utwory śpiewane przez szkolny zespół 
wokalny „Tremolo”.  Wreszcie przyszedł 
czas na ostatnie zadanie dla finalistów – na 
podstawie scenek z  udziałem statystów 
decydowali, jak należy zachować się w da-
nej sytuacji. Po podliczeniu punktów przez 
jury nastąpił moment ogłoszenia wyników. 
Zwycięzcami tegorocznego turnieju o tytuł 

„Znawcy Dobrych Manier” zostali Joanna 
Sobańska i Dawid Szymaniak, którzy z rąk 
pani dyrektor Zofii Talarczyk otrzymali me-
dale „Dama Szkoły” i „Dżentelmen Szkoły” 
roku 2018. Drugie miejsca zajęli Joanna Bart-
kowiak oraz Stanisław Duszczak, a trzecie 
Aleksandra Gnyś i Jakub Wesołek. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i mamy 
nadzieję, że staną się wzorami do naślado-
wania dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

„Znawcy Dobrych Manier”

◊  Agnieszka Chmur

Działania ekologiczne realizowane w każdej 
szkole są ważne i przyszłościowe, bez nich 
nasze dzieci i  przyszłe pokolenia utoną 
w śmieciach, nie będą oddychać świeżym 
powietrzem, nie będzie życia na Ziemi. 
Wiemy o tym również my – rodzice uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, dlatego 
stworzyliśmy program ekologiczno-eduka-
cyjny Jestem Eko!  Jest to projekt mający na 
celu edukację oraz kształtowanie postaw 
pro-ekologicznych wśród dzieci i młodzieży 
naszej szkoły. Program powstał z inicjatywy 
Rady Rodziców, która we współpracy z na-
uczycielami, stworzyła szereg ciekawych 
inicjatyw edukacyjno-wychowawczych, 
obejmujący swym działaniem wszystkich 
uczniów szkoły – od klas „0” po Gimnazjum.
Program ruszył w roku szkolnym 2017/2018. 
Udało się zrealizować kilka ważnych inicja-
tyw: 3 zbiórki nakrętek, zbiórkę makulatury, 
zbiórkę baterii, przedstawienie ekologiczne 
pt. „Zielony Kapturek i siedmiu śmieciolud-
ków”, dwa konkursy: „Śmieciowy Potwór/
Ekoludek” i  „Eko-biżuteria dla Eko-mamy” 
oraz pokaz eko-mody.
Wszystkie inicjatywy wiązały się z ogromem 
pracy i zaangażowaniem rodziców, nauczy-
cieli i uczniów. Ale udało się! Akcje zbiórko-
we przerosły nasze oczekiwania! Zebraliśmy 
ponad 1,6 tony nakrętek, 7,5 tony makulatu-
ry oraz ponad 1,1 tony baterii! Każda zbiórka 
pokazywała nam, że rodzice, uczniowie i na-
uczyciele coraz chętniej angażują się w akcje 
pro-ekologiczne. Z każdą zbiórką przybywa-
ło więcej surowców i więcej uczestników. 
Dla najbardziej zaangażowanych uczniów 

i klas przewidzieliśmy nagrody. Dziesiątka 
najbardziej aktywnych zbieraczy w szkole, 
w  każdej zbiórce, otrzymywała nagrody 
indywidualne (gry planszowe lub karty do 
Decathlon’a o wartości 50zł i 30zł).  Trzy 
najbardziej zaangażowane klasy w zbiór-
kach baterii, nakrętek i makulatury  wygrały 
wycieczki do Hydropolis i Afrykarium w ZOO 
we Wrocławiu. Były to klasy: baterie- klasa 
5a – wychowawca p. Izabella Buszkiewicz, 
która zebrała 171 kg tego surowca; makula-
tura - klasa 5c – wychowawca p. Magdalena 
Stratyńska, która przyniosła łącznie 1 782 kg, 
nakrętki - klasa  4a – wychowawca p. Hanna 
Borsut, która przyniosła ich ponad 275 kg. 
Wycieczki ufundowała Rada Rodziców ze 
środków zewnętrznych pozyskanych na 
realizację projektu.
W ramach Programu odbyły się również 
konkursy ekologiczne. Pierwszy z  nich 
był dedykowany dla uczniów klas 0-III pt. 
„Śmieciowy Potwór/Ekoludek”, zorgani-
zowany przez wychowawców klas „0” – p. 
Sylwię Łopkę oraz p. Łukasza Fogla. Dzieci 
miały za zadanie przygotować i przedstawić 
najwymyślniejszą postać, przyjazną, bądź 
zagrażającą naszej przyrodzie, z wykorzy-
staniem surowców wtórnych i naturalnych 
materiałów. Do konkursu wpłynęło 27 
prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne 
nagrody min. roboty solarne, kartonowe 
domki do kolorowania, zgniatarki do bute-
lek, plecaki, i inne.
Kolejny konkurs pt. „Eko-biżuteria dla eko-
-mamy” zorganizowała p. Beata Godlewska 
wychowawca ze świetlicy  szkolnej. Konkurs 

był dedykowany dla całej społeczności 
uczniowskiej – od klasy „0” do III Gimna-
zjum. Dzieci miały wykorzystać materiały 
ekologiczne i surowce wtórne będące odpa-
dami - śmieciami typu: zużyte przedmioty 
plastikowe, papier, tektura (np. kartony po 
napojach), puszki aluminiowe, elementy 
metalowe (np. zakrętki od słoika), szmatki, 
folia lub materiałów naturalnych: drewno, 
słoma. Do konkursu wpłynęło 21 prac. 
Atrakcyjne nagrody trafiły w ręce każdego 
dziecka biorącego udział w zabawie!
Przedstawienie ekologiczne przygoto-
wane przez p. Sylwię Łopkę  i p. Łukasza 
Fogla w bardzo zabawny sposób pokazało 
problem zaśmiecania środowiska. Na 
uznanie zasługuje fakt, że wystąpili w nim 
wyłącznie uczniowie klas „0”, którzy fanta-
stycznie poradzili sobie z zapamiętaniem 
tekstu i współpracą na scenie, ubrani byli 
w przepiękne stroje oddające charakter 
problemu ekologii i w tym wszystkim czuli 
się tak swobodnie jak ryby w wodzie! Przed-
stawienie było dedykowane dla uczniów 
klas I-III. Młodych aktorów Rada Rodziców 
nagrodziła plecakami. 
Eko-moda to również projekt realizowany 
z klasach „0”. Rodzice wspólnie z dziećmi 
przygotowali stroje z materiałów ekologicz-
nych i  surowców wtórnych, które zapre-
zentowali na pikniku rodzinnym. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki. Wszystkim 
nauczycielom zaangażowanym w Projekt 
serdecznie dziękujemy!

(cd na str 22)

„Jestem Eko“

28 maja  br. w Szkole Podstawowej w Bninie 
odbyła się III edycja Gminnego Konkursu 
Piosenki Angielskiej ‘Let’s sing!’ klas I-III. 
Na scenie wystąpiły: Agata Gratkowska 
z Kamionek, Veronika Chmura, Zuzanna 
Raźniewska z Kórnika, Iga Kasperek, Lilian-
na Szeląg ze Szczodrzywkowa oraz Zofia 
Augustyniak, Maria Forgacz i Maja Niemier 
z  Bnina. Uczennice zaśpiewały bardzo 
wymagające utwory muzyki pop, stawiając 
konkurs na wysokim poziomie. Podium 
zdobyły: 
I miejsce - Veronika Chmura (‘How far I’ll go’ 
Alessia Cara)
II miejsce - Maja Niemier (‘Why don’t we go’ 
Marta Gałuszewska)
III miejsce - Maria Forgacz  (‘Halo’ Beyoncé)
Gratulujemy!

◊  Paulina Lubińska

Let’s sing! Zaśpiewajmy!
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AFISZ

23.06 FESTYN II KÓRNICKIE WIANKI, Plac 
Browarowy w Kórniku, godz. 17:00

23.06 MARATON FILMOWY, boisko w Ko-
ninku, godz. 22:00
23.06 FESTIWAL BATYSKAF, Błonie nad 
jeziorem, godz. 16:00

24.06 AKADEMIA SENIORA – WYCIECZKA 
z Markiem Kaczmarkiem. Strażnica OSP 

Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.16:30

26.06 BAJKOCZYTANIE na polanie. „Pirat 
Nat”, Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 
16:30

27.06 AKADEMIA SENIORA – KRAWIECTWO. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

1.07 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, 
Arboretum w Kórniku, „Kiepura na dobry 
początek” godz. 18:00

4.07 AKADEMIA SENIORA – TANIEC BARO-
KOWY, zbiórka przed zamkiem, godz. 16:30

8.07 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, Ar-
boretum w Kórniku „Piosenka więcej niż 
poetycka” Good Staff, godz. 18:00

11.07 AKADEMIA SENIORA – KRAWIECTWO. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

18.07 AKADEMIA SENIORA – PIKINIK W PLE-
NERZE, zbiórka Prowent przy Szymborskiej, 
godz. 16:30

18-19.07 LITERKOWA DŻUNGLA, Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, godz. 11:00

22.07 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, 
Arboretum w Kórniku, „WIWAT! Orkiestra 
Vivat!”, godz. 18:00

25.07 AKADEMIA SENIORA –ĆWICZENIA, 

Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

25-26.07 TAJEMNICA CHIŃSKIEGO SMOKA 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 11:00

29.07 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, Ar-
boretum w Kórniku, kino w plenerze „Ponad 
śnieg” Kwartet JORGI, godz.20:00

1-2.08 AHOJ! PIRACI NA HORYZONCIE. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.11:00

5.08 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, Ar-
boretum w Kórniku, „Chopin Profanum”, 
godz.18:00

8-9.08 AFRYKAŃSKA PRZYGODA, Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, godz. 11:00
12.08 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, Ar-
boretum w Kórniku, „Piosenki zatrzymane 
w kadrze”, godz. 18:00

19.08 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, 
Arboretum w Kórniku, „Sto lat! Polsko”, 
godz. 18:00

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

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

◊ MH

(cd. ze str. 2)
Program Jestem Eko! spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 
Z tego też względu planujemy rozszerzenie 
go o kolejne propozycje zarówno od rodzi-
ców jak i nauczycieli. Chcemy wspólnie wy-
pracować różnorodny plan działania, który 
spotka się z zainteresowaniem uczniów i na 
stałe wpisze się w życie szkoły. Zależy nam 
aby Program był bogaty w zajęcia zarówno 
w klasach jak i w plenerze.
Warto zaznaczyć, że Projekt Jestem Eko! jest 
realizowany w partnerstwie z Kórnickim 
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„Klaudynka”. Dostarczone przez uczniów 
nakrętki zostały sprzedane, a  zebrane 
pieniądze przeznaczono na działalność 
rehabilitacyjną dla podopiecznych Stowa-
rzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie taką 
pomocą obejmuje 65 osób zamieszkałych 
na terenie naszej gminy.
Mówiąc o Programie nie można zapomnieć 
o firmach i instytucjach, które go aktywnie 
wspierały. Serdecznie dziękujemy Urzędo-
wi Miasta i Gminy w Kórniku za wsparcie 
finansowe, Środowiskowemu Domowi 
Samopomocy Gościnni za pomoc przy zbiór-
kach nakrętek, Straży Miejskiej w Kórniku za 
pomoc w transporcie i rozładunku baterii, 
Studiu Reklamy DIM Damian Miedziarek 

za bezpłatne wykonanie loga Programu, 
naklejek i plakatów, firmie Studio-sun za 
użyczenie wagi potrzebnej do zbiórek 
surowców oraz Kórnickiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji „Oaza” za nagrody dla 
Uczniów. Dziękujemy również uczniom 
z  Koła Wolontarialnego, działającego na 
terenie szkoły pod opieką p. Anetty Szarzyń-
skiej.  Podziękowania kierujemy także do 
pracowników obsługi Szkoły, w tym w szcze-
gólności do p. Sylwestra Litkowskiego za 

nieocenioną pomoc przy realizacji zbiórek. 
Dziękujemy też wszystkim Rodzicom, którzy 
zaangażowali się w organizację Programu, 
a także tym, którzy aktywnie wspierali swoje 
dzieci i motywowali je do udziału w akcjach 
Rady Rodziców.
Zapraszamy we wrześniu na II edycję Pro-
jektu Jestem Eko!

 

 Po rocznym zanurzeniu w dalekich morzach 
Batyskaf ponownie wypływa w  Kórniku. 
Wracamy ze zdwojoną siłą oraz z niepo-
wtarzalną muzyczną ekipą. Najmłodsi jak 
co roku będą mogli wydobywać z  siebie 
muzyczne talenty podczas Akademii Ma-
łego Rockmana prowadzonej przez zespół 
Ciabatta. Wygłodniali uczestnicy będą 
mogli zadowolić swe żołądki dzięki food 
trackom serwującym różnorodne smako-
łyki. Spodziewamy się najwięcej głodnych 
muzyki, dlatego przygotowaliśmy apetyczny 
repertuar!

23 czerwca będziemy pływać wśród mu-
zycznych fal na terenie kórnickich Błoni na 
obszarze pola namiotowego. Wejście na 
pokład jak zawsze bezpłatne!
Niniejszym przedstawiamy tegoroczne 
gwiazdy festiwalu:

Niewielu w  Polsce mamy kowbojów. Ja-
kub Wilak and The Cowboys nadrabiają 
braki poprzez muzykę roztaczając swą 
kowbojską aurę. Czterech wspaniałych 
i  utalentowanych eksploruje muzyczne 
przestworza, by Dziki Zachód wydobyć ze 
środkowoeuropejskiej Polski. Spokojne, 
instrumentalne kawałki raczej przywołują 
skojarzenia z krwistym zachodem słońca niż 
żywiołową bójką w barze, ale kto powiedział, 
że kowboj musi być zawadiacki? Ci kowboje 
są po prostu sobą.

W drugiej kolejności posłuchamy polskiego 
indie rocka. Fink Tree, choć raczej jasno 
zdefiniowani, odznaczają się eklektyzmem. 
Śpiewają w dwóch językach, bo w tylu języ-
kach biją ich serca. Te wielkie serca otwierają 
przede wszystkim na publikę, co przekłada 
się na pełne wrażliwości brzmienie.

Naliah to zespół, który powstał dzięki po-
dróżniczym doświadczeniom. Wiąże się 
to bezpośrednio z  brzmieniem zespołu: 
muzyka Naliah to podróż przez różne style, 
spośród których dominuje soul. Z mieszan-
ki tej powstaje własny styl zespołu – świeży 
i niepowtarzalny.

Ciabatta, jak sama o  sobie mówi, to 5 
smakowitych składników dający apetyczny 
wypiek. Grają gastrock: 
ten mocny, ten lżejszy 
i  ten wyjątkowy. Człon-
kowie swoje brzmienie 
wypiekli już na 3 płytach, 
które pachną smako-
wicie. Gdyby muzykę 
dało się jeść, na występie 
Ciabatty chcielibyście ją 
schrupać!

Jeśli jeszcze komuś trze-
ba udowadniać, że muzy-
ka to zabawa, to najlepiej 
zrobią to Brodacze Live 
Act. Masa pomysłów i dy-
stansu do siebie owocują 
niepowtarzalnym, indy-
widualnym stylem. Bear-
doelectro – bo taki gatu-
nek stworzyli – odznacza 
się łączeniem muzyki 
elektronicznej z  żywymi 
instrumentami. Ambit-
ne autorytety – Dum-
beldore, Święty Mikołaj, 
Mieszko I – inspirują do 
tworzenia muzyki, która 
krzyczy: w brodzie siła!

Terrific Sunday to kolejna 

indierockowa propozycja. Wyraziste, choć 
nieprzytłaczające gitarowe brzmienie, 
melodyjne refreny i teksty pisane od serca 
to sposób tych panów na sukces. Zespół 
został doceniony m.in. podczas festiwalu 
w Jarocinie oraz Open’er Festival, a także 
przez Akademię Fonograficzną otrzymując 
nominację do Fryderka w kategorii „Fono-
graficzny debiut roku”.

Radosć pisania  
Radosć fotografowania

Wisława Szymborska 
w obiektywie Joannay Helander

Wystawa z okazji 95. rocznicy urodzin Noblistki 

Hol KCRiS OAZA
27 czerwca-14 lipca 2018 r.

Batyskaf Festiwal powraca!

◊  Smartness

◊  Marzena Szubert
Koordynator Projektu Jestem Eko!
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W dniu 13.06.2018 w Kórnickim Centrum 
Rekreacji  i Sportu OAZA  odbyła się VI 
edycja zawodów pływackich „Mały Olimpij-
czyk”, które oficjalnie otworzył Pan Bartosz 
Karaś – wicedyrektor KCRiS Oaza. Gościem 
honorowym zawodów był pięciokrotny 
uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich Pan Mi-
rosław Owczarek.  
Zawody są podsumowaniem całorocznej 
nauki pływania dzieci i młodzieży w centrum 
Oaza. W tegorocznych zawodach wzięło 
udział ok 130 dzieci. Wszyscy zawodnicy 

startowali na dystansie 25 m stylem do-
wolnym z podziałem płeć i na 7 kategorii 
wiekowych.  Na tegorocznych zawodach 
najlepszy wynik płynąc stylem dowolnym 
wśród dziewcząt uzyskała Sandra Dmowska 
(00:15.82) natomiast wśród chłopców Jakub 
Lewandowski (00:15.76). Dodatkowo dla 
odważnych odbył się wyścig w stylu klasycz-
nym i motylkowym oraz zawody w zjeździe 
ze zjeżdżalni na czas. Wyniki zawodów oraz 
fotoreportaż dostępne są na stronie inter-
netowej www.oaza.kornik.pl.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
nowa konkurencja: sztafeta rodzic + dziec-
ko (2x25 m). Rywalizowało razem 50 
sztafet w trzech kategoriach wiekowych. 
Najlepszy wynik uzyskała sztafeta Maria 
i Michał Lange uzyskując czas 00:32.57.                                                                                                                       
Wszystkim małym i dużym pływakom gratu-
lujemy uzyskanych wyników. Do zobaczenia 
w przyszłym roku. 

„Mali olimpijczycy“ pływali
Główną imprezą łuczniczą w ostatnim czasie 
była dla Stowarzyszenia UKS Jedynka Kórnik 
siódma edycja ROBINsonady w Radzewie. 
Miała ona miejsce 26 maja. Zwycięstwa 
w swoich kategoriach odnieśli: Wojciech 
Radziejewski, Roksana Toboła oraz Zofia 
Brylewska. Drugie miejsca wywalczyły: 
Paulina Bukczyńska i  Zuzanna Banecka, 
a  trzecie Gabriela Ukleja. W strzelaniach 
specjalnych wśród dziewcząt nie miała sobie 
równych Zuzia, a dwa kolejne miejsca zajęły 
Paulina i Gabrysia. Pośród chłopców na 
drugiej pozycji znalazł się Wojtek. 1 czerwca 
w Poznaniu odbyły się zawody łucznicze 
z okazji Dnia Dziecka. Zwycięstwo odniosły: 
Zofia Kmiecik i Paulina Bukczyńska, a dru-

gie miejsce wywalczyła Gabriela Kmiecik. 
9 czerwca udaliśmy się do Bukowca, aby 
wziąć udział w turnieju łuczniczym o Puchar 
Burmistrza Nowego Tomyśla. Najlepszy-
mi okazali się Zuzanna Banecka i  Jakub 
Sobiech. Drugie miejsce wystrzelała Zofia 
Brylewska. 10 czerwca w Radzewie odbył 
się II Rodzinny Turniej Łuczniczy. Puchar 
przechodni wywalczyła rodzina Ukleja (Ga-
briela, Jacek), którzy wyprzedzili o zaledwie 
1,5 punktu ubiegłorocznych mistrzów, tj. 
rodzinę Brylewskich (Zofia, Franciszek, 
Karolina, Robert). Na najniższym stopniu 
podium stanęła rodzina Jankowskich (Jakub, 
Przemysław). Wystartowało 9 drużyn.

Robin z Radzewa
Po starcie w  rozgrywkach Wielkopolskiej 
i Polskiej Ligi Unihokeja przyszedł czas na 
udział w  zawodach międzynarodowych. 
W dniach 1-3 czerwca unihokeistki z  ze-
społu UKS Radzevia Radzewo wzięły udział 
w turnieju Junior Ostrava Cup. Była to wielka 
impreza, w której wystąpiło aż 176 drużyn 
i ponad dwa tysiące zawodników i zawodni-
czek. Mecze rozgrywane były na 14 pełno-
wymiarowych halach. W pierwszym naszym 
meczu dała się we znaki męcząca podróż. 
O ile w pierwszej części spotkania stawia-
liśmy solidny opór słowackiej Dukli Bańska 
Bystrzyca, o tyle w drugiej brakowało już sił, 
w efekcie czego zanotowaliśmy sromotną 
porażkę 0:10. Niczym bokser w ringu nie za-
mierzaliśmy leżeć po tym ciosie na deskach. 
Szybko się podnieśliśmy i byliśmy gotowi do 
walki z kolejnym przeciwnikiem, tym razem 
reprezentantem gospodarzy FBC Bystroń 
Group Ostrava (ostatecznie 2 miejsce w ca-
łym turnieju). Dziewczęta rozegrały świetny 
mecz. Pierwsze minuty meczu pozwoliły 
im uwierzyć, że są w stanie grać jak równy 
z równym nawet z taką światową potęgą jak 
Czechy (jeden z czterech najlepszych krajów 
na świecie w unihokeju). Z kolejnymi pod-
bramkowymi sytuacjami znikał respekt dla 
rywala. W efekcie objęliśmy prowadzenie 
1:0 i przeciwniczki zaczęły się denerwować, 
przecież miało być tak łatwo. Dalej cios za 
cios i na kilka minut przed końcem meczu 
2:2. Niestety rozkalibrowany celownik miała 
w  tym meczu Mirella, a niewykorzystane 
sytuacje mściły się natychmiast. Z dobrego 
wyniku zrobiło się 2:7. Dwa pierwsze, histo-
ryczne gole za granicą naszego kraju były 
autorstwa Sylwii. W trzecim meczu przeciw-
nikiem kolejny czeski zespół FBC SVĆ Odry. 
Znowu zaczynamy od prowadzenia, znowu 
gramy nieźle, ale ostatecznie przegrywamy 
2:4. W fazie play-off spotkaliśmy się z pol-
skim zespołem PUKS Trzebinia. Niestety 
szczęście nam w tym meczu nie dopisywało, 
poprzeczka i słupek ratowały przeciwniczki. 
Do tego mieliśmy problemy z koncentracją 
w obronie. Przegraliśmy 2:5 i odpadliśmy 
z turnieju. Jak  jednak stwierdził kierownik 
naszego zespołu Jacek Ukleja, dziewczęta 
pokazały w tym turnieju o wiele więcej walki 
aniżeli zespół Lecha Poznań w ostatnich me-
czach sezonu. Zespół Radzevii w Czechach 
reprezentowały: kapitan Roksana Toboła 
(1 gol + 1 asysta), Sylwia Rumińska (4+0), 
Mirella Rozmiarek (1+1), Zuzanna Banecka 
(0+2), Agnieszka Wiśniewska (0+1), Natalia 
Sznura, Emilia Fiedorczyk, Gabriela Ukleja, 
Patrycja Bartkowiak i Roksana Bazanowska.

◊  Karol Niemier

Radzevia 
w Czechach

◊  Karol Niemier

Pierwszy rok nauki szachów 
w przedszkolach zakończony 
Dzięki uprzejmości dyrektorów przedszkoli 
Misia Uszatka w Kórniku i Akademii Malucha 
w Robakowie, ponad setka dzieci mogła 
uczestniczyć w zajęciach teoretyczno-prak-
tycznych z gry w SZACHY. Zajęcia odbywały 
się w grupach do 25 osób, raz w tygodniu, 
od października aż do maja. Nieoceniony 
był tutaj wkład Pań nauczycielek, za który 
chciałem podziękować. Pomoc i praca jakie 
Panie wkładały w praktyczne części zajęć 
była ważnym elementem usprawniającym 
całość zabawy. Trud i praca jaką wkładały 
przedszkolaki zaowocowały 15 maja 2018 
w Oazie, kiedy oba przedszkola spotkały się 
na pierwszym turnieju szachowym o nazwie 
AB OVO Szachowy czyli początek szachowy. 
Dzięki uprzejmości i wsparciu dyrektora 
OAZA Kórnik Wojciecha Kiełbasiewicza ro-
zegrano turniej, w którym ostatecznie do 
boju stanęło 99 uczestników. Emocje sięgały 
zenitu, nie obyło się bez płaczu i wybuchów 
radości. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i medale. Każda grupa 
przedszkolna poznała swojego mistrza, któ-
remu dyrektor wręczył pamiątkowy puchar. 
W przedszkolu Misia Uszatka rozegrano 
jeszcze wewnętrzne Mistrzostwa Przed-
szkola w Szachach. Z każdej grupy wybrano 
reprezentację 16 najlepszych zawodników 
na podstawie turnieju w Oazie. Rozgrywki 
toczyły się systemem pucharowym, do 

ostatecznego finału przeszła ścisła ósemka 
zawodników po dwóch z  każdej grupy. 
Finał został rozegrany 4 czerwca w  Auli 
przedszkola. Zwycięzcą okazał się Konrad 
Konieczny, drugi był Artur Paprzycki, trze-
cie miejsce wywalczył Franciszek Janowski, 
zaraz za podium znalazł się Bartek Walczak, 
piąty był Dawid Żyto, szósty Wiktor Zięta, 
siódma i pierwsza spośród kobiet okazała 
się Wiktoria Pudelska dzielnie zastępując 
nieobecnego Marcela Kaczmarka ostatnim 
finalistą został Bartek Michalkiewicz. 
Gratuluję wszystkim wytrwałości i  życzę 
dalszych sukcesów.

Szachy w przedszkolach

◊  Jakub Zgarda
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się

20
LIPCA 2018 R.

Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać  

do 12 lipca  2018 r.

W dniu 18.06.2018 r
 na terenie gminy Kórnik znaleziono 

rower typu górski 
koloru czarnego z niebieskim napisem 

Właściciel roweru jest proszony o zgłoszenie się 
do siedziby Straży Miejskiej w Kórniku, 

ul. Poznańska 83.

Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
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(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

praca

 Zatrudnię osobę do zbioru borów-
ki – lipiec, sierpień. Konarskie. Tel.  
519-128-087
 Poszukujemy operatora wózka 

widłowego, 20zł brutto/h, 12h 
dziennie, darmowe obiady, umowa 
zlecenie. Runowo. Tel. 669-830-885
 Poszukujemy pracownika liniowe-

go, 18zł brutto/h, łatwa praca, 12h 
dziennie, darmowe obiady, umowa 
zlecenie. Runowo. Tel. 669-830-885
 ZGK Środa Wlkp. zatrudni 2 osoby: 

pracownik gospodarczy - kierowca 
kat. B; opiekun zwierząt - kierowca 
kat. B/C. e-mail: kadry@zgk-sroda.pl
 Ogrodnik z zamiłowania zajmie 

się kompleksowo ogrodem. Kosze-
nie trawników, cięcie żywopłotów, 
krzewów, opryski. Tel. 607-786-551
 Firma PERFECTA zatrudni brukarzy 

oraz pracowników remontowo-bu-
dowlanych. Tel. 661-966-715
 Zatrudnimy Specjalistę ds. Obsługi 

Klienta. Wykształcenie średnie, wy-
sokie umiejętności komunikacyjne, 
wysoka kultura osobista, znajomość 
pakietu Office. Obowiązki: obsługa 
klientów, tworzenie raportów, kon-
takt z dostawcami. Umowa o pracę, 
stale wynagrodzenie plus bonusy. 
Zgłoszenia: biuro@bofurniture.pl

 Firma ogrodnicza z Kórnika ofe-
ruje pracę przy zakładaniu oraz 
pielęgnacji ogrodów. Zapraszamy. 
Tel. 664-465-203
 Wykonuję wetykulację, koszenie 

trawników, czyszczenie kostki bru-
kowej. Tel.604-379-025
 Zatrudnię brukarza lub pomoc-

nika brukarza od zaraz, stawka 20 
netto, 25 brutto na godz. Praca na 
terenie Kórnika i okolic. Tel. 501- 
369-509
 Zadbaj o stopy! Podolog mobilny 

oferuje swoje usługi: usuwanie 
modzeli, odcisków i inne . Tel. 533-
463-442

 Kupię zegar stojący lub wiszący. 
Tel. 603-434-448
 Sprzedam tapczanik dziecięcy IKEA 

koloru grafitowego, cena 120zł. Tel. 
601-746-930
 Sprzedam butle gazowe, 2 sztuki, 

dwukilogramowe, cena 8 zł/sztukę. 
Tel. 601-746-930
 Sprzedam Poloneza Caro, rok 

produkcji 1997. Tel. 508-198-429, 
509-904-648
 Sprzedam spacerówkę INGLECINA 

TRIP w kolorze czerwonym, b. dobry 
stan. Tel. 887-555-590

 Sprzedam fotelik samochodowy 
ROMER, 9-18kg w dobrym stanie. 
Tel. 887-555-590
 Łóżeczko dziecięce, rozkładane, 

włoskie plus nowy materacyk sprze-
dam. 100zł. Tel. 604-233-365

 Sprzedam pralkę, lodówkę.  
Tel. 511-120-011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537-394-398
 Kupię działkę, Kamionki, Koninko, 

Szczytniki, Borówiec, Robakowo. 
Tel. 501- 645- 055
 Sprzedam wózek dziecięcy ROAN-

-Marita(SK): solidny, polski klasyk na 
kołach ze szprychami(stan bdb) Tel. 
730-023-696
 Sprzedam RENAULT SCENIC Dy-

namic;1,6-16V.2001r.Max wyposa-
żenie. Serwisowany, stan bdb Cena: 
6900zł. Tel. 887-549-551
 Sprzedam Tanio, stylową maho-

niową drewnianą, bardzo ładną 
meblościankę. Cena 300zł.
Odbiór Bnin A. Krajowej (wyprowa-
dzam się). Tel.796-856-944
 Zamienię 3 pokojowe mieszkanie 

w TBS Kórnik na 1 lub 2 pokojowe 
od zaraz lub wynajmę 1 lub 2 po-
koje w centrum Kórnika. Tel. po 
godz.16.00- 796-856-944 
 Poszukujemy mieszkań, domów, 

lokali i działek do kupna lub wynajmu. 
Nieruchomości AM Tel.608- 09-22-66

 Sprzedam ładny dom parterowy, 
136m² z garażem, działka 630m², os. 
Owocowe Wzgórze- Nieruchomości 
AM. Tel. 608-09-22-66
 Wynajmę plac 250m² przy cmenta-

rzu w Kórniku pod działalność - Nie-
ruchomości AM. Tel. 608-09-22-66
 Sprzedam karafkę z 6 szklankami, 

cena 30 zł. Tel.724-009-743
 Firma Kalspaw oferuje usługi 

ślusarskie (bramy, balustrady, ogro-
dzenia, itp.) Tel. 883-330-467  
 Salon Kosmetyki www.borbegabi-

net.pl oferuje profesjonalne usługi 
kosmetyczne w Borówcu. Tel. 61-
8971-338, 500-726-779.
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, stoły, garderoby. Tel. 723-
882-617
 Sprzedam zadbaną działkę ROD, 

400 m², w Bninie z domkiem mu-
rowanym, cena do negocjacji. Tel. 
608-627-151
  Sprzedam mieszkanie w Kórniku. 

Powierzchnia 43 m². Tel. 665-559-
026
 Sprzedam działkę ROD. Domek 

budowlany, pow 430 m². Tel. 607-
402-117
 Stomatologia NFZ Borówiec, 

leczenie dzieci, dorosłych. Protezy 
bez kolejki. Tel 692-756-100

INNE
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Biblioteka w Bninie serdecznie zaprasza  
dzieci w wieku 7-12 lat na  

wakacyjne podróże dookoła świata 
 

 
  

W programie:  

* ciekawostki ze świata w formie multimedialnej 

* zajęcia plastyczne 

* zabawy umysłowe 
 

Spotkania odbędą się  
od 2 do 6 lipca w godz. 11.00-12.45 

 
Wstęp wolny! 

 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy  

w Filii w Bninie ! 


