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Święto Policji

Z okazji obchodów Święta Policji – przy-
padającego 24 lipca - wiceburmistrz Prze-
mysław Pacholski, w imieniu samorządu 
kórnickiego, złożył wszystkim policjantom 
z Komisariatu Policji w Kórniku życzenia 
i gratulacje.

Rondo w MoŚcienicy

28 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Po-
znaniu burmistrz Jerzy Lechnerowski 
podpisał z  Wojewodą Wielkopolskim 
Zbigniewem Hoffmannem umowę na 
dofinansowanie budowy drogi gminnej 
w miejscowości Mościenica, jako czwarte-
go zjazdu z ronda Mościenica, na drodze 
wojewódzkiej nr 434 do drogi gminnej. 
Ul. Topolowa uzyskała dofinansowanie 
w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej.
Otrzymana dotacja to 1 015 346 zł (60%), 
natomiast wartość zadania wyniesie  
1 692 244 zł. Inwestycja zrealizowana 
będzie w tym roku.

35-lecie Rodzinnych ogRodów 
działkowych

Jubileusz 35-lecia obchodzą w  tym roku 
w gminie Kórnik cztery rodzinne ogrody 
działkowe: ROD im. A. Wróblewskiego w Mo-
ścienicy, ROD im. Wł. Zamoyskiego w Bninie, 
ROD im. prof. Stanisława Żalińskiego w Ja-
ryszkach oraz ROD ORKAN w  Jaryszkach. 
Na terenie ogrodów organizowane są z tej 
okazji uroczystości, w których uczestniczą 
burmistrzowie (patrz str. 12-13).
 

BuRgRaBia na zaMku

6 sierpnia w  Kórnickim Zamku odbyła 
się uroczystość nadania panu Leszkowi 
Grześkowiakowi honorowego tytułu 
Burgrabiego. Pan Leszek Grześkowiak ob-
chodził w tym roku jubileusz 40-lecia pracy 
w zamkowym muzeum i już od lat 20 pełni 
funkcję Kierownika Działu Obsługi Ruchu 
Turystycznego. Poza władzami i pracowni-
kami  BK PAN, Jubilatowi życzenia złożyli 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, pracownicy 
Wydziału Promocji oraz tegoroczna Biała 
Dama Maria Duszczak.
(więcej na str. 19)

Prosto  
z Ratusza

FoRuM inicjatyw 
PozaRządowych

Także 18 sierpnia, w sali wykładowej Zakła-
du Doświadczalnego PAN w Kórniku odbyło 
się I Letnie Forum Inicjatyw Pozarządowych 
Gminy Kórnik. Pomysłodawcą wydarzenia 
był pan Robert Jankowski oraz Stowarzy-
szenie „Wspaniała Siódemka”. Spotkanie 
było doskonałą platformą do wymiany 
doświadczeń oraz stanowiło okazję do 
rozbudowy sieci wzajemnych kontaktów 
między organizacjami.

wake PaRk w kóRniku

Również 18 sierpnia odbyło się otwarcie 
Wake Parku w  Kórniku, przy kapielisku 
Oaza-Błonie. Pomysłodawcą i inwestorem 

nart wodnych na Jeziorze Kórnickim był 
Marcin Jakubiec. W uroczystości otwarcia 
uczestniczyli burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz wiceburmistrz Przemysław Pacholski. 
Nowa inwestycja z pewnością przyczyni się 
do rozwijania sportowych pasji, aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz krzewienia 
kultury fizycznej wśród mieszkańców naszej 
gminy. (patrz str.  28) 
   

dożynki Powiatowo-gMinne 
w Radzewie

19 sierpnia odbyły się dożynki powiato-
wo-gminne w  Radzewie. Gospodarzami 
wydarzenia byli starosta poznański Jan 
Grabkowski oraz burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. senator Piotr Florek oraz 
wicemarszałek województwa wielkopolskie-
go Wojciech Jankowiak. Zgodnie z tradycją 
uroczystości rozpoczęto mszą świętą kon-
celebrowaną przez arcybiskupa metropolitę 
poznańskiego Stanisława Gądeckiego. 

Cd. na str. 4

SaBałowe Bajania

W  dniach 9-12 sierpnia na organizowa-
nych corocznie w Bukowinie Tatrzańskiej 
„Sabałowych Bajaniach”  gościła delegacja 
z naszej gminy: burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski,  Radni Miasta i Gminy Kórnik oraz Biała 
Dama 2018 Maria Duszczak. Po raz pierw-
szy, w oficjalnym otwarciu imprezy wzięli 
udział członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej „Władysie”, z Kierownikiem 
zespołu, Panią Krystyną Polachowską oraz 
Dyrektorem KOK Sławomirem Animuckim. 

tRiathlon w kóRniku

12 sierpnia na terenie gminy Kórnik od-
był się Triathlon. W uroczystym otwarciu 
udział wziął wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski. To już 4 edycja imprezy, która 
z  roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością. 

kRól kuRkowy ad 2018

Także 18 sierpnia odbyła się uroczystość 
proklamacji Króla Kurkowego Kórnicko–
Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Królem 
Kurkowym AD 2018 został pan Roman 
Fludra. Tradycyjnie, uroczyste ogłosze-
nie i przekazanie insygniów królewskich 
odbyło się na podzamczu w  Kórniku. 
Życzenia oraz gratulacje w imieniu samo-
rządu kórnickiego złożyli: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski oraz przewodniczący Rady Mia-
sta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski.
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Obrzęd dożynkowy przedstawił Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie”. 
Starostami tegorocznych dożynek byli Ewa 
Radziejewska (Radzewo, gmina Kórnik) oraz 
Piotr Grabarczyk (Drużyna Nowinki, gmina 
Mosina). (patrz str. 10-11)

Budżet oBywatelSki 2018

20 sierpnia odbyło się spotkanie grupy 
roboczej w sprawie ostatecznego przeana-
lizowania zadań zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Kórnik 2018, pod 
kątem możliwości ich realizacji. W tym roku 
zgłoszonych zostało 37 zadań, z  czego 4 
zadania nie zostały zatwierdzone przez au-
torów i zostały wycofane, 12 zadań zostało 
negatywnie zweryfikowanych, a  21 pro-
jektów zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
Kolejnym etapem było losowanie nume-
rów projektów na listy do głosowania oraz 
przygotowanie głosowania, które będzie 
odbywać się drogą elektroniczną w dniach 
od 27 sierpnia do 31 października. Patrz str. 

Dnia 14 sierpnia 2018 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie pro-
jektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2 „Poprawa efektywności ener-
getycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz postępowań przetargowych w formie 
zapytań ofertowych wartość ww. projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do planowa-
nych kosztów. Skutkowało to podpisaniem Aneksu, zgodnie z którym dofinansowanie 
zmniejszono z  2.249.191,22 zł na 2.160.418,97 zł (85% kosztów kwalifikowanych). 
W ramach projektu otrzymaliśmy już pierwszą transzę z powyższego dofinansowania 
w wysokości 1.290.361,32 zł. W sierpniu złożony został wniosek o płatność końcową, 
na podstawie którego oczekujemy na kwotę 870.057,65 zł.

14 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-
2020 projektu pt. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik 
poprzez budowę nowego przedszkola we wsi Kamionki”. Wniosek o dofinansowanie 
złożony został w 2016 roku. Nowe przedszkole ze żłobkiem w Kamionkach wybudowa-
ne zostało ze środków własnych Gminy Kórnik w latach 2016-2017. Na podstawie pod-
pisanej umowy, tytułem refundacji poniesionych wydatków, otrzymamy 699.959,22 zł. 

 

 

 

 

  

 

 
 

nr. imię i nazwisko 
zgłaszającego Nazwa zadania szacowany 

koszt w zł. 

ZADANIA DUŻE (szacowny koszt powyżej 20 tys. zł)

1. Krzysztof Stolc Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy w Czołowie 120.000,00

2. Lidia Banaszak-
Jankowska

Bezpieczne drogi w Kórniku i Bninie - inteligentna sygnalizacja świetlna na 
przejściu oraz zmiana organizacji ruchu na drogach 70.000,00

3. Jan Kalarus Plaża miejska w Bninie nad jeziorem Kórnickim 250.000,00

4. Marek Templewicz Sprawnościowy plac zabaw w Szczytnikach 60.000,00

5. Sylwia Brzoskowska Borówiecki Park Rekreacji - miejsce aktywnego wypoczynku dla osób w 
każdym wieku (plac zabaw, tor rowerowy, siłownia plenerowa, stoły do gier) 250.000,00

6. Magdalena Kosakowska Rozświetlone Kamionki, czyli głosujemy na lampy na ulicach Kamionek 250.000,00

7. Łukasz Kwas Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Szczytnik 35.000,00

8. Krystyna Janicka Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie 250.000,00

9. Jadwiga Niemier Dodatkowe wyposażenie placu zabaw przy szkole w Radzewie 26.000,00

10. Bożena Pawlak Senior 2019 - dostosowanie tablic pod względem rozmiaru i formatu  
z rozkładem jazdy na przystankach do potrzeb seniorów 25.000,00

11. Dąbrówka Stein
Ogólnodostępne Defibrylatory AED - Ratują Życie - 10 sztuk: Kórnik, Bnin, 
Kamionki, Borówiec, Szczytniki, Dachowa, Robakowo, Szczodrzykowo, 
Radzewo, Czmoń

118.000,00

12. Iwona Kosmalska Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa 144.000,00

ZADANIA MAŁE (szacowany koszt do 20 tys. zł)

13. Krzysztof Rolnik Kórnik – gminą ludzi aktywnych 19.000,00

14. Sebastian Stein Defibrylator AED Ratuje Życie - Kamionki 9.925,50

15. Krzysztof Brzoskowski Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik 17.000,00

16. Magdalena Pawlaczyk Aktywny Senior 2019 - „Piękna Polska” - wycieczka krajoznawcza. 9.000,00

17. Jacek Halama Grzybobranie 2019 - wyjazd integracyjny dla seniorów 1.999,00

18. Małgorzata Skrzypczak
Tradycyjne tańce polskie w teorii i praktyce - cykl warsztatów z tańca  
i potańcówki w Strażnicy OSP Kórnik oraz w świetlicach wiejskich w Czmoniu  
i w Kamionkach

15.500,00

19. Marzena Kubiak Kurs tańca bollywood dla mieszkańców gminy Kórnik w wieku 50+ 3.600,00

20. Anna Maria 
Andrzejewska

Sportowa Gmina (Borówiec, Dachowa, Kamionki, Koninko, Kórnik, Mościenica, 
Robakowo, Skrzynki, Szczytniki) 19.000,00

21. Tomasz Nowaczyk Info 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+. 
- II stopień 8.750,00

Już 27 sierpnia rusza głosowanie na zada-
nia zgłoszone w Budżecie Obywatelskim 
Gminy Kórnik 2019. Przez sito weryfikacji 
formalnej i  merytorycznej przeszło 21 
zadań – w tym roku podzielonych na dwie 
kategorie – ze względu na szacowany koszt 
realizacji.
Nowością tegorocznej edycji jest także 
forma głosowania. Głosować będzie 
można tylko przez Internet, na stronie  
https://kornik.budzet-obywatelski.org/.

Co istotne, prawo do udziału w głosowa-
niu ma każdy mieszkaniec Miasta i Gminy 
Kórnik, który na dzień rozpoczęcia głoso-
wania, ukończył 16 lat, jest na stałe zamel-
dowany na terenie gminy lub wpisany do 

rejestru wyborców.
Zagłosować można tylko raz, ale każdy gło-
sujący może zagłosować na jeden projekt 
„duży” oraz jeden projekt „mały”.
Na realizację projektów dużych, których 
koszt musiał zmieścić się w przedziale od 
20 tys. do 250 tys. zł przeznaczone jest 
650 tys. zł. Na zadanie małe (do 20 tys. zł) 
zagwarantowano 50 tys. zł.
Głosujący podczas głosowania mogą wziąć 
udział w specjalnym konkursie na hasło 
promujące Budżet Obywatelski, w którym 
do wygrania będą cenne nagrody. 
Głosowanie potrwa do 31 października 
2018 roku. 
Zapraszamy do głosowania!

Budżet Obywatelski - rusza głosowanie!

◊  ŁG

◊  Opr. ZF

Po przeprowadzeniu konsultacji wśród 
mieszkańców, zgodnie z  uchwałą Rady 
Miasta i  Gminy w  Kórniku sołectwo Ka-
mionki podzielone zostało na trzy nowe 
sołectwa: Kamionki Stare, Kamionki 
Północne oraz Kamionki Przy Lesie. 

Zebrania wiejskie, na których wybierani 
będą sołtysi i członkowie rad sołeckich 
nowych sołectw powstałych z podziału 
Kamionek odbędą się w  świetlicy przy 
remizie OSP Kamionki o  godz. 19:00 
w dniach:

27 sierpnia - sołectwo Kamionki Stare 
(obejmuje ulice: Agatowa, Bazaltowa, 
Brylantowa, Diamentowa, Dolna, Grani-
towa, Kamienna, Kartingowa, Krzemienna, 
Laskowa, Leśna, Leśny Zakątek, Lotnicza, 
Murarska, Mieczewska (nr nieparzyste), 
Modelarzy, Mostowa (nr parzyste), Na 
Skraju Lasu, Nad Kople, Nowa, Opalowa, 
Powietrzna, Poznańska 1-78, Promienna, 
Rubinowa, Spacerowa, Spokojna, Szma-
ragdowa, Szafirowa, Szybowników, Świt, 
Topazowa, Wodna, Zacisze).

28 sierpnia - sołectwo Kamionki Północ-
ne (obejmuje ulice: Akacjowa, Os. Azalio-
we, Biała, Bukowa, Bułankowa, Brzozowa, 
Cedrowa, Dębowa, Grabowa, Górna, Jarzę-
binowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Os. 

Kamionki 
podzielone
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POZNAÑSKA

Przewodnicz¹cy�Rady�MiG�Kórnik

Adam�Lewandowski

Kresowe, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, 
Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa (nr 
nieparzyste),
Olchowa, Orzechowa, Piotrowska, Plata-
nowa, Poznańska 80-206 (nr parzyste), 
Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, To-
polowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, 
Wypoczynkowa.

29 sierpnia - sołectwo Kamionki Przy 
Lesie (Chabrowa, Cynamonowa, Dożynko-

wa, Dzikiej Róży, Jęczmienna, Krokusowa, 
Kwiatowa, Makowa, Malwowa, Mieczew-
ska (nr parzyste), Orkiszowa, Piaskowa, 
Polna,
Porannej Rosy, Poznańska 69-201 (nr 
nieparzyste), Pszeniczna, Rogalińska, 
Rolna, Rumiankowa, Sportowa, Tęczowa, 
Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa, Zielna, 
Zbożowa, Żytnia).

◊  ŁG
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego strefy 
ochronnej terenu zamkniętego w Bo-
rówcu, obejmującego obszary obrębów: 
Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko 
i Robakowo, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 
1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu, obejmującego 
obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, 
Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik, 

wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, w dniach od 3 września 2018 r. do 
24 września 2018 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny bę-
dzie w okresie wyłożenia również na stro-
nie kornik.pl w aktualnościach w zakładce 
projekty mpzp wyłożone do publicznego 
wglądu. Przedmiotem opracowania jest 
ustalenie zasad zagospodarowania terenu 
objętego niniejszą uchwałą. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 7 września 2018 r.  
o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej w Bo-
rówcu, ul. Szkolna 2 (mała sala)  62-023 
Borówiec. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i  jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi do 
projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim 
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-

zwy jednostki organizacyjnej i  adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 9 października 2018 r. na ad-
res: 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 działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze 
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP. Organem właściwym 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

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  rejonie 
ulic Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora 
Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzyn-
ki i Kórnik, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 
ze zm.), zawiadamiam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Poznańskiej i Woźniaka oraz 
jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny 
Skrzynki i  Kórnik, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 3 września 2018 r. do 24 

września 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 objętego 
niniejszą uchwałą. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kór-
nik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. 15:00 (sala USC – parter, wejście 
od strony parkingu). Zgodnie z  art. 18 
ust. 1 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, uwagi do projektu planu miejsco-
wego może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu z podaniem imienia i nazwiska 

lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 października 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 działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze 
zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w  sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się 
z niezbędna dokumentacją sprawy   w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

DOŻYNKI   SOŁECTWA  BIERNATKI
Biernatki /Plac Zabaw i boisko/Sobota  01.09.2018r  godz 16.oo

w programie:
- prezentacja  płodów  pól, sadu i ogrodu - dzielenie się chlebem  

- animacje dla dzieci - zabawa  taneczna

Zapraszają  Sołtys  Biernatek  z  Radą Sołecką
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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 środowi-
ska oraz  o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1405 ze zm.), zawiadamiam  o podję-
ciu przez Radę Miasta i Gminy Kórnik 
uchwały nr XLIX/668/2018 z dnia 25 
lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego w obrębie geodezyjnym 
Borówiec, w rejonie ulicy Czereśnio-
wej i Malinowej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana 
parametrów m. in. dla terenów za-
budowy mieszkaniowo-usługowej.
Informuję o  jednoczesnym przystą-
pieniu do przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  for-
mie pisemnej, ustnie do protokołu, 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym i powinny zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się 
z  dokumentacją dotyczącą przed-
miotowej 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  
17 września 2018 r. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik.

zatrudni pracowników:
SERWISU WODOCIĄGOWEGO

Główny zakres obowiązków
- kontrola uzbrojenia wodociągowego w te-
renie wraz z jego oznakowaniem
- usuwanie usterek na uzbrojeniu wodocią-
gowym
- rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w te-
renie
- zabezpieczanie miejsca awarii
- sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń 
i awarii na sieci wodociągowej
- uczestniczenie w akcjach awaryjnych (kry-
zysowych) ze służbami miejskimi
- powiadamianie przełożonych o nieprawi 
- dłowościach w pracy eksploatowanej sieci
- prowadzenie samochodów służbowych 
w samoobsłudze
Od Kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia minimum zasadniczego 
zawodowego

- minimum 1 rok doświadczenia zawodowe-
go (mile widziane)
- prawa jazdy kat. B
- gotowości do pracy w zmiennych warun-
kach atmosferycznych
- komunikatywności
- umiejętności współpracy w zespole
Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę
- wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny 
system motywacyjny
- stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
- bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych
możliwość skorzystania z grupowego ubez-
pieczenia na życie

Oferty prosimy kierować na adres spółki 
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o. 

Wodociągi Kórnickie Usługi Komunalne 
ul. Poznańska 71c 62-035 Kórnik 

lub na adres mailowy 
rekrutacja@wodkom.pl.

Informacja dla kierowców 
Urząd Miasta i Gminy Kórnik uprzejmie in-
formuje o możliwości parkowania samocho-
dów osobowych na parkingu – (wcześniej 
przeznaczonym tylko dla autobusów) za 
budynkiem byłej gazowni przy ul. Poznań-
skiej w Kórniku. 
Z wyznaczonych miejsc postojowych będą 
mogli korzystać zarówno okoliczni miesz-
kańcy jak i pozostali mieszkańcy gminy chcą-
cy zaparkować swoje samochody w mieście, 
kontynuując dalej swoją podróż publiczną 
komunikacją autobusową (np. do Poznania).
Omawiany parking znajduje się w odległości 
około 200 m od najbliższych przystanków 
autobusowych usytuowanych na ul. Po-
znańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Reja. 

Parking jest objęty monitoringiem miejskim. 

W naszej gminie, rolnicy mogą skorzystać 
z pomocy Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W jakich dziedzinach możemy liczyć na 
wsparcie i do kogo skierowana jest pomoc?
Z wiedzy i kompetencji Doradcy może sko-
rzystać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje, 
nie trzeba spełniać żadnych warunków, by 
zgłosić się i otrzymać profesjonalną poradę.
Czym zajmuje się Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego?
Obszary, w których najczęściej udzielana 
jest pomoc to:
- wypełnienie wniosku o dofinansowanie 
restrukturyzacji gospodarstwa rolnego,
- wypełnianie wniosków o dotacje w ramach 
programu „Młody Rolnik”,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji 
planu modernizacji gospodarstwa,
- wypełnienie wniosku o dopłatę do zaku-
pionego materiału siewnego,
- sporządzenie wniosku obszarowego,
- prowadzenie księgi rejestracji bydła,
- opracowanie planów nawożeń,
- wypełnienie wniosku o pomoc finansową 

z tytułu klęski żywiołowej (np. klęska suszy, 
ptasia grypa itp.).
W Ośrodku Doradztwa Rolniczego, każdy 
może dowiedzieć się o  jakie wsparcie może 
w swojej sytuacji się starać, jakie warunki 
musi spełnić by szanse na otrzymanie po-
mocy były realne.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje 
także szkolenia min. dotyczące planów 
obszarowych, optymalizacji planów środo-
wiskowych, możliwości rozwoju wiejskich 
gospodarstw domowych.
Usługi świadczone w ramach doradztwa 
rolniczego są odpłatne.

Na terenie naszej gminy Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego znajduje się na ul. Poznań-
skiej 34A (w budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej), w pokoju 301.
Wszelkich informacji udziela pani 
Emilia Kurkiewicz, która urzęduje  
we wtorki, środy i piątki w godz. od 07:00 
do 15:00, tel. 797-501-716.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

◊  MH

 

 

ŻŁOBEK / KLUB DZIECIĘCY BAJKOWY ZAKĄTEK w KÓRNIKU
UL. MŁYŃSKA 39 (BUDYNEK PRZEDSZKOLA BAJKOWY DWÓR)

OTWARCIE OD 1 WRZEŚNIA 2018
DZIECI OD 1–2,5 ROKU

GODZINY OTWARCIA : 6:30 – 17:00
CZESNE – 620 ZŁ

WYŻYWIENIE WLICZONE W CZESNE
RABAT PRZY DWÓJCE DZIECI

WIĘCEJ INFORMACJI :
https ://www.klubbajkowyzakatek.pl/ 

te l .  662 934 216

 

Kolo Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego  przypomina, 

że posiada tabliczki do oznakowania 
grobów powstańców wielkopolskich,  
przygotowane przez Stowarzyszenie-

„Wiara Lecha”. 
Prosimy  o składanie wniosków w tej spra-
wie najpóźniej do 15 wrzesnia 2018 roku. 
Formularze wniosku są do odebrania 
w  Izbie Pamiątek Regionalnych (ratusz 
w  Bninie w  godzinach urzędowania 
Izby), oraz w  Wydziale Promocji Gminy  
(u. Plac Niepodległości 4,  Kórnik,  
w godz. urzędowania). 

Od 1 września zacznie obowiązywać na 
części Placu Niepodległości w Kórniku 
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżo-
nego (SPPN).
W dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9:00 do 15:00 w wyzna-
czonych miejscach na parkingu pomiędzy 
ratuszem i Kolegiatą oraz na odcinku od 
wylotu ul. Kuśnierskiej do wylotu ul. Ko-
legiackiej parkujący będą zobowiązani do 
uiszczania opłat.

Jakie będą stawki?
- ½ godziny - 50 groszy
- pierwsza godzina 1 zł
- druga godzina 1,20 zł
- trzecia godzina1,40 zł
- czwarta i każda kolejna godzina 1 zł.
Bilet parkingowy zakupimy w automacie 
parkingowym.

A co jeśli złamiemy przepisy przepisy?
W przypadku przekroczenia opłaconego 
czasu parkowania i uregulowania opłaty 
dodatkowej w terminie do 7 dni kalen-
darzowych od dnia parkowania w SPPN
opłata ta wyniesie10,00 zł.
W przypadku przekroczenia opłaconego 
czasu parkowania i uregulowania opłaty 
dodatkowej w terminie po 7 dniach kalen-
darzowych od dnia parkowania w SPPN 
opłata dodatkowa wyniesie 20,00 zł.
Jeśli nie dokonamy opłaty za parkowanie 
i uregulowanie jej w terminie do 7 dni ka-

lendarzowych od dnia parkowania w SPPN 
opłata dodatkowa jaką musimy uiścić to 
35,00 zł. Analogiczna opłata uregulowana 
po 7 dniach kalendarzowych od dnia par-
kowania w SPPN spowoduje naliczenie 
opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 zł.
Będzie możliwość wykupienia karty abo-
namentowej dla mieszkańca SPPN oraz 
dla firm (podmiotów prowadzących dzia-
łaność gospodarczą) z SPPN.

W założeniu Strefa może zostać w przy-
szłości rozszerzona o kolejne miejsca 
parkowania.

Szczegóły przepisów regulujących działa-
nie SPPN znajdą Państwo pod adresem: 
http://api.esesja.pl/zalaczniki/21664/666-
-calp_225125.pdf

Od 1 IX płatne parkowania na cześci rynku

◊  ŁG
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Dożynki gminne po czterech latach powró-
ciły do Radzewa. W tym roku jednak nadano 
im szczególną oprawę, gdyż razem z naszym 
lokalnym świętem celebrowaliśmy także 
Dożynki Powiatowe.  
Symbolicznym początkiem imprezy był 
korowód, który przeszedł (lub przejechał) 
spod kapicy przy ul. Św. Mikołaja na teren 
uroczystości przy remizie strażackiej. Orszak 
otwierał zabytkowy wóz strażacki marki żuk. 
Za nim jechały różnorakie maszyny rolnicze, 
starostowie dożynek w bryczce. Za tymi 
pojazdami maszerowali oficjele, zaproszeni 
goście i mieszkańcy. 
Mijali udekorowane podwórka, przystrojone 
ganki i szeroko otwarte bramy, przy których 
ustawiono zabawne kukły.

Wstępem do świętowania była msza święta 
koncelebrowana przez arcybiskupa metro-
politę poznańskiego Stanisława Gądeckiego, 
dziekana dekanatu Kórnickiego i zarazem 
proboszcza bnińskiej parafii pw. Św. Woj-
ciecha Franciszka Sikorę, proboszcza parafii 
pw. Wszystkich Świętych Grzegorza Zbączy-
niaka i proboszcza parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Rodzin  Waldemar Twardowski 
oraz innych kapłanów.
Arcybiskup w pełnej biblijnych odniesień 
homilii podkreślił znaczenie chleba docze-

snego i pracy rolników. Zwrócił też uwagę 
na znaczenie innego chleba, który ofiaruje 
wiernym Chrystus w eucharystii. 
Obrzędy dożynkowe „odprawili” członko-
wie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej 
„Władysie”. Z rąk starostów dożynek: Ewy 
Radziejewskiej z Radzewa i Piotra Grabar-
czyka  z Drużyny (gmina Mosina) tradycyjne 
bochny chleba odebrali starosta Jan Grab-
kowski i burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Szerszego przedstawienia zaproszonych 
gości, wśród których byli przedstawiciele 
parlamentu, władz wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych dokonali: Julia Bartkowiak 
i Seweryn Waligóra, którzy przewodzili pra-
com komitetu organizacyjnego.
Tradycją dożynek jest wyróżnianie dokonań 
rolników seniorów. Tym razem uhonorowa-
no państwa:  Seweryna Brylewskiego z Dęb-
ca, Ryszarda Bladochę z Dziećmierowa,
Irenę i   Ireneusza Bałęcznych z Czmońca, 
Irenę i  Bogdana Kropaczów z Konarskiego,
o Janinę i Czesława Nowaków oraz Barbarę 
i Romana Jankowskich z Radzewa. 
Ogłoszono także wyniki na najładniejszy 
wieniec dożynkowy. 
Tytuł najpiękniejszego wieńca tegorocznych 
dożynek powiatowo-gminnych trafił do 
Kórnika. Z kolei w rywalizacji na najspraw-
niejsze wbicie gwoździa najlepsza okazała 

się reprezentacja sołtysów, która pokonała 
strażaków ochotników i radnych.
Dla uczestników święta plonów przygoto-
wane zostały stoiska, gdzie każdy mógł się 
częstować darmową grochówką, kiełbasą 
z grilla, chlebem ze smalcem i ogórkiem 
a także domowym plackiem drożdżowym 
z kruszonką i owocami.
Na scenie licznie zgromadzonych mieszkań-
ców bawiły takie zespoły jak: „Fanatic”, „Lili”, 
„Diadem” oraz „Top One”. Zwieńczeniem 
tegorocznego święta plonów była zabawa 
taneczna, podczas której zagrały „Tygrysy 
Kórnika”.

Tegoroczne święto rolników przebiegało 
w radosnej atmosferze, choć bieżący rok nie 
był łaskawy dla utrzymujących się z uprawy 
roli. Pamiętamy doskonale dramat jaki 
spotkał rolników i  sadowników z  okolic 
Bnina, których pracę zniszczyło majowe 
gradobicie. Cały nasz region dotyka także 
susza, której skutki dla upraw i  plonów  
są druzgocące.
Życzymy rolnikom sprzyjającej pogody 
w kolejnych miesiącach i latach, by ich trud 
nie był niweczony przez klęski żywiołowe 
i właściwie doceniany przez konsumentów. 

Dożynki gminno-powiatowe w Radzewie

◊  ŁG
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Upływ czasu najlepiej obserwować na drze-
wach, które w słojach przyrostu rocznego 
zapisują zmiany klimatyczne i środowisko-
we. Nasze ogrody, świadczą o naszej kultu-
rze. Kórnik od prawie dwustu lat, z Arbore-
tum Tytusa Działyńskiego stanowi centrum 
ogrodnictwa w Polsce. Trzydzieści pięć lat 
wcześniej, na terenie obecnego Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego w Mościenicy drzew 
nie było, było piaszczyste nieurodzajne pole. 
W 1982 roku, na fali przemian społeczno-
-ustrojowych, zwanych solidarnościowymi, 
sprawy zagospodarowania ziemi ludzie 
wzięli w swoje ręce. W Kórniku, w maju 1982 
r. odbyło się pierwsze spotkanie z przedsta-
wicielami Wojewódzkiego Zarządu Polskie-
go Związku Działkowców. Działkowy Ruch 
Społeczny wyłonił Komitet Organizacyjny 
Ogrodu w Mościenicy. Wśród około 250 
chętnych potencjalnych działkowiczów byli 
przedstawiciele różnych zawodów z gminy 
kórnickiej. Pierwszym przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Ogrodu w Mościeni-
cy został Ryszard Grześkowiak. Przystąpiono 
do organizacji ogrodu, geodezyjnego wyty-
czania w terenie Planu Zagospodarowania, 
szkolenia kandydatów użytkowników, for-
malizowania spraw członkowskich. W mar-
cu 1983 r. odbyło się Zebranie Założycielskie 
Ogrodu w Mościenicy. Wybrano pierwszy 
Zarząd, uchwalono Plan Budowy, dokonano 
losowania przydziału działek ogrodu.
Historia Ogrodu Działkowego im. Antonie-
go Wróblewskiego rozpoczyna się dnia 6 
marca (w niedzielę) 1983 r. Organizatorzy 
podjęli się trudnego zadania w czasach, 
gdy panował powszechny deficyt wszelkich 
materiałów budowlanych, gdy nie było żad-
nych środków finansowych na cele budowy 
ogrodów. Gmina Kórnik przekazała w wie-
czyste użytkowanie Polskiemu Związkowi 
Działkowemu 12,46 hektara gruntów IV i V 
klasy. Przystąpiono do wytyczania działek 
i do grodzenia terenu. Działkowcy postawili 
3960 metrów opłotowania. W zimie 1984 r. 

zelektryfikowano teren działek z  sieci 
wiejskiej Skrzynki. Dom Działkowca został 
wybudowany siłami społecznymi. W latach 
1986-87 wybudowano hydrofornię i wo-
dociąg ogrodowy. Zakończenie budowy 
Ogrodu ogłoszono w 1988 r. podczas Dnia 
Działkowca. W 1997 r. dzięki prawie rocz-
nym staraniom Ryszarda Grześkowiaka 
uregulowano stan prawny ogrodu. Rada 
Miejska podjęła uchwałę przekazującą te-
ren Ogrodu PZD w wieczyste użytkowanie. 
Dokonano zapisu w Księgach Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. W 2012 
roku wykonano monitoring na terenie ogro-
du oraz założono nową bramę z automa-
tycznym otwieraniem. Z inicjatywy Zarządu 
przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
działki zostały wyciszone ekranami dźwięko-
chłonnymi. W okresie 35-lecia zmieniali się 
prezesi, zarząd i jego organa oraz funkcyjni.
Dnia 28 lipca 2018 r. obchodzono uroczyście 
35-lecie ogrodu. Wśród zaproszonych przy-
byli: Jerzy Lechnerowski – burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik, Zenon Brzozowski – skarb-
nik Okręgowego Zarządu ROD, Ryszard 
Kasiorkiewicz -prezes ROD Koninko, Sta-
nisław Wawrzyniak – członek Okręgowego 
Zarządu i prezes ROD „Orkan” w  Jaryszkach, 
Jan Pepeta – prezes ROD im. Stanisława 
Żalińskiego w Jaryszkach, Andrzej Steinitz – 
prezes ROD im. Władysława Zamoyskiego 
w Bninie, Ryszard Grześkowiak –honorowy 
prezes ROD Mościenica. Przygotowano 
bogaty program: blok rodzinny w tym gry 
i zabawy dla dzieci z nagrodami. Gości po-
witano kulinariami na „wielkopolską nutę”. 
O godzinie 15:00, ks. Grzegorz Zbączyniak 
odprawił mszę polową. Uroczystość uświet-
nił ponad godzinny występ Zespółu Pieśni 
i Tańca „Władysie”. Wieczór działkowicze 
spędzili na tradycyjnej potańcówce przy 
dźwiękach muzyki DJ Piotra Sarnowskiego 
i suto zastawionych stołach.
Każdy z członków ROD otrzymał symbolicz-
ny upominek rocznicowy. 

W ogłoszonym konkursie na najładniejszą 
działkę warzywną, rekreacyjną i warzyw-
no-rekreacyjną Komisja Konkursowa ROD 
wyróżniła i nagrodziła następujących dział-
kowców: 
- w kategorii najładniejsza działka warzywna, 
pierwsze miejsce zajęli Barbara i Stanisław 
Lewandowscy,
- w kategorii najładniejsza działka rekreacyj-
na, pierwsze miejsce przyznano Helenie 
i Henrykowi Skrzypczakom,
- w kategorii najładniejsza działka warzyw-
no-rekreacyjna pierwsze miejsce otrzymali 
Kazimiera i Andrzej Skałeccy. 
Komisja konkursowa przyznała siedem wy-
różnień. Na wyróżnienia w kategorii działek 
rekreacyjnych zasłużyli: Elżbieta i Ryszard 
Matuszczakowie, Halina i Zbigniew Cheru-
bin, Dorota i Mieczysław Ziółkowscy, Beata 
Rempińska i Maciej Wojdera oraz Elwira 
i Waldemar Konatkowscy.
Wyróżnienia w kategorii działek warzyw-
no-rekreacyjnych otrzymali: Stanisława 
i Bogdan Mrugasowie oraz Józefa Kochanka.
Ogrody działkowe to ważny element kultury, 
miejsce wypoczynku i  rekreacji milionów 
Polaków wreszcie szkoła kształtowania 
nawyku harmonijnego współżycia z naturą 
i społecznością działkową. W kronice ROD 
znalazło się kilka interesujących wpisów. 
Zenon Brzozowski, życzył działkowcom by 
mogli wypoczywać i pracować na działkach 
bez obaw o  przyszłość działek. Ryszard 
Grześkowiak natomiast „życzył działkow-
com i  zarządowi spokoju, zgody, prze-
strzegania dobrych obyczajów, a przede 
wszystkim zdrowia i  radości z możliwości 
korzystania ze świeżego powietrza i aury”.
Najstarsze ogrody działkowe w  Wielko-
polsce zakładano na początku XX wieku. 
W Gminie Kórnik istnieje sześć Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych z  czego cztery 
w 2018 r. obchodzą swoje 35-lecie.

Jubileusze ogrodów działkowych

Jednym z czterech ogrodów działkowych 
w gminie Kórnik powstałych w 1983 jest 
Ogród im. Władysława Zamoyskiego. 
Położony jest nad jeziorem, blisko lasu, 
wśród uprawnych pól, w  zaciszu. Histo-
ria tego ogrodu jest dokładnie zapisana 
w  pięknie prowadzonych kronikach. Są 
tam ludzie i  ich czyny, są liczne zdjęcia 
pokazujące założycieli i  organizatorów, 
działkowiczów; „Kórnickie Wianki”, „Dni 
Działkowca” i „Życie Ogrodu”.
Dnia 11 sierpnia 2018 r. do ROD Bnin zja-
wili się zaproszeni: Przemysław Pacholski 
– wiceburmistrz Miasta i  Gminy Kórnik, 
Zenon Brzozowski – skarbnik Okręgowego 
Zarządu ROD, Ryszard Kasiorkiewicz - pre-
zes ROD Koninko, Stanisław Wawrzyniak 
– członek Okręgowego Zarządu i prezes 
ROD Jaryszki, Jan Pepeta – prezes ROD 
im. Stanisława Żalińskiego w Jaryszkach, 
Teresa Zimna– prezes ROD im. Antoniego 
Wróblewskiego w Mościenicy, liczni dział-
kowicze z rodzinami. 
Punktualnie o 15-tej, prezes ROD Andrzej 
Steinitz powitał zaproszonych i  w  krót-
kich słowach przypomniał dokonania 
ROD oraz wymienił prezesów którzy nim 
kierowali. Następnie głosu udzielił Zeno-
nowi Brzozowskiemu, przedstawicielowi 
Okręgu PZD w Poznaniu, który wspomniał 
o uchwalonych 12.12.2017 r. poprawkach 
do Statutu PZD. Następnie wręczył on za-
rządowi okolicznościowy ryngraf Okręgu 
PZD w Poznaniu i upominek od prezesa 
Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kon-
drackiego. Z  prezesem ROD Andrzejem 
Steinitzem wręczyli dyplomy dziesięciu 
najlepszym działkowiczom oraz ośmiu 
działkowiczom brązowe odznaki PZD. 
Głos zabrał również Przemysław Pachol-
ski i w imieniu Jerzego Lechnerowskiego 
– burmistrza Miasta i  Gminy przekazał 
okolicznościowy adres. Przybyli na jubi-
leusz prezesi bratnich ROD przekazali 
okolicznościowe upominki i adresy.
Dla działkowców i  gości przygotowano 
bogaty program. O 16:30 odbył się kon-
cert Orkiestry Harcerskiej z Kórnika pod 

batutą Jacka Kozłowskiego. W repertuarze 
były popularne melodie: „Na wzgórzach 
Mandżurii”, „Happy marche”, „Ci Sarai”, 
„Liittle Beguine”, „Kopenhavner marche, 
„Tornerro”, „El Condor pasa”, „Sway”, 
„Polka czeska”, „Blue notte”, „Monterey”, 
„Mickey mouse”i inne. 
Następnie zaproszono dzieci do wspólnej 
zabawy i występów nagrodzonych liczny-
mi upominkami.Tradycji stało się zadość, 
uczestników zaproszono na pyszną gro-
chówkę z wojskowej kuchni i bawiono się 
przy dźwiękach muzyki aranżowanej przez 
Artura Hoffmana.
  
  
Ogród im. prof. Stanisława Żalińskiego 
w Jaryszkach powstałych w 1983. Poło-
żony jest blisko przysiółka Świątniczki, 
leżącego przy północnej granicy Gminy 
Kórnik z Poznaniem. Historia tego ogrodu 
jest związana z  Przemysłowym Insty-
tutem Maszyn Rolniczych w  Poznaniu 
(PIMR). 
Dnia 18 sierpnia 2018 r. do ROD zjawili 
się zaproszeni: Jerzy Lechneowski - bur-
mistrz Miasta i Gminy Kórnik, Henryk So-

bański – prezes honorowy Okręgowego 
Zarządu PZD, Hieronim Mieszała – z biura 
terenowo - prawnego Okręgu PZD, Jan 
Szczepaniak – zastępca dyrektora PIMR, 
Monika Danelska – radna Osiedla Char-
towo w Poznaniu, Zenona Laś – prezes 
ROD Karolin, Józef Feifer – były prezes 
ROD w Jaryszkach, Ryszard Kasiorkiewicz 
-prezes ROD Koninko, Stanisław Waw-
rzyniak – członek Okręgowego Zarządu 
i prezes ROD Jaryszki, Teresa Zimna – pre-
zes ROD im. Antoniego Wróblewskiego 
w Mościenicy, Andrzeh Steinitz – prezes 
ROD im. W. Zamoyskiego w Bninie, liczni 
działkowicze z rodzinami. 
Punktualnie o 18tej, Jan Pepeta – prezes 
ROD im. Stanisława Żalińskiego w Jarysz-
kach powitał działkowiczów i  zaproszo-
nych, w  krótkich słowach przypomniał 
dokonania ROD. Następnie głosu udzielił 
Henrykowi Sobańskiemu, przedstawi-
cielowi Okręgu PZD w  Poznaniu, który 
wspomniał o  możliwości finansowego 
wspierania ROD przez samorządy. Na-
stępnie wręczył zarządowi okoliczno-
ściowy ryngraf Okręgu PZD w Poznaniu 
i  upominek od prezesa Krajowej Rady 
PZD Eugeniusza Kondrackiego. Z preze-
sem ROD Janem Pepetą wręczyli dyplomy 
najlepszym działkowiczom oraz srebrne 
i brązowe odznaki PZD. Głos zabrał rów-
nież Jerzy Lechnerowski – burmistrza 
Miasta i Gminy i przekazał okolicznościo-
wy adres. Przybyli na jubileusz prezesi 
bratnich ROD przekazali okolicznościowe 
upominki i adresy.
Dla działkowców i  gości przygotowano 
bogaty program. O 16:00 odbyły się kon-
kursy sprawnościowe i zręcznościowe dla 
dzieci. Konkurs plonów w obecnym roku 
był bardzo skromny. Działkowiczów i go-
ści zaproszono na poczęstunek.
Tradycyjnie, uczestników święta za-
proszono na zabawę taneczną przy 
dźwiękach muzyki aranżowanej przez 
miejscowego DJ.

◊ Stanisława Andrejewska

◊  Kazimierz Krawiarz
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WZROŚNIE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest 
w  celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia 
opieki i  pomocy innej osoby w  związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
1) dziecku posiadającemu orzeczenie o nie-
pełnosprawności do 16 r.ż; 
2) osobie z niepełnosprawnością w wieku 
powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności; 
3) osobie z niepełnosprawnością w wieku 
powyżej 16. roku życia legitymującej się 
orzeczeniem o  umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnospraw-
ność powstała w wieku do ukończenia 21. 
roku życia. 
4) osobie, która ukończyła 75 lat. 
Wysokość zasiłku. Po 12 latach wzrośnie 
kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie 
jego wysokość wynosi 153 zł miesięcznie. 
Rząd zaproponował, aby kwota zasiłku 
pielęgnacyjnego, podlegającego ustawowej 
weryfikacji, została podwyższona w dwóch 
etapach - od 1 listopada 2018 r. zasiłek 
pielęgnacyjny będzie wypłacany w kwocie 
184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). II etap wzrostu 
zasiłku przypadnie na okres od 1 listopada 
2019 r. i zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił 
215,84 zł (wzrost o 31,42 zł).
Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? 

1. osobie umieszczonej w instytucji zapew-
niającej całodobowe utrzymanie. 
2. osobom z niepełnosprawnościami w wie-
ku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymują 
się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności lub umiarkowanym jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21. roku życia jeżeli członkom 
rodziny przysługują za granicą świadcze-
nia na pokrycie wydatków związanych 
z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy o za-
bezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
3. osobie uprawnionej do dodatku pielę-
gnacyjnego;
Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na 
nieokreślony czas. Wyjątkiem jest sytuacja, 
jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
zostało przyznane na czas określony, wów-
czas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego usta-
la się do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia.

Gdzie uzyskać wypłatę zasiłku pielęgna-
cyjnego?
Zasiłek pielęgnacyjny ustalany i wypłacany 
jest wyłącznie na wniosek. Osoba ubiegają-
ca się o zasiłek powinna złożyć następujące 
dokumenty w Ośrodku Pomocy Społecznej 
(OPS)
1. wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (formu-

larze dostępne w OPS)
2. kopię dokumentu stwierdzającego tożsa-
mość osoby uprawnionej,
3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności 
w przypadku dziecka do lat 16, kopię orze-
czenia o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczenia o  umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem 
daty powstania niepełnosprawności w przy-
padku osoby w wieku powyżej 16 lat,
4. ewentualnie zaświadczenie z  instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie, że 
pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielę-
gnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie 
są w całości lub w części finansowane z bu-
dżetu państwa lub z Narodowego Funduszu 
Zdrowia – w przypadku przebywania osoby 
uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego 
w takiej instytucji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255) 

Na podstawie Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 
oraz www.niepelnosparwni.pl opracowała

Aktualności 
dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół

◊ Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób z  Nie-
pełnosprawnościami w Kórniku
Przewodnicząca Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych
tel. 515 229 671

v
v

v
v

W sobotę 16 czerwca odbyły się w domu 
parafialnym warsztaty muzyczno-rucho-
we. Poprowadziła je pani Edyta Mucho-
wiecka, asystentka na wydziale Edukacji 
Muzycznej,  Dyrygentury Chóralnej 
i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycz-
nej w  Poznaniu. Jest też absolwentką 
rytmiki na tej uczelni i  świetnie łączy 
obie profesje w  pracy z  najmłodszymi 
adeptami sztuki chóralnej. Pracuje także 
w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego 
Kurczewskiego (prowadząc m.in. chór 
dziecięcy Kukułeczki) oraz w OSM w Po-
znaniu. Z  chórzystami Tutti Santi Pani 
Muchowiecka pracowała przede wszyst-
kim nad emisją głosu- wydobyła z dzieci 
naprawdę niesamowite dźwięki! Była 
też nauka nowych utworów. Wszystko 
to połączyło się z  ruchem, co pozwoliło 
osiągnąć świetne efekty w krótkim czasie. 
Zarówno chórzyści jak i Pani prowadząca 
byli bardzo zadowoleni ze współpracy 
i  osiągniętych efektów. Kolejna edycja 

warsztatów odbędzie się już jesienią, na 
co z niecierpliwością czekamy. 
Warszaty odbyły się dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, za co ser-
decznie dziękujemy!

TUTTI SANTI 
zaprasza wszystkie dzieci, 

które kochają muzykę 
i chcą doskonalić swój głos !!!!!

Warsztaty muzyczno-ruchowe

◊  JN

W niedzielę, 19 sierpnia odbył się ostatni 
koncert w  ramach XIV Festiwalu Muzyki 
z Kórnika. 
Na Koncert Finałowy, Dyrektor Festiwalu, 
Tomasz Raczkiewicz zaplanował spotkanie 
z patriotycznym kabaretem w wykonaniu 
Teatrzyku Qui Pro Quo.
Podczas koncertu zatytułowanego „Sto 
lat! Polsko” mogliśmy wysłuchać między 
innymi  piosenki z okresu Dwudziestolecia 
Międzywojennego. Wykonanie znanych 
wszystkim utworów, przeplatane było 
ciekawymi historiami, zabawnymi aneg-

dotami, dialogiem z publicznością, który 
prowadzili - wspomniany już – dyrektor 
festiwalu Tomasz Raczkiewicz oraz aktor 
Andrzej Lajborek. Konferansjerzy wprowa-
dzili nas w artystyczny klimat poznańskich 
kabaretów międzywojnia. W sposób lekki 
i przyjemny przekazywali nam ciekawostki 
i  fakty z artystycznego świata, w którym 
królowała Hanka Ordonówna, w którym 
obracał się Bodo, w którym dominowało 
nowowprowadzone  kino dźwiękowe.
Podczas koncertu usłyszeliśmy między inny-
mi takie utwory jak „Miłość ci wszystko wy-

baczy”, „Ada to nie wypada”,  „Na pierwszy 
znak”. Koncert zakończył się energicznym 
akcentem odtańczonego kankana.
Kolorytu występom dodali członkowie Te-
atru „Legion” , którzy ubrani w stroje z epoki 
zasiedli na widowni. 

Żegnając się z tegorocznym Festiwalem Mu-
zyki z Kórnika, już czekamy na kolejne lato 
i jubileuszowy XV Festiwal, w którym mamy 
nadzieję uczestniczyć w przyszłym roku.

Finał Muzyki z Kórnika 2018

◊  MH
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Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej 
organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży już 
od wielu lat. W 2018 roku nie mogło być ina-
czej. Tym razem naszym celem był Karpacz 
i przepiękne tereny Kotliny Jeleniogórskiej. 
Pod opieką młodych  wychowawców, czter-
dzieścioro pięcioro kolonistów, w  wieku 
od ośmiu do siedemnastu  lat, przeżyło 
wakacyjną przygodę z górami.  Kilkunastu 
kolonistów  po raz pierwszy opuściło dom 
rodzinny na tak długo, musieli więc poradzić 
sobie z tęsknotą i z „trudami” kolonijnego 
życia.
W bardzo bogatym programie kolonii były 
wycieczki i  wyjścia na okoliczne szlaki Kar-
konoskiego Parku Narodowego.
Obowiązkowo do zdobycia była Śnieżka- 
1602 n.p.m. oraz Słoneczniki i Pielgrzymy.
Pod opieką przewodnika górskiego wyru-
szyliśmy kolejką na Kopę i dalej szlakiem na 
sam szczyt Śnieżki. Po krótkim odpoczynku 
w  schronisku, wyruszyliśmy niebieskim 
szlakiem do schroniska Strzecha Akademic-
ka i do „Samotni”, gdzie potrzebowaliśmy 
kilkunastu minut aby nabrać sił na dalszą 
wędrówkę  do Karpacza Górnego. Po drodze 
odwiedziliśmy świątynię Wang a stamtąd już 
tylko krok do naszego gościnnego ośrodka 
DWD Architekton w którym mieszkaliśmy 
przez 14 dni.
Wakacje to również okazja na zwiedzanie. 
Kotlina Jeleniogórska posiada szereg cieka-
wych zabytków architektury, dlatego zwie-
dziliśmy ogromny w swych rozmiarach pięk-
ny i tajemniczy Zamek Książ, Sanktuarium 
Krzeszów zwany Europejską Perłą Baroku, 
sztolnie kopalni Liczyrzepa w Kowarach oraz 

Jelenią Górę, gdzie skorzystaliśmy z uroków 
plażowania i kąpieli w basenie.
W czasie kolonii nie mogło zabraknąć dys-
kotek, karaoke, zajęć sportowych i pieczenia 
kiełbasek przy ognisku.
Czas niestety biegł jak szalony i przyszedł 
moment rozstania z nowo poznanymi ko-
leżankami i kolegami. W niedzielę 29 lipca 
wsiedliśmy do autokaru którym pomknęli-
śmy do Kórnika.
Mamy nadzieję, że wspomnienie wielu przy-
gód i przeżyć pozostanie na długo w pamięci 
naszych kolonistów.
Dziękujemy za opiekę i pracę  wychowaw-
com: Pani Klaudii Regulskiej, Pani Wiktorii 
Zielskiej, Pani Pauli Frąckowiak, Panu Szy-
monowi Żyto, oraz kierowniczce kolonii 
Pani Irenie Żyto.   
Akcja Lato 2018 Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej została przygotowana 
dzięki pracy i  zaangażowaniu wielu osób 

i  instytucji. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do darczyńców, którzy pomogli 
finansowo w  realizacji tego zadania. Są 
to: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Fundacja 
Zakłady Kórnickie oraz TFP Dziećmierowo. 
Dziękujemy podatnikom którzy swój 1 % 
podatku przeznaczyli na dofinansowanie 
działalności KTPS-u.
Dziękujemy także rodzicom naszych kolo-
nistów za zaufanie, jakim nas obdarzyli, po-
wierzając swoje pociechy pod naszą opiekę. 
Serdeczne podziękowanie kierujemy także 
do p. Zbyszka Matuszczaka, kierowcy KPA 
KOMBUS za bezpieczną jazdę oraz za życzli-
wość i uśmiech, którymi obdarzał wszystkich 
każdego dnia.
Do zobaczenia za rok.
  

Koloniści KTPS w Karkonoszach

Dnia 4 lipca 2018 r. od godz. 14-tej odbyło 
się spotkanie emerytów powyżej 75 lat zor-
ganizowane już po raz drugi. Przybyłych se-
niorów przywitał sołtys oraz wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. Wzięli też udział członkowie 
Rady Sołeckiej. Seniorzy przy poczęstunku 
rozpoczęli rozmowy wspominając różne wy-
darzenia w miłej atmosferze do godz. 18-tej.

Jak, co roku delegacja z  gminy Kórnik 
udała się na zaproszenie stowarzyszenia 
„Königstein-Kórnik” i burmistrza Königstein 
Leonharda Helma do partnerskiej gminy 
Kӧnigstein na obchody święta miasta, 
zwane „Burgfestem”. W tym roku obchody 
święta miasta w partnerskiej gminie König-
stein w Niemczech odbywały się w dniach 
od 10 do 12 sierpnia.  
Na tegoroczne obchody święta miasta do 
Königstein w Niemczech udała się kilku-
nastoosobowa delegacja z gminy Kórnik 
reprezentowana przez: przewodniczącego 
Rady Miasta i  Gminy w  Kórniku Adama 
Lewandowskiego, kierownika Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magdalenę 
Matelską-Bogajczyk, przedstawicieli Kórnic-
ko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na czele 
z prezesem Markiem Baranowskim oraz 
„Białą Damę” 2015 Aleksandrę Maćkowiak, 
która zastępowała tegoroczną „Białą Damę” 
Marię Duszczak.  

W pierwszym dniu pobytu w Königstein, czyli 
w piątek, 10 czerwca br. nasza delegacja na 
zaproszenie stowarzyszenia Königstein-Kór-
nik uczestniczyła w wycieczce do Limburga 
an der Lahn , leżącego w Hesji. Zwiedziliśmy 
tam piękną starówkę i katedrę. Natomiast 
wieczorem uczestniczyliśmy w  otwarciu 
„Burgfestu”, podczas którego pożegnaliśmy 
kończącą swoje roczne rządy w Königstein 
księżniczkę Helen I  i  powitaliśmy nowo 
wybraną księżniczkę Charlottę I. Nowo 
wybranej księżniczce życzyliśmy sukcesów 
w  rządzeniu i oczywiście zaprosiliśmy ją ze 
świtą w przyszłym roku na nasze święto do 
Kórnika.
W  sobotę nasza delegacja uczestniczyła 
w uroczystości przekazania symbolicznego 
klucza do bram miasta nowo wybranej 
księżniczce przez burmistrza Königstein 
Leonharda Helma.  
Tradycyjnie w niedzielę delegacja z Kórnika 
uczestniczyła w uroczystej mszy św. 

z okazji „Burgfestu”, po której odbył się po-
chód ulicami miasta. Podobnie, jak w latach 
ubiegłych w pochodzie uczestniczyli prze-
brani w stroje historyczne przedstawiciele 
licznych organizacji i stowarzyszeń. Naszą 
gminę reprezentowała w pochodzie „Biała 
Dama” wraz 
z członkami delegacji i panowie kierowcy: 
Kazimierz Kamiński i Andrzej Kowalski 
z Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobuso-
wego KOMBUS Sp. z o.o., których mieszkań-
cy Königstein, a przede wszystkim Polacy 
tam mieszkający  witali gromkimi oklaskami 
i okrzykami. 
Wieczorem nasza delegacja uczestniczyła 
w spotkaniu z  członkami stowarzyszenia 
Königstein-Kórnik, na którym omówiono 
program dalszej współpracy partnerskiej. 

Burgfest w bratnim Königstein 

składają
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie 
Zespołu Szkół w Kórniku

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógłby być z nami... 
To ogromna tragedia,  
której nie jesteśmy w stanie zrozumieć  
i z którą nigdy się nie pogodzimy. 

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego 
współczuciaz powodu śmierci 

Bartka
składają
grono pedagogiczne, pracownicy 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kamionkach

„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko.”
             ks. Jan Twardowski

Szanownej Pani Dyrektor  
Małgorzacie Baraniak wyrazy  
współczucia oraz słowa wsparcia  
w trudnych chwilach po śmierci

Taty

W pierwszym tygodniu sierpnia Sto-
warzyszenie Zaangażowani wspólnie z 
Pracownią Manufaktura zorganizowało 
bezpłatne „Wakacje z programowa-
niem” w Borówcu. Grupa dzieci w wie-
ku od 8 lat miała okazję uczestniczyć 
w niesamowitych warsztatach! Na 
początek dzieci pod czujnym okiem 
prowadzącego zaplanowały i wykonały 
aplikację pn. stoper, a następnie miały 
okazję przetestować ją podczas dalszej 
części zajęć. W ramach prowadzonych 
warsztatów powstała również aplikacja 
do rysowania na zdjęciach. Oczywiście 
oprócz nauki poprzez zabawę podczas 
zorganizowanych zajęć był również 
czas na zabawę na świeżym powietrzu. 
Mamy nadzieję, że udało nam się za-
szczepić w uczestnikach pasję do pro-
gramowania, która będzie owocować w 
kolejnych latach.
W tym miejscu pragnę serdeczne po-
dziękować Państwu za wszystkie głosy, 

gdyż realizacja projektu była możliwa 
dzięki dofinansowaniu z grantu Tesco 
– „Decydujesz, pomagamy”.

Wakacje z programowaniem

◊  Sylwia Brzoskowska

Dziećmierowo
emerytom

◊  Sołtys

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

◊  Krystyna  Janicka
  Przewodnicząca Zarządu  KTPS
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duszą”. Parafrazując jego słowa mógłbym 
powiedzieć o sobie: „Moja dusza jest mu-
zyką”. Tak czuję i odbieram świat. Muzyka 
jest przestrzenią, z której Piękno emanuje na 
zewnątrz ubogacając  świat. Jest częścią tego 
świata, wypływa z materii, ale jednocześnie 
jest pomostem do duchowych przestrzeni,  
do których przecież także przynależymy.
KZ: A czy jest w Twoim życiu coś niemu-
zycznego?
DT: Hmmm... wszystko się łączy. Ale lubię 
też sztukę kulinarną, która również posiada 
swój wewnętrzny porządek i  harmonię. 
Ogromnie cenię sobie czas spędzony z ro-
dziną, nawet jeśli spędzamy go w ciszy :)
KZ: Darku, dziękuję Ci  za poświęcony wa-
kacyjny czas.
DT: Również bardzo dziękuję za rozmowę 
i do zobaczenia we wrześniu. 

Wszystkich, 
którzy chcą rozpocząć 

swoją przygodę ze śpiewem 
w szeregach 

Castellum Cantans  
zapraszamy już od września 
w każdy wtorek i czwartek 

o godzinie 19.30 do 
Kórnickiego Ośrodka Kultury, 

Prowent 6. Kórnik. 

Polski hymn narodowy, „Mazurek Dąbrow-
skiego” to pieśń szczególna dla wszystkich 
Polaków. Wykonujemy go w momentach 
ważnych, z nim na ustach wspominamy 
znaczące rocznice i wzruszamy się przy jego 
śpiewaniu.
Ta pieśń łączy nas bez względu na poglą-
dy polityczne lub wzajemne animozje.   
Krytykujemy, gdy ktoś fałszuje lub śpiewa 
w  nieodpowiednim tempie odbierając 
„Mazurkowi” jego charakter.
Ale czy sami śpiewamy go poprawnie?

Często przecież słyszymy, że osoba intonu-
jąca lub zgromadzeni rodacy śpiewają tak:
„Jeszcze Polska nie zginęła,
Póki my żyjemy...”.
„Póki” może nawet pasuje, może jest zgod-
ne z kanonami języka polskiego lecz jest to 
jednak wersja błędna!
Prawidłowo, zgodnie z zapisami „ustawy 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych” 
śpiewać musimy tak:
„Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy...”.

Powinniśmy także mieć świadomość, że 
nasz hymn narodowy ma cztery zwrotki. 
Wypada je znać i śpiewać także o Bonapar-
tem, Czarnieckim (nie mylić z Czarneckim) 
oraz o zapłakanym ojcu i Basi. Szczególnie 
w roku, w którym celebrujemy, że upłynęło 
już 100 lat od momentu gdy Polska powró-
ciła na mapy polityczne po latach zaborów.

„Kiedy my żyjemy”
HYMN PAŃSTWOWY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
„Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz ...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz ...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz ... 

◊  ŁG

◊  Rozmowę przeprowadziła 
Katarzyna Zaborowska

KZ: Jesteś dyrygentem, który ukończył 
z wyróżnieniem Królewskie Konserwato-
rium w Brukseli, a  także Akademię Mu-
zyczną w Poznaniu, byłeś stypendystą Rzą-
du Flamandzkiego, asystowałeś u takich 
dyrygentów jak José Florêncio, Philippe 
Hereweghe, Antonio Pappano, Valery Ger-
giev, debiutowałeś operą uznaną za jedną 
z najtrudniejszych w historii („Salome” R. 
Straussa). Jak to się stało, że jesteś teraz 
w Kórniku i pracujesz z chórem, którego 
trzon stanowią amatorzy?
DT: Po pierwsze fascynuje mnie głos ludz-
ki, jego możliwości ekspresji, bogactwo 
technik i siła przekazu. Po drugie uważam, 
że muzyka jest własnością wszystkich - nie 
tylko profesjonalistów. Przy odpowiednim 
treningu można osiągnąć bardzo wiele, 
a zespół jeśli zaufa temu, kto go prowadzi 
potrafi zajść bardzo daleko. Niektóre ścieżki 
łatwiej pokonywać z ludźmi, którzy kochają 
muzykę tak bardzo, że gotowi są porzucić 
dawne przyzwyczajenia i zaryzykować nowe 
odkrycia. To nie zawsze jest możliwe w pro-
fesjonalnym zespole.
KZ: A dlaczego Kórnik?
DT: Jest to miejsce, w którym zogniskowało 
się kilka niezwykle ważnych idei, które stano-
wią o duchu tego miejsca. Są to: etos pracy, 
umiłowanie piękna i wiedzy, właściwie po-
jęty patriotyzm i - przepełniający wszystkie 
te idee - szacunek dla Boga Stwórcy. I nie 
mam tu na myśli jedynie Władysława  Za-
moyskiego - który swym ogromny talentem 
i miłością do Polski, której przecież przez 
większą część jego życia nie było jeszcze na 
mapie zapewnił nam Tatry, ale całokształt 
tego, jak dziś Kórniczanie pracują dla swego 
miasta, jak są otwarci na muzykę, taniec, 
sztukę i jak wiele miejsca w ich życiu zajmują 
sprawy duchowe.
KZ: Czyli Kórnik jest dla Ciebie inspiracją?
DT: Zdecydowanie tak. To stąd wypływa-
ją źródła zasilające projekty, które wraz 
z Kórnickim Towarzystwem Śpiewaczym 
i Chórem Castellum Cantans realizujemy.
KZ: Chór Castellum Cantans ma już za 
sobą kawałek historii i  całkiem sporo 
osiągnięć. Prowadzony przez szereg lat 
przez znakomitego chóralistę profesora 
Marka Gandeckiego zdobył wiele nagród, 
nagrywał płyty. Jaki jest Twój pomysł na 
ten zespół?
DT: Ogromnie cenię spuściznę profesora 
Gandeckiego, szanuję też ducha śpiewaczej 
tradycji Chóru. To co chciałbym dodać od 
siebie to moja pasja, fascynacja pewnymi 
muzycznymi stylami, utworami, sposobami 
śpiewu i zaprzężenie tego wszystkiego w ry-
dwan idei łączenia ludzi ponad podziałami. 
Muzyka ma wielką moc, która potrafi prze-
mieniać, objawiać prawdę, a nawet uzdra-
wiać. Sam śpiew to nie tylko wielka przy-
jemność, wspólny oddech, czysty dźwięk, 

harmonia - to także duchowa przestrzeń 
komunikacji, język, który nie wymaga słów.
KZ: Brzmi poważnie. A jakie ma przełoże-
nie na konkretne działania artystyczne?
DT: Pierwszym projektem, który pokazał 
fragment tego, o czym mówimy był „Magni-
ficat” Johna Ruttera, który zrealizowaliśmy 
wiosną 2017 roku. Projekt zjednoczył pro-
fesjonalistów i amatorów, dzieci, młodzież 
i dorosłych - w sumie około 300 osób w ca-
łym projekcie. Młodzieżowa Orkiestra Sym-
foniczna Zespołu Szkół Muzycznych przy 
ulicy Głogowskiej w Poznaniu, a także chóry 
tejże szkoły, Poznańska Szkoła Chóralna Je-
rzego Kurczewskiego wraz z jej wspaniałymi 
zespołami, na czele z Poznańskim Chórem 
Chłopięcym Jacka Sykulskiego, trzy zespoły 
amatorskie w tym dwa z Kórnika... Dla wielu 
wykonawców zwłaszcza tych w  młodym 
wieku, było to niezapomniane przeżycie, 
które na długo pozostanie w ich pamięci. 
KZ: Rzeczywiście było to niesamowite 
wydarzenie, którego miałam przyjemność 
być częścią. 
DT: Drugim projektem, który pokazał potęgę 
muzyki to DEESIS - modlitewne misterium 
wielkopostne, które połączyło dwie trady-
cje śpiewu chrześcijańskiego: wschodnią 
-prawosławną i  zachodnią, opartą na 
chorale gregoriańskim. Całość opleciona 
wielogłosem tradycji Zachodu z recytacjami 
starochrześcijańskich tekstów. Smaczkiem 
projektu było spotkanie Wschodu i Zachodu 
na muzycznym gruncie w utworze skom-
ponowanym przez Michała Łaszewicza. 
Ten piękny projekt realizowany przez Chór 
Castellum Cantans wspólnie z zespołami 
Partes i Cantus Solemnis wciąż trwa i poja-
wia się w różnych miejscach Polski.
KZ: Czy to prawda, że Misterium DEESIS 
ma zostać nagrane przez TVP?
DT: Rzeczywiście są prowadzone w tej spra-
wie rozmowy.
KZ: Wszystkie te projekty zdają się dotykać 
gwiazd, unosić uczestników i  słuchaczy 
w niebiańskie przestrzenie piękna i har-
monii... A  jak wygląda codzienna praca 
w chórze? Czy rzeczywiście każdy może 
stać się członkiem zespołu?
DT: Każdy, kto posiada odpowiedni poten-
cjał, jest otwarty na rozmaite wokalne eks-
perymenty i przede wszystkim jest gotowy 
pracować nad swoim głosem i ciałem, by 
zharmonizować się z zespołem.
KZ: A co w zamian? Chór jest przecież or-
ganizacją non profit.
DT:  Benefity wynikające ze wspólnego śpie-
wu są ogromne. Nasi śpiewacy wielokrotnie 
opowiadają, że po niektórych próbach są 
naładowani niesamowitą energią, czują się 
szczęśliwi, muzyka rozjaśnia ich życie i przy-
ćmiewa codzienne troski. Nie ukrywam, że 
wiele z ćwiczeń, które wykonujemy przygo-
towując aparat wykonawczy do pracy przed 

próbą to sprawdzone, dające wytchnienie 
ćwiczenia relaksacyjne. Już sam oddech 
potrafi zdziałać cuda, a co dopiero - kiedy 
staje się początkiem muzyki. Dlatego zachę-
cam do kontaktu z nami wszystkich, którzy 
kochają muzykę i śpiew.
KZ: Potencjalny, nowy śpiewak chóru 
z pewnością chciałby też wiedzieć więcej 
o Tobie. Czym się zajmujesz kiedy nie ma 
Cię w Kórniku? Jako dyrygent, jako artysta?
DT: Jako dyrygent gościnny współpracuję 
z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Tam zre-
alizowałem wraz z reżyserem Grzegorzem 
Chrapkiewiczem swoją pierwszą premierę - 
współczesną wersję „Księżniczki czardasza” 
Emmericha Kalmana. Uczestniczę także 
w różnych projektach festiwalowych - naj-
bliższym będzie współczesne prawykonanie 
opery Józefa Elsnera - Amazonki podczas XIII 
Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacro-
montana w Gostyniu. Od trzech lat moją 
pasją stała się praca z dziećmi i młodzieżą, 
które zarażam moją miłością do muzyki 
i  wprowadzam w  jej arkana. Organizuję 
własne projekty, np. Play against drugs! 
gdzie wspólnie z młodzieżą wykonujemy 
współczesne utwory w proteście przeciwko 
problemowi narkotyków w szkole. Taka mu-
zyczna, spontaniczna akcja. Współpracuję 
też na stałe ze Społeczną Szkołą Muzyczną 
im. Edwina Gordona oraz ze Szkołą Wal-
dorfską.
KZ: To szkoły alternatywne, tak?
DT: Tak. Jestem takim muzycznym outsi-
derem. Odpowiadają mi pozasystemowe 
rozwiązania, ponieważ zostawiają sporo 
przestrzeni na własną twórczość. Szkoła 
Gordonowska opiera się na znakomicie 
opracowanej Teorii Uczenia się Muzyki, któ-
ra jest dziełem życia jej twórcy - amerykań-
skiego uczonego Edwina Gordona. Mówiąc 
w skrócie - to szkoła, w której dzieci uczą 
się muzykowania, improwizacji, rozumienia 
muzyki w sposób zharmonizowany z  ich 
potencjałem. Są małymi twórcami, a nie 
tylko wykonawcami. Szkoła Waldorfska na-
tomiast to miejsce, gdzie dzieci uczą się nie 
tylko muzyki, ale realizują tzw. obowiązek 
szkolny, jednak robią to niejako w zgodzie 
z  naturą i... niezwykle twórczo: malując, 
wykonując rękodzieło, tańcząc... Nurt wal-
dorfski w przyszłym roku obchodzić będzie 
swoje stulecie i ma silną już dziś tradycję na 
całym świecie.
KZ: Muzyka wydaje się wypełniać większą 
część Twojego życia. 
DT: Bez wątpienia. Michaił Glinka - ojciec 
opery rosyjskiej mówił: „Muzyka moją 

„Moja dusza jest muzyką”
 - rozmowa z dyrygentem Chóru Castellum Cantans - Dariuszem Tabiszem.

Zamek znów ma burgrabiego!
Obchodzący w tym roku jubileusz 40-lecia pracy 
w kórnickim muzeum na Zamku Leszek Grześ-
kowiak został oficjalnie mianowany Burgrabią 
Zamku Kórnickiego. Niespodziewany dla jubi-
lata benefis z tej okazji zorganizowany został 6 
sierpnia w Sali Czarnej. 
Pan Leszek, pełniący od 20 lat funkcję kierowni-
ka Działu Obsługi Ruchu Turystycznego, dzięki 
swojej fachowej pracy, doświadczeniu i zaanga-
żowaniu od lat szedł śladami swoich poprzedni-
ków: Stanisława Małeckiego i Antoniego Molika.
Podczas uroczystości odczytano literackie peany 
na cześć jubilata, którego autorami byli ponoć 
hrabia Tytus oraz hrabina Teofila. Przesłanie 
od tego pierwszego wraz z okolicznościowym 
aktem nadania tytułu przeczytał dyrektor PAN 
Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński. Słowa 
tej drugiej przedstawiła tegoroczna Biała Dama 
Marysia Duszczak.
Życzenia burgrabiemu złożyli także: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, współpracownicy oraz 
zaproszeni goście. 

◊  ŁG

„Burgrabia (z niemieckiego Burggraf,), również 
murgrabia - namiestnik czyli zastępca starosty 
grodowego. Burgrabia grodowy (po łac. burggra-
vius capitanei) należał do urzędników grodzkich 
i był mianowany przez kasztelana lub starostę, 
których zastępował i w nieobecności ich czuwał 
nad zamkiem”.

Foto. Wawrzyniec Skoczylas
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AFISZ

24 SIERPNIA

KONCERT: PIOSENKA FRANCUSKA. Ogród 
kawiarni Kulka, godz. 19:00.

LETNIE KINO PLENEROWE. Plac zabaw 
w Błażejewie, godz. 20:30.

AKADEMIA SENIORA – zwiedzanie Pałacu 
oraz parku w Rogalinie. Zbiórka za domem 
parafialnym, godz. 11:30.  Obowiązuje 
rejestracja telefoniczna (tel. 886 111 091, 
515 229 684). Koszt 10 zł. 

11. EDYCJA FESTIWALU AKADEMIA GI-
TARY. Bokun/Kościuszko Duo. Miejsce: 
Plac Browarowy w Kórniku, godz. 19:00. 
Wstęp wolny.

25 SIERPNIA

AKADEMIA SENIORA. Biesiada przy ogni-
sku dla seniorów. Miejsce: Prowent - pola-
na za ławeczką Szymborskiej, godz. 18:00.

29 SIERPNIA

AKADEMIA SENIORA  – Gimnastyka 
z Katarzyną. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 
Października 93, godz. 16:30.

2 WRZEŚNIA

KOŃCZYMY WAKACJE – Z  KIJKAMI NA 
STACJĘ. RAJD NORDIC WALKING. Zbiórka 
na Pl. Niepodległości w Kórniku, godz. 7.45 
- 08.00. Obowiązuje rejestracja uczestni-
ków.  Zgłoszenia udziału są przyjmowane 
m.in. na stronie: http://kbrkornik.pl/
wydarzenia.html poprzez wypełnienie 
formularza rejestracyjnego (od dnia 12 
sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 do 
godz. 20.00 włącznie lub do wyczerpania 
miejsc).   

KINO PLENEROWE: „LA LA LAND”. Plac 
Niepodległości - przy Ratuszu. Godz. 20:00

5 WRZEŚNIA

AKADEMIA SENIORA. Karaoke na wesoło 
– kawiarnia Kulka, godz. 16:30.

8 WRZEŚNIA

POZNAJ PIĘKNO TWOJEJ OKOLICY: BNIN 
– PÓŁWYSEP SZYJA. W programie: opro-
wadzenie po półwyspie Szyja oraz dwa 
wystąpienia pt. „Koncepcja zagospoda-
rowania półwyspu Szyja”, „Kórnik i  Bnin 
na dawnej fotografii. Miejsce: Ratusz 
w  Bninie. Start godz. 9:00. Obowiązuje 
rejestracja – tel.515 229 684.

12 WRZEŚNIA

AKADEMIA SENIORA. Muzykoterapia 
Lidka – Strażnica OSP Kórnik, godz.16:30.
14 WRZEŚNIA

WARSZTATY: AKTYWNI SENIORZY W ME-
TROPOLII POZNAŃ. Godz. 16:00-20:00.  
Rejestracja i  informacje pod nr telefonu 
515 229 684.

15 WRZEŚNIA

WARSZTATY: AKTYWNI SENIORZY W ME-
TROPOLII POZNAŃ. Godz. 9:00-13:00. 
Rejestracja i  informacje pod nr telefonu 
515 229 684.

19 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. KONFERENCJA 
POPULARNONAUKOWA. Zryw Wielkopo-
lan w ich „małych ojczyznach”. Powstanie 
Wielkopolskie 1918/1919 i jego znaczenie 
w walce o granice II Rzeczpospolitej. Trans-
misja na żywo – link będzie dostępny na 
stronie: www2.kornik.pl

AKADEMIA SENIORA. „Stop manipulacji, 
nie kupuj na prezentacji”. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:00

21 WRZEŚNIA

Poniżej przedstawiamy wykłady i zajęcia 
odbywające się w ramach Kórnickich Dni 
Nauki. W przypadku zajęć wymagających 
wcześniejszej rejestracji zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do Wydziału 
Promocji, Pl. Niepodległości 41. Zapisy 
startują od 27 sierpnia. Jedna osoba mak-
symalnie otrzyma 2 wejściówki.

Rykowisko. Zbiórka przy leśniczówce 
w Błażejewie. Godz. 19:00. Zajęcia otwarte 
dla wszystkich chętnych – nie obowiązuje 
rejestracja.
Pokazy laserowe. Zbiórka CBK Borówiec/
Drapałka. Godz. 20:00. Zajęcia otwarte 
dla wszystkich chętnych – nie obowiązuje 
rejestracja.
Nocne zwiedzanie zamku. Trzy warianty 
godzinowe: 20:00, 20:30, 21:00. Liczba 
miejsc jest ograniczona, obowiązuje wcze-
śniejsza rejestracja na wydarzenie. 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. Cenne rękopisy 
i  stare druki, czyli zwiedzanie Biblioteki 
Kórnickiej. Godz. 10:00, 11:00. Obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja. 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. Sejm Dzielnico-
wy na ziemiach kórnickich „Świt niepodle-
głości na Podbeskidziu. Przykład wsi Kozy”. 
Godz. 12:00. Obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja. 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. Wystawa drobiu 
wodnego. Drób wodny w historii, kulturze 
i  kulinariach. Godz. 13:00. Obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja. 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. Zasady cięcia 
i pielęgnacja roślin. Godz. 14:00. Obowią-
zuje wcześniejsza rejestracja. 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. Rykowisko. 
Zbiórka przy leśniczówce w  Błażejewie, 
godz. 19:00. Obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja. 
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. Nocne zwiedza-
nie arboretum. Godz. 20:00. Obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja. 

22 WRZEŚNIA

IV FESTYN EKOLOGICZNY, płyta kórnickie-
go rynku. Start godz. 10:00.

26 WRZEŚNIA

AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka Kasia - 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.

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

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

◊  wdzięczni synowie 
Zbigniew i Michał Prymkowie 

W dniu 1 lipca 2018 r. w kościele parafial-
nym w Kobylepolu i zaraz potem w Swarzę-
dzu – „Pod Lipami” odbyła się uroczystość 
uczczenia setnej rocznicy urodzin Czesławy 
Prymka, która urodziła się w Radzewie k. 
Kórnika. Choć Jubilatka dziś mieszka w Po-
znaniu, to w uroczystości brała udział liczna 
rodzina nie tylko z Poznania i okolic, ale 
także z Kórnika i okolic, Rogalina , Śremu, 
Książa Wlkp.,  Mosiny, Środy Wlpk., Miło-
sławia i in. Motto tej uroczystości brzmiało: 
„… dzień radości i dobrej pamięci …”. Kilka 
załączonych zdjęć, zamiast komentarza, od-
daje atmosferę tej niezwykłej uroczystości. 
Niniejszym, w imieniu zaszczyconej Jubilatki 
Czesławy Prymka i  Jej bliskich składamy 
bardzo serdeczne podziękowania
 dla Przewodniczącego Episkopatu Polski 
– księdza Arcybiskupa Metropolity Po-
znańskiego Stanisława Gądeckiego –  za 
błogosławieństwo, a dla Wielebnych Księży 
za modlitwy i życzenia, w szczególności dla 
Proboszcza parafii w Kobylepolu – Księdza 
Kanonika Dominika Kużaja i Księdza Kanoni-
ka Zbigniewa Woźniaka  za koncelebrę mszy 
św. w intencji Jubilatki i Jej rodziny;
dla Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudy 
i małżonki Pani Agaty Kornhauser – Duda, 
Przewodniczącego Rady Ministrów – Pana 
Premiera Mateusza Morawieckiego, Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych 
– Pana Andrzeja Koniecznego oraz Prezesa 
ZUS – up. Pani Doroty Bieniasz;
dla Władz Samorządowych Poznania, 
w szczególności dla Wiceprezydenta - Pana 
Mariusza Wiśniewskiego, jak i Miasta i Gmi-
ny Kórnik, w szczególności dla Burmistrza 
- Pana Jerzego Lechnerowskiego oraz dla 
Przedstawicieli  Rady Osiedla Antoninek – 
Kobylepole - Zieleniec;
dla Przedstawicieli Absolwentów Technikum 
Rolniczego z Szamotuł, a także dla Rodziny, 
w szczególności Siostry Heleny z Wrocławia 
oraz licznych Sąsiadów, Znajomych, w tym 
Członków Wspólnoty Żywego Różańca za 
przekazane gratulacje i  życzenia, kwiaty, 
zamówione msze św., upominki i wszelkie 
dowody pamięci oraz sympatii z okazji set-
nych urodzin naszej Mamy 

100 lat
pani Czesławy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu, partner projektu „Dobry start 
– zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem 
społecznym rodzin z małymi dziećmi po-
przez zwiększenie dostępu 
do dobrej jakości usług społecznych”, w dniu 
29 czerwca 2018 r. w  Ratuszu w  Bninie 
przeprowadził spotkanie upowszechniające 
model usługi społecznej przeznaczonej dla 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym z małymi dziećmi (od urodzenia do 5. 
roku życia). Projekt realizowany jest przez 
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 
w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 
7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddzia-
łanie 7.2.2. Więcej o projekcie tutaj: https://
rops.poznan.pl/nasze-projekty/dobry-start/ 
Na spotkaniu prezentowany był model 
usługi Lokalnych Klubów Rodzinnych 
oraz możliwość wprowadzenia tej usługi 
w środowisku Kórnickim. Projekt spotkał 
się z dużym zainteresowaniem, ponieważ 

w zależności od etapu rozwoju rodziny, jej 
potrzeb i oczekiwań oraz wieku i zaintere-
sowań dzieci będzie elastycznie oferował 
różnego rodzaju wsparcie, m.in. zajęcia edu-
kacyjno-rozwojowe dla rodziców z dziećmi. 
By można było uruchomić taką usługę 
w Kórniku niezbędne jest wsparcie meryto-
ryczne Instytutu Małego Dziecka im. Astrid 
Lindgren oraz wsparcie finansowe Gminy.
Dlatego, w celu kontynuacji działań zmie-
rzających do poszerzenia oferty wsparcia 
dla rodzin z dziećmi, w pierwszej połowie 
września zostanie zorganizowane spotka-
nie dla przedstawicieli samorządu tery-
torialnego, instytucji pomocy i  integracji 
społecznej, organizacji pozarządowych, 
żłobków i społeczności lokalnej, którzy są 
zainteresowani współpracą w tym zakresie. 
Już teraz serdecznie na nie zapraszamy. 
O dokładnej dacie poinformujemy listownie 
zainteresowane podmioty oraz na stronie 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w zakładce Wydarzenia. Więcej informacji 
pod numerem tel. 61 85 67 326.
   

„Dobry start” w Kórniku!

◊  Andżelika Majkowska
ROPS w Poznaniu

◊  ZF
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Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 
 na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców 

Gminy Kórnik 
Realizowane przez OPEN programy:  
 

1) Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.) 

 
2) Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn 

(badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.) 
 

 
 

SPOTKANIE EDUKACYJNE  
w dniu. 04.09.2018  o godz. 10:45 

w KCRiS Oaza Ignacego Krasickiego 1, Kórnik 
(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do 

samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale) 
 
 
 

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK  
w dniu 11.09.2018 o godz. 9:00-13:00 

w  KCRiS Oaza Ignacego Krasickiego 1, Kórnik 
 

Zapisy przyjmuje Wydział Oświaty i Polityki Społecznej-Urząd Miasta i Gminy Kórnik 
tel. 618301-014 
 
Informacje dodatkowe: 
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości 
- wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres 
- zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę 



Już po raz szósty uczniowie kórnickich szkół 
oraz mieszkańcy naszej Gminy będą mieli 
możliwość udziału w Kórnickich Dniach 
Nauki. Celem wydarzenia jest promocja 
jednostek naukowych z naszej Gminy oraz 
próba zarażenia młodych ludzi bakcylem 
nauki. 
Wydarzenie odbywać się będzie w ciągu 
czterech dni. Podczas dnia pierwszego – 19 
września 2018 r. – odbędzie się konferencja 
popularnonaukowa – Zryw Wielkopolan w 
ich „małych ojczyznach”. Powstanie Wielko-
polskie 1918/1919 i jego znaczenie w walce 
o granice II Rzeczpospolitej. Ze względu na 
ograniczenia techniczne prowadzić będzie-
my transmisję na żywo konferencji – link 
będzie dostępny na stronie www.kornik.pl. 
20 września naukowcy odwiedzą młodzież 
w szkołach z wykładami. Dzień trzeci – 21 
września 2018 r. - będzie dniem odwiedzin 
w jednostkach naukowych, czyli będzie 
to okazja do przyjrzenia się z bliska pracy 
naukowców. Spotkania z nauką będą miały 
miejsce w laboratoriach m.in. Instytutu 
Dendrologii, Obserwatorium Centrum Ba-
dań Kosmicznych w Borówcu, komnatach 
kórnickiego Zamku i wielu innych miejscach 
zamkniętych na co dzień dla zwiedzających.
W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom przygotowaliśmy Kórnickie Dni Nauki 
SENIOR. Będzie to cały dzień (21 września 

VI edycja Kórnickich Dni Nauki
19-22 września 2018 r.

◊ Zespół KDN

– piątek) dedykowany 
i dostosowany dla se-
niorów!
Zwieńczeniem Kór-
nickich Dni Nauki 
będzie festyn ekolo-
giczny organizowany 
22 września 2018 r. 
na kórnickim rynku 
w godz. 10:00 – 15:00 
przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik.
Wszystkich zaintereso-
wanych informujemy 
o możliwości wzięcia 
udziału w Nocnym 
zwiedzaniu Zamku - 
21 września 2018 r. 
(piątek – godz. 20:00, 
20:30 lub 21:00) po 
wcześniejszej REJE-
STRACJI OSOBISTEJ. 
Rejestracja startuje 27 sierpnia 2018 r. 
(do wyczerpania limitu) w Wydziale Promo-
cji Pl. Niepodległości 41, Kórnik – ODBIÓR 
OSOBISTY WEJŚCIÓWEK – ilość miejsc 
ograniczona – jedna osoba maksymalnie 
otrzyma 2 wejściówki. 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Kór-
nik, Fundacja Zakłady Kórnickie, Instytut 
Dendrologii PAN, Biblioteka Kórnicka 
PAN, Arboretum, Szkółki Kórnickie Zakład 

Doświadczalny w Kórniku, Lasy Państwo-
we – Nadleśnictwo Babki, Obserwatorium 
Astrogeodynamiczne Centrum Badań 
Kosmicznych PAN, Stacja Zasobów Gene-
tycznych Drobiu Wodnego Instytutu Zoo-
techniki PIB w Dworzyskach, Izba Pamiątek 
Regionalnych Kórnik-Bnin, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Kórniku.

I semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Kórniku za nami

Podczas kameralnej uroczystości 30 
czerwca w strażnicy OSP Kórnik odbyło 
się zakończenie pierwszego semestru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kórniku. 
W czasie spotkania słuchacze otrzymali 
pamiątkowe dyplomy zaświadczające 
o zaliczeniu. 
W  przygotowanej prezentacji miałem 
przyjemność wraz z  Magdaleną Pawla-
czyk przypomnieć dokonania minionego 
semestru. Odbyło się łącznie 6 zjazdów, 
w  czasie których wygłoszono 16 wykła-
dów o różnorodnej tematyce. Słuchacze 
zapoznali się m.in. z  tematem budżetu 
gminy i  podatków; wspólnie rozważali 
teorie filozoficzne na temat tego, jak być 
szczęśliwym, usłyszeli o okulografii wyko-
rzystywanej w badaniach spostrzegania 
krajobrazu czy też mieli okazję posłuchać 
wykładu z  historii sztuki o  Tadeuszu 
Kantorze. 
Projekt Uniwersytetu jest prowadzony 
przez Stowarzyszenie Wspaniała Siódem-
ka i  jest w pełni darmowy. Wykładowcy 
oraz organizatorzy działają na rzecz 
Uniwersytetu i Studentów nieodpłatnie. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do suk-
cesu, jakim jest Uniwersytet serdecznie 
dziękujemy! Szczególne podziękowania 
należą się wykładowcom – Janinie Przy-
bylskiej, Jerzemu Lechnerowskiemu, 
Sebastianowi Wlazłemu, Markowi Kacz-
markowi, Sławomirowi Perdochowi, 
Ilonie Potockiej, Klaudiuszowi Święcic-
kiemu, Piotrowi Guzikowi, Kazimierzowi 
Krawiarzowi, Magdalenie Kadzińskiej, 
ekipie wolontariuszy, która opowiadała 
o  Tanzanii, Stowarzyszeniu Chorych na 
Czerniaka oraz Fundacji ENEA. 
Dziękujemy również Zarządowi OSP 
Kórnik za nieodpłatne udostępnienie 
sali oraz Władzom Kórnika za pomoc 
i zaufanie. 
Ogromne i  z  serca płynące podzięko-
wania dla Seniorów za chęć wspólnego 
działania! Kochani, widzimy się po waka-
cjach letnich i oczywiście, jeśli ktoś jeszcze 
nie należy do Uniwersytetu, serdecznie 
zapraszamy!  

Koniec
semestru

◊  Robert Jankowski
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Cztery Medale z Szosowych  
Mistrzostw Polski dla Kórnika
Doskonale przygotowana była ekipa dziew-
cząt Mróz Jedynka Kórnik na szosowe 
mistrzostwa Polski, które odbyły się w Grun-
waldzie (jazda na czas) i w Ostródzie (start 
wspólny). Podczas jazdy indywidualnej na 
czas Nikol Płosaj zajęła wśród seniorek 
miejsce 6, a wśród zawodniczek do lat 23 
zdobyła srebrny medal, ulegając o niecałe  
3 sek. Agnieszce Skalniak z  zawodowej 
grupy belgijskiej Experza Footlogix. Srebrny 
medal wśród seniorek zdobyła wychowanka 
UKS Jedynka Kórnik Katarzyna Pawłowska. 
W rywalizacji juniorek 10 miejsce wywal-
czyła Natalia Szymczak. W przypadku tych 
mistrzostw jeszcze lepiej wypadł wyścig ze 
startu wspólnego. Mistrzynią Polski do lat 
23 została Nikol Płosaj, natomiast brązowy 
medal przypadł w  udziale Monice Gra-
czewskiej obie Mróz Jedynka Kórnik. Ósme 
miejsce zajęła w tym wyścigu bardzo zdolna 
zawodniczka młodego pokolenie Joanna 
Golec. Nikol zdobyła w tym wyścigu również 
srebrny medal w wyścigu Elity (seniorek) 
uznając wyższość jedynie Małgorzacie Jasiń-
skiej ścigającej się na co dzień w zawodowej 
grupie hiszpańskiej Movistar. Brąz przypadł 
w udziale Darii Pikulik – BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska, a Graczewska została sklasyfi-
kowana na 5 miejscu. W wyścigu juniorek 
Natalia Szymczak uplasowała się ponownie 
na 10 miejscu.

Pięć Medali Mistrzostw Polski  
Szkółki Kolarskiej z Kórnika
Wyśmienitą formę zaprezentowali młodzi 
adepci kolarstwa UKS Mróz Jedynka Kórnik, 
na rozgrywanych w  Raszkowie Mistrzo-
stwach Polski szkółek kolarskich. Pierwszego 
dnia rozegrano jazdę indywidualną na czas, 
podczas której wychowankowie trenera Ro-
berta Taciaka zdobyli aż trzy tytuły mistrzow-
skie. W kategorii 13-latków wśród dziewcząt 
swoją wyższość potwierdziła ponownie 
Marysia Hoffmann nie dając żadnych szans 
rywalkom. Czwarty czas dnia uzyskała Julia 
Przymusińska tracąc do brązowego medalu 
zaledwie 1 sek. Również do Kórnika powę-
drowało „złoto” wśród 13-latków w męskim 
wydaniu. Tutaj bezkonkurencyjny był Dawid 
Wika-Czarnowski, który uzyskał czas 8 min 9 
sek.  Trzeci złoty medal padł łupem Mateusza 
Przymusińskiego (kategoria 14 lat) 7 min. 45 
sek. Bardzo dobrze zaprezentowali się inni 
zawodnicy ze szkółki kórnickiej. Piąte miejsce 
zajął Jan Szyszka, a ósme Wiktor Perz. Ostatni 
(brązowy) medal na czas zdobyła 14-letnia 
Emilia Jurga. Trochę gorzej poszło kórnickim 
kolarzom drugiego dnia, podczas wyścigów 
ze startu wspólnego. Tym razem jedyny me-
dal (srebrny) zdobył  Mateusz Przymusiński, 
a jego rówieśnicy Wiktor Perz i Jan Szyszka 
zajmowali kolejno 6 i  10 miejsce, Emilia 
Jurga wśród 14-latek była 7, Maria Hoffman 
zaliczyła pechowy upadek podczas wyścigu, 

a Julia Przymusińska zajęła 5 miejsce. Star-
towali również najmłodsi z kórnickiej szkółki 
którzy w tym roku skończyli lub skończą 11 
lat. Wśród chłopców bardzo bliski zdobycia 
medalu był Franciszek Mumot, który osta-
tecznie zajął 4 miejsce, a w wyścigu dziewcząt 
Amelia Perz była 7.
                                                                     
Pięć Medali Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików
W  rozegranych w  Żerkowie Międzywo-
jewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w kolarstwie szosowym, kórnicka młodzież 
wywalczyła aż pięć medali. Ten z najcenniej-
szego kruszcu zdobyli w jeździe dwójkami 
na czas Mateusz Przymusiński i Jan Szyszka. 
Drugi zespół z   Kórnika w składzie Wiktor 
Perz i Dawid Wika-Czarnowski uzyskał 9 
czas. W wyścigu dwójkami dziewcząt Mary-
sia Hoffmann i  Julia Przymusińska stanęły 
na drugim stopniu podium, a Emilia Jurga 
i Dominika Jakubczak były 9. Dwa brązowe 
medale w  jeździe indywidualnej na czas 
zdobyli, Marysia Hoffmann wśród dziewcząt 
i Mateusz Przymusiński wśród chłopców. 
W  „czasówce” świetnie wypadli również 
pozostali zawodnicy kórnickiego UKS. Julia 
Przymusińska i Emilia Jurga uzyskały 4 i 5 
czas dnia, a Jan Szyszka i Dawid Wika-Czar-
nowski 6 i 7. Na zakończenie mistrzostw 
odbyły się wyścigi ze startu wspólnego. 
Wśród dziewcząt trzeci swój medal  brązowy) 
zdobyła Marysia Hoffmann, a Julia i Emilia 
minęły linię mety na 8 i 9 miejscu. W wyści-
gu chłopców najlepiej wypadli Dawid Wika 
Czarnowski i Jan Szyszka, którzy minęli metę 
na 7 i 10 pozycji.

Nikol Płosaj tuż za podium  
w Szosowych Mistrzostwach Europy 
Doskonale zaprezentowała się zawodnicz-
ka UKS Mróz Jedynka Kórnik Nikol Płosaj, 
podczas rozegranych w  czeskim Brnie 
Szosowych Mistrzostw Europy do lat 23. 
W wyścigu szosowym kobiet wytyczonym 
w niezwykle ciężkim i górzystym terenie na 
dystansie 110 km, nasza zawodniczka zajęła 
świetne 4 miejsce. Do pełni szczęścia za-
brakło najpierw trochę odwagi, a następnie 
na samym, finiszu kilku centymetrów. Na 
ostatnim podjeździe (było w całym wyścigu 
20 wspinaczek) od czteroosobowej grupki 
zawodniczek, która walczyła o brązowy me-
dal, odskoczyła Włoszka Letizia Paternoster, 
na ostatnich kilkuset metrach Nikol dogo-

niła Włoszkę i zamiast wtedy zaatakować 
zmęczoną Paternoster, nastąpiło zawaha-
nie. Nikol myślała, że na finiszu uda się ją 
pokonać. Stało się niestety inaczej, bardziej 
utytułowana Paternoster okazała się szybsza 
o kilka centymetrów i kórniczanka musiała 
się zadowolić i tak doskonałym 4 miejscem. 
Mistrzynią Europy została przedstawicielka 
gospodarzy Nikola Noskowa po samotnej 
ucieczce, a srebro przypadło Holenderce 
Aafke Soet.
Asia Błaszczak i Zosia Picz ze złotymi 
medalami Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży
         Doskonałe przygotowanie podczas 
torowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Pruszkowie zaprezentowały wychowanki 
UKS Mróz Jedynka Kórnik Joanna Błaszczak 
i Zofia Picz. Podopieczne Roberta Taciaka 
przywiozły medale z każdej z  trzech kon-
kurencji w jakich brały udział. Na początek 
rozegrano sprint drużynowy. Podczas elimi-
nacji nasze zawodniczki uzyskały 1 czas dnia 
(37.31sek) i w walce o złoto trafiły na ekipę 
BCM Nowatex Ziemia Darłowska. W finało-
wej rywalizacji zawodniczki UKS Mróz nie 
dały żadnych szans rywalkom, gdyż poko-
nały swój dystans (36.62sek) jeszcze szybciej 
i o ponad 1 sek. pokonały swoje rywalki. 
Świetnie zaprezentowała się szczególnie 
Asia Błaszczak, która była najmłodszą uczest-
niczką OOM, w kategorii juniorek młodszych 
startuje pierwszy sezon a 25 grudnia skończy 
dopiero 15 lat. Zosia Picz zdobyła srebrny 
medal w konkurencji sprintu. W półfinale 
trafiła właśnie na Asię Błaszczak i minimalnie 
rozstrzygnęła bieg na swoją korzyść. Niestety 
obie nasze zawodniczki przegrały swoje 
wyścigi finałowe. Zosia w wyścigach o złoto 
uległa 0:2 Nikoli Wielowskiej z  Darłowa, 
a Asia 1:2 Sylwii Kulczyk ze Stali Grudziądz. 
Tak jak w przypadku Zofii przegrane były 
po wyrównanej walce ale dość wyraźne, tak 
w przypadku Asi w pierwszym przegranym 
biegu o wyniku decydowała fotokomórka. 
W  drugim biegu zdecydowanie wygrała 
Błaszczak, a decydującym trzecim zabrakło, 
już trochę sprytu, zimnej krwi i doświadcze-
nia. Ostatnią konkurencją, w której nasze 
zawodniczki brały udział był kirin. Zofia Picz 
powtórzyła swój sukces z ubiegłego roku 
i zdobyła srebrny medal, a Joanna Błaszczak 
zajęła ona 2 miejsce w finale B, co w klasyfi-
kacji keirina dało miejsce ósme.

Cd. na str. 28

Kolarstwo Mistrzynie Polski 
na podium z trenerem

PROMOCJA MIASTA 
KOSZTEM JEGO MIESZKAŃ-
CÓW?

Minionej niedzieli mieliśmy niewątpliwą 
okazję uczestniczyć w kolejnej odsłonie 
strategii promocyjnej naszego miasta, 
jaką była impreza sportowa: GREATMAN 
Trilogy – mistrzostwa w  triathlonie. 
Mieszkańcy mogli być dumni zarówno 
z dokonań sportowych uczestników, jak 
i  z  tego, że nasz piękny Kórnik został 
w  ten sposób wyróżniony z  wielu in-
nych, urokliwych miejsc w Wielkopolsce. 
I  może faktycznie są, ale nie wszyscy 
odczuwają to w podobny sposób.  

Z  oświadczenia Organizatorów na 
stronie internetowej www.greatman.pl 
wynika, że celem zawodów miały być: 
„zacięta rywalizacja sportowa, ale tak-
że integracja lokalnych społeczności”. 
Pięknie brzmiące deklaracje utonęły 
w kurzu spalin zablokowanego i zakor-
kowanego centrum miasta, w plątaninie 
wytyczonych objazdów do sąsiednich 
miejscowości, które tylko w teorii dokądś 
prowadziły, w morzu nerwów i poczucia 
straconego czasu przez tych, którzy mieli 
inne plany na spędzenie tego dnia. 

Czy wsparcie lokalnych władz, jakim się 
szczycili Organizatorzy w  Internecie, 
miało polegać na zamknięciu dojazdu 
do Mościenicy, w  której zlokalizowany 
jest Rodzinny Ogród Działkowy i odebra-
niu w ten sposób setkom działkowców 
i  ich rodzinom przyjemności spędze-
nia przepięknej niedzieli w  otoczeniu 
zieleni? Użytkownikom działek, którzy 
je nieświadomie opuścili w  godzinach 
wczesno porannych, odebrano prawo 
powrotu do domu (część z nich tam po 
prostu mieszka). Ci, którzy zaplanowali 
pobyt na działkach w tym dniu, musieli 
obejść się smakiem i  zrezygnować ze 
swoich planów, przepraszając swoich 
zaproszonych gości i przyjaciół i organi-
zować w pośpiechu jakąś alternatywną 
prowizorkę.

Akcja informująca o przebiegu i skutkach 
dla wszystkich zainteresowanych wyda-
rzeniem nie mogła się udać, ponieważ 
ulotki informacyjne o zagmatwanej i nie-
jasnej treści wrzucano np. do skrzynek 
na listy, a działkowcy ich nie posiadają 
(korzystają m. in. ze skrytek poczto-
wych). Znany portal społecznościowy, 
na którym umieszczono wpis, też nie jest 
dostępny dla większości z nich, pamię-
tajmy, że to głównie emeryci i renciści. 

Rozsądnie byłoby przekazać informację 
o  blokadzie Ogrodu Zarządowi ROD-
-u w celu jej rozpowszechnienia, jednak 
nikt z  Organizatorów i  przedstawicieli 
lokalnych władz samorządowych tego 
nie uczynił. 
Brak troski o skutki dla lokalnej społecz-
ności przy organizowaniu tak znaczącej 
imprezy kładzie się cieniem i  napawa 
goryczą, nie świadczy to bowiem o umie-
jętnościach logistycznych i organizator-
skich pomysłodawców i  realizatorów 
triathlonu, a  raczej o  niekompetencji 
i  braAku dbałości ze strony osób od-
powiedzialnych za przebieg zawodów 
w Kórniku.
Pozostaje życzyć mieszkańcom Kościana 
i Śremu, jako kolejnym uczestnikom try-
logii, aby nie doświadczyli negatywnych 
skutków organizacji mistrzostw w  tria-
thlonie w swoim miejscu zamieszkania 
i poczuli się faktycznie integralną częścią 
społeczności, którą tworzą.

◊ Teresa Zimna
Prezes ROD 
im. A. Wróblewskiego w Mościenicy
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Mateusz Przymusiński dwukrotnie na 
podium w Mini Tour de Pologne
Bardzo widoczna byłą kórnicka szkółka 
kolarska podczas tegorocznego Mini Tour 
De Pologne. Podczas pierwszego wyścigu 
w Krakowie Maria Hoffmann pomimo upad-
ku zdołała dogonić czołówkę i zajęła jeszcze 5 
miejsce, pozostałe zawodniczki Mróz w staw-
ce blisko 70 zawodniczek zajęły kolejno Julia 
Przymusińska 7, a Emilia Jurga 11 miejsce. 
W stawce ponad 100 młodzików doskonałe 
2 miejsce zajął Mateusz Przymusiński. Dru-
giego dnia na wyścigu w Katowicach Marysia 
Hoffmann zajęła ponownie 5 miejsce. Po raz 
drugi na podium stanął Mateusz Przymu-
siński w wyścigu chłopców, tym razem miną 
linię mety jako 3. Wiktor Perz zajął również 
wysokie 10 miejsce.

Nikol Płosaj ponownie na 4 miejscu w Mi-
strzostwach Europy
Nie ma szczęścia do medali Mistrzostw 
Europy zawodniczka Mróz jedynka Kórnik 
Nikol Płosaj.  Mimo dobrej postawy usiała 
zadowolić się 4. miejscem w  Torowych 
Mistrzostwach Europy Glasgow w wyścigu 
drużynowym na dochodzenie pomimo 
poprawienia rekordu Polski. W decydującej 
rozgrywce Polki w biegu o brązowy medal 
uległy Niemkom. Mistrzostwa w Glasgow to 
początek kwalifikacji Olimpijskich. Czwartym 
miejscem Polska drużyna zrobiła pierwszy 
krok do Tokio 2020.
                              ◊  Paweł Marciniak

Kobieca drużyna Kotwicy Kórnik,  
zajmując pierwsze miejsce w swojej 
grupie w sezonie 2017/2018 wywalczyła 
awans do I ligi! 

Tak, tak, tak! Na to wydarzenie czekały nie 
tylko dziewczyny, ale również całe stowa-
rzyszenie Kotwicy Kórnik. Po trzech latach 
spędzonych w trzeciej klasie ogólnopolskich 
rozgrywek, kobiecy zespół z  Kórnika od 
nowego sezonu będzie występował na 

zapleczu Ekstraligi, czyli I lidze. Gwoli przy-
pomnienia, dziewczyny wygrały swoją grupę  
(II liga grupa kujawsko-pomorska) groma-
dząc w 22 meczach 53 punkty. Odniosły 17 
zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki, zdobywając 
73 bramki i tracąc 28. W międzyczasie zdo-
były Vice-Mistrzostwo w Pucharze Polski 
w okręgu Wielkopolskim. 
Ze względu na remont boiska przy ulicy 
Leśnej 6, mecze rozgrywane będą na boisku 
w Szczodrzykowie. 

Najbliższe mecze:
26.08 Piastovia Piastów – Kotwica Kórnik 
09.09 Polonia Środa Wielkopolska – Kotwica 
Kórnik, godz. 11:00, Stadion w Środzie Wlkp.
12.09 Kotwica Kórnik – KKP Stomil Olsztyn, 
godz. 17:00, Szczodrzykowo

Zapraszamy na mecze oraz do współpracy! 
Można dołączyć też do zdalnego kibicowa-
nia na fanpage’u na facebooku oraz 
instagramie!

I liga dla Kotwicy! 

Od nowego sezonu dziewczyny zma-
gać się będą w I  lidze gr. Północnej, 
której tabela przedstawia się nastę-
pująco:

1. Kotwica Kórnik
2. Piastovia Piastów
3. Polonia Środa Wielkopolska
4. KKP Stomil Olsztyn
5. KKP Bydgoszcz
6. Praga Warszawa
7. KS Raszyn
8. Medyk II Konin
9. Unifreeze Górzno
10. UKS SMS II Łódź
11. Sztorm Gdańsk
12. Lechia Gdańsk

Bardzo udanie rozpoczęli rozgrywki IV 
ligi zawodnicy Kotwicy. W  pierwszym 
meczu zremisowali na trudnym terenie 
z „Tarnovią” T. Podgórne 2:2. Bramki dla 
Kotwicy zdobyli B. Wieśko oraz D. Urba-
nek. W drugim meczu również na wyjeź-
dzie Kotwica wygrała z  „Obrą” Kościan 
2:1 bramki zdobyli D. Urbanek i D. Lisek. 
Zespół Kotwicy rozegrał bardzo dobry 
mecz przeważając przez 75% czasu gry. 
Decydująca o zwycięstwie bramka została 
zdobyta w 93 minucie po akcji P. Kalaka 
i wykończeniu strzałem D. Liska. Następ-
ny mecz Kotwica rozegrała 15 sierpnia 
w  Skalmierzycach Nowych z  tamtejszą 
„Pogonią”. Zaciety mecz zakońćzył się 
remisem 5:5. Bramki dla Kotwicy zdobyli: 
Adrian Owczarek 2, Patryk Bordych 2, 
Dawid Urbanek 1. Z  uwagi na remont 
boiska na Błoniach, Kotwica w  rundzie 
jesiennej rozgrywa mecze na wyjazdach. 
Natomiast w rundzie wiosennej 2019, co 
tydzień uczta piłkarska w Kórniku. Zespół 
przystąpił do rozgrywek z nowymi zawod-
nikami są to: Dawid Urbanek z  Orkanu 
Jarosławiec, Oskar Machowski z  Miedzi 
Legnica, Witold Walkowiak z Poloni Śro-
da, Wojciech Dojcz z  CLJ Warta Poznań 
oraz juniorzy Kotwicy, którzy są w  ka-
drze naszego zespołu: Kamil Owczarzak, 

Wiktor Giczela, Tymoteusz Gabski, Jan 
Kaźmierczak. Z  wypożyczenia powrócili 
Bartłomiej Szar i  Kacper Surdyk, którzy 
ogrywali się w AVII Kamionki. Natomiast 
zespół opuścili: P. Ciesielski, M. Jakubek, 
D. Chandze, D. Wąsowicz, A. Nowaczek 
bramkarz, który był wypożyczony z War-
ty Poznań oraz M. Stańczyk, który zasilił 
Kłosa Zaniemyśl. Przed rozgrywkami 

zespół miał sesję zdjęciową, zawodnicy 
prezentują się znakomicie i taką postawę 
prezentują na boiskach. Dziękujemy na-
szym kibicom, którzy dopingowali zespół 
w  Tarnowie i  Kościanie. Do zobaczenia 
w Skalmierzycach Nowych. 

IV Liga Wielkopolska Wystartowała

 

W  sobotę 18 sierpnia na plaży OAZA- 
Błonie w  Kórniku odbyła się impre-
za z  okazji  otwarcia Wake Parku. 
Każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie! Spor-
towcy - pływanie na desce do wakebordinu 
oraz specjalnie sprowadzony do Kórnika 
na tę okazję Fly-bord; najmłodsi - watę 
cukrową i  lody, a  wszyscy mieszkańcy 
i  plażowicze: DJ-ów i  ciekawe konkursy. 
Całość oczywiście rozpoczęła się do uroczy-
stego przecięcia wstęgi przez Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, jego zastępcę 
Przemysława Pacholskiego, Dyrektora 
KCRiS OAZA Wojciecha Kiełbasiewicza i Pre-

zesa Wake Parku Kórnik Marcina Jakubca.  
N a s t ę p n i e  w s z y s c y  o b e c n i  m o -
gli podziwiać ewolucje wykonywa-
ne podczas przejazdu pokazowego. 
Pogoda dopisała jak i humory uczestników, 
którzy już czekają na kolejną tego rodzaju 
imprezę nad wodą. „Cieszę się, że Kórnik zdo-
był na swojej mapie turystyczno-rekreacyjnej 
kolejną atrakcję, planujemy jeszcze nie 
raz zaskoczyć mieszkańców dodatkowymi 
atrakcjami” - mówi prezes Jakubiec. Wszyscy 
mieszkańcy na pewno czekają na wywiązanie 
się z tej nieformalnej obietnicy.

II Turniej o Puchar Dyrektora  
KCRiS OAZA w Siatkówce Plażowej
W niedzielę 19.08.2018 na Błoniach rozegra-
ny został II Turniej o Puchar Dyrektora KCRiS 
OAZA w Siatkówce Plażowej. Do turnieju 
zgłosiło się 10 par męskich. O godzinie 9:30 
na boisku rozpoczęły się siatkarskie zmaga-
nia. Pogoda do gry w siatkówkę była idealna,; 
było ciepło i bezwietrznie. Mecze rozgrywane 
były na 3 boiskach, systemem każdy z każ-
dym w dwóch grupach eliminacyjnych, do 2 

wygranych setów, do półfinałów awansowały 
po dwie najlepsze pary z grupy. Nad spraw-
nym przeprowadzeniem zawodów czuwali 
sędziowie WZPS. Zwycięzcą turnieju została 
para Łukasz Cieloszyk – Przemysław Lisiecki, 
drugie miejsce zajęła para Damian Mierze-
jewski – Dominik Juszczak, trzecie miejsce 
Łukasz Narożny – Radosław Kaczmarek, 
czwarte miejsce Maciej Krzyżaniak – Paweł 
Jassem. Wszystkie pary, które wystartowały 
w Turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki. Cztery najwyżej sklasyfi-
kowane pary turnieju otrzymały puchary i na-
grody rzeczowe.  Organizatorem turnieju byli 
KCRiS OAZA, Stowarzyszenie UKS – Jedynka 
Kórnik oraz finansowo organizację turnieju 
wsparło Miasto i Gmina Kórnik.

◊  Wiktor Stempowski

◊  ACh

Siatkówka
plażowa

Wake Park oficjalnie otwarty

◊  OAZA

◊  OAZA
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PRaca

 Firma ogrodnicza z Kórnika oferu-
je pracę przy zakładaniu oraz pielę-
gnacji ogrodów. Tel. 664 465 203
 Zatrudnimy listonoszy z samocho-

dem w UP Kórnik. Tel. 502 016 636
 Nauka gry na fortepianie. Mu-

zyka klasyczna, rozrywkowa i  fil-
mowa. Pierwsza lekcja gratis!  
Tel. 512 711 662
 Kawiarnia Mady Lody poszukuje 

do pracy studentek. Szczegóły  
w lokalu na ul. Wodnej 9 i pod nu-
merem tel. 505 772 012
 Wykończenia wnętrz. Szpachlo-

wanie, malowanie, płytki, panele/
drzwi. Długoletnie doświadczenie. 
Tel. 661 455 915
 Szukam osoby do sprzątania dwa 

razy w miesiącu. Tel. 603 338 847
 Rencista 59 lat szuka pracy w Kór-

niku. Tel. 663 008 013
 Zaopiekuję się dzieckiem lub oso-

bą starszą. Tel. 516 793 319
*Zaopiekuję s ię dzieckiem.  
Tel. 602 517 370
 Lekka praca na pełny etat dla 

osób z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności. Tel. 791 120 788, mail:  
praca@lavoro.com.pl
 Warsztat ślusarski specjalność 

stal kwasoodporna przyjmie ucznia 
w naukę zawodu. Kórnik, Poznań-
ska 70. Tel.601 584 470, mail:  
welder23@op.pl
 Zatrudnimy drukarzy fleksogra-

ficznych. Praca w  Gądkach. Tel. 
61/306 77 77, praca@moderno-
mundo.pl
 Zatrudnimy pracownika produk-

cyjnego w Robakowie, pełen etat 
od pon. do ptk 8.00-16.00. Tel. 605 
438 427
 ZGK Środa Wlkp. zatrudni: opiekun 

zwierząt-kierowca kat. B/C, pracow-
nik gospodarczy-kierowca kat. C. 
E-mail: kadry@zgk-sroda.pl lub ul. 
Wiosny Ludów 3
 Zatrudnię magazyniera, mile 

widziane prawo jazdy kat. B. Praca 
w Bninie. Tel. 602 111 810
 Szukam pracy – sprzątanie.  

Tel. 695 300 083
 Szukam pracy. Młoda kobie-

ta ,  ś rednie  wykszta łcen ie .  
Tel. 513 313 547
 Zatrudnię pracowników ochrony 

i osoby do sprzątania biura i obiektu 
przemysłowego w Dziećmierowie. 
Tel. 605 997 054
 Poszukujemy nauczycieli wycho-

wania przedszkolnego oraz pomocy 
nauczyciela z pasją i doświadcze-
niem do pracy w przedszkolu. Miej-
sce pracy: Czmoń. Tel. 605 903 644

 K o r e p e t y c j e  z   p o l s k i e -
go -  doświadczony nauczy -
ciel ,  przygotowanie do ma -
tury, z  dojazdem do ucznia.  
Tel. 695 667 790

 W y n a j m ę  t a n i o  m i e s z -
kanie 3 pokojowe w  Bninie.  
Tel. 663 465 202
 Do wynajęcia  lokale w centrum 

Kórnika. Tel. 695 113 046
 W y n a j m ę  d w u p o k o j o w e 

mieszkanie nieumeblowane na 
ul. Staszica w  Kórniku 800 zł.  
Tel. 608 350 405
 Naprawa pralki, lodówki, zmy-

warki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam pralkę, lodówkę.  

Tel. 511 120 011
 Sprzedam mieszkanie 2 po-

kojowe 52 m², z  działką, bu-
d y n k i e m  g o s p o d a r c z y m 
w Pierzchnie. Cena do negocjacji.  
Tel. 504 891 644 

 RAJ Roślinne Atelier Jutra. 
Zaprojektuj swój ogród z  nami.  
Nie czekaj zadzwoń już dziś!  
w w w . r a j - p o z n a n . p l .  
Tel. 570 580 520 
 Mieszkanie (udostępnię) dla 

emerytów lub rencistów za opie-
kę nad nieruchomością, okolica 
Błażejewka. Tel. 604 963 303 po 
20:00
 Tynki wapienno-cementowe 

maszynowe. Krótkie terminy.  
Tel. 604 422 606 

 Firma budowlana zatrudni 
murarzy, pomocników murarzy.  
Tel. 604 422 606 
 Poszukujemy mieszkań, do-

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

 Sprzedam ładny dom par-
terowy,  136 m² z   garażem, 
działka 630 m², os. Owocowe 
Wzgórze - Nieruchomości AM.  
Tel. 608 092 266

 Wynajmę plac 250 m² przy 
cmentarzu w Kórniku pod dzia-
ła lność-Nieruchomości  AM.  
Tel. 608 092 266

 N o w e  B i u r o  R a c h u n k o -
we w  Szczytnikach zaprasza 
do współpracy .  D la  p ierw -
szych 10 klientów 30% raba-
tu na usługi do końca 2018.  
Tel. 604 357 000

 Kupię stary motocykl WSK, 
WFM, KOMAR. Tel. 509 449 141

 Sprzedam dwa telefony LG 
Q6 zakupione w  lutym 2018 r.  
Tel. 507 155 477
 Sprzedam w  dobrym stanie, 

używaną kabinę prysznicową 

kwadratową, wymiary 80x80 cm  
z  drzwiami rozsuwanymi, szkło, 
profile aluminiowe, firmy Koło.  
Tel. 534 303 035

 S p r z e d a m  r o w e r  m ę -
ski w  dobrym stanie  KROSS 
Hexagon  V4 .  Rama a lumi -
nium 19’ ’  rozmiar koła 26’ ’ .  
Tel. 509 649 722
 Na sprzedaż działka budow-

lana w  Skrzynkach, 139 000 zł.  
Tel. 501 645 055 BON
 Na sprzedaż dom w  Kamion-

kach. Tel. 501 645 055 BON
 Na sprzedaż działka mieszkanio-

wo-usługowa w  Dziećmierowie.  
Tel. 501 645 055 BON
 Na sprzedaż dom nad jezio-

rem, blisko lasu, 399 000 zł.  
Tel. 517 120 127 BON
 Poszukujemy do kupna miesz-

kania w  Kórniku, ul. Staszica 
lub okolice Flensa. Tel. 501 645 
055 BON

 P o s z u k u j e m y  d o  k u p n a 
działki budowlanej w  Kamion-
kach, Borówcu lub Robakowie.  
Tel. 501 645 055 BON
 Firma przyjmie zalecenia na szpa-

chlowanie, malowanie, adaptacja 
poddaszy, sufity podwieszane, 
wszelkie rozbiórki i  remonty.  
Tel. 665 350 70 lub 577 517 588
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 668 151 151
 Sprzedam działkę w ROD Mo-

ścienica, 400 m² z domkiem mu-
rowanym 70 m². Tel. 668 151 151
 Sprzedam żaglówkę – TRIMA-

RAN – na Jeziorze Bnińskim, 
13500 zł. Okazja! Tel. 600 473 425
 Najlepsze kredyty z 10 banków: 

dla firm, hipoteczne, gotówkowe 
i leasing. Tel. 600 473 425
 Sprzedam komplet wypoczyn-

kowy składający się z: kanapy, 
dwóch foteli oraz z   ławo-stółu,  
stan bardzo dobry. Tel. 730 052 
245

 K u p i ę  b u t l e  d o  w i n a .  
Tel. 783 830 315
 Łóżeczko dziecięce, drewniane, 

140x75, nowy materacyk oddam. 
Tel. 604 956 314
 Butle do wina, różne pojemno-

ści sprzedam. Tel. 604 956 314
 W y n a j m ę  k a w a l e r k ę .  

Tel. 601 250 564
 Oddam meble – transport wła-

sny. Tel. 503 533 349
 Sprzedam telewizor Crown 21 

cali, pięcioletni. Tel. 602 517 370
 Sprzedam działkę budow -

laną, 2500 m², możliwość po-

działu na mniejsze. Dachowa.  
Tel. 608 135 497

 Drewno kominkowe, opało-
we – brzoza, olcha, dąb, jesion, 
grab, buk, akacja, sosna. Tel. 692 
241 023

 Oferujemy bogaty wybór roślin 
żywopłotowych i ozdobnych - cy-
prysiki, jałowce, żywotniki. Tel. 
889 838 700

Usługi koparko-ładowarką. Zaj-
mujemy się również transportem 
traktorem z dużą przyczepą. Tel. 
721 968 691

 Drobne naprawy i  remonty, 
szeroki zakres. Tel. 573 132 662

 Kupię stare motocykle WSK, 
WFM, KOMAR itp. Tel. 504 572 
095

 Oddam w  dobre ręce młode 
świnki morskie. Tel. 799 248 150

 Sprzedam podręczniki do religii 
kl. VI i VII. Tel. 799 248 150

 Sprzedam grzałkę do akwarium, 
nową na gwarancji. Tel. 799 248 
150

 Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe w Kórniku. Tel. 516 741 460

 Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe w  Poznaniu, blisko ronda 
Rataje. Tel. 516 741 460

 Sprzedaż ziemniaków z domu. 
15 kg-10 zł. Bnin, ul. Błażejew-
ska 43

 Sprzedam działkę budowlaną 
w okolicach Kórnika o powierzch-
ni 1360 m². Tel. 506 852 713

 Poszukujemy gruntów pod 
produkcję/magazyny powierzch-
nia od 1 ha i  większe. Tel. 606 
359 171

*Sprzedam drewno opałowe 
sosna wałki 4 m³ ułożone, na 
pół suche, cena 100 zł m³. Tel. 
886 870 704

 Wynajmę dwa mieszkania w 
Kórniku dla pracowników szcze-
gółowe informacje pod numerem 
tel. 501 369 509

 Meble na wymiar: kuchnie, 
szafy, komody, stoły, garderoby, 
zabudowy. Tel. 723 882 617

inne
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