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SoŁTYSi oBRAdowAli

Zebranie Stowarzyszenia Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskiego odbyło się 25 czerw-
ca w Konarskim. Wśród delegatów obecni 
byli sołtysi z naszej gminy: Józef Bartkowiak 
(członek zarządu wojewódzkiego SSWW) i 
Julia Brtkowiak oraz Zbigniew Tomaszewski 
(prezes powiatowego oddziału SSWW). W 
spotkaniu uczestniczyli także burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz wiceburmistrz Antoni 
Kalisz. Zebranie prowadziła prezes zarządu 
Stowarzyszenia Sołtysów Barbara Czachura. 

Gościom zaprezentowano tematy zwią-
zane z rozwojem naszej gminy. Dyskutowa-
no także na temat infrastruktury i funduszu 
sołeckiego. 

ZAkońcZENiE RokU SZkolNEgo

W uroczystościach zorganizowanych 27 
czerwca w szkołach z okazji zakończenia 
roku szkolnego uczestniczyli także przed-
stawiciele samorządu: radni, burmistrzowie, 
sekretarz i pani skarbnik. 

Podczas uroczystości wręczono także 

Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej 
dla wyróżniających się uczniów. Otrzymali 
je: Tomasz Siejak (Szkoła Podstawowa 
Radzewo), Maria Rychlewska, Martyna 
Piasecka (Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Kórniku-Bninie), Jakub Jasiński, Weronika 
Łoś, Kamil Sadowski, Jakub Zimpel, Kata-
rzyna Kędziora (Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Kórniku), Klara Gęstwa, Krzysztof Haremski 
(Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie), 
Joanna Giertych (Gimnazjum Robakowo), 
Michalina Kalinowska, Barbara Filipiak 
(Gimnazjum Kórnik).

ŻEgNAmY i wiTAmY

29 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski 
uczestniczył w pożegnaniu odchodzących z 
kórnickiej parafii księży: proboszcza Euge-
niusza Leosza oraz wikariusza Przemysława 
Kusza.

Burmistrz podziękował księżom za wie-
loletnią posługę w kórnickiej parafii. Przy-
pomnijmy także, że ks. Eugeniusz Leosz 
przed objęciem parafii w Kórniku przez wiele 
lat był proboszczem parafii p.w. św.  Józefa 
Robotnika w Robakowie. 

2 lipca do Urzędu Miejskiego w Kórniku 
przybył nowy proboszcz kórnickiej parafii 
ks. Grzegorz Zbączyniak wraz z byłym 
wicewojewodą Przemysławem Smulskim. 
Podczas spotkania z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim omówiono wstępnie moż-
liwości współpracy parafii i gminy przy 
ważnych dla kolegiaty działaniach konser-
wacyjnych. 

koNfERENcjA w dwoRZYSkAch

3 lipca gościła w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku pani prof. dr hab. Ewa Gornowicz 
kierująca Stacją Zasobów Genetycznych 
Drobiu Wodnego w Dworzyskach, która 
podczas spotkania z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim przedstawiła projekt 
organizacji ogólnopolskiego seminarium 
naukowego pt. „Współczesne polskie dro-
biarstwo”, poświęconego pamięci prof. dr 
hab. Adama Mazanowskiego. Konferencja 
odbędzie się 5 września br. a elementem 
jej programu będzie odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej poświęconej prof. Mazanow-
skiemu.

Opr. ŁG

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, że 
od miesiąca marca wykonywane są roboty związane z infrastrukturą 
techniczną rynku. Zrealizowano dotychczas większość prac w zakre-
sie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, gazu z przyłączami 
do budynków oraz oświetlenia w ciągu jezdni od ul. Zamkowej do 
ul. Poznańskiej. Na odcinku od ul. Wodnej do ulicy Poznańskiej 
pozostało do wykonania przełączenie przyłączy wodociągowych do 
nowej sieci. Prace te mają być zakończone w najbliższych dniach. 
Aktualnie wykonuje się korytowanie i podbudowę na pozostałej 
szerokości chodnika (do budynków), przygotowując podbudowę 
na całej szerokości do układania nawierzchni chodnika. W połowie 
przyszłego tygodnia, zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy mają 
zostać rozpoczęte prace nawierzchniowe chodnika, począwszy od 
ul. Zamkowej. Po drugiej stronie rynku wykonano dotychczas prace 
związane z przebudową infrastruktury podziemnej – wodociągu, 
kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia, gazu z przyłączami. 
W zakresie infrastruktury, poza niewielkimi uzupełnieniami, pozostaje 
jeszcze do wykonania zakres od ratusza do ul. Średzkiej. W ciągu 
jezdni wzdłuż pierzei wschodniej wykonywane jest korytowanie, a po 
odbiorach sieci (przez operatorów) wykonywana będzie podbudowa 
pod docelową nawierzchnię (od ul. Szkolnej do ul. Kuśnierskiej).

W odniesieniu do początkowego harmonogramu rzeczowo – 
terminowego stwierdzić można, że prace w zakresie przebudowy 
infrastruktury technicznej prowadzone są zgodnie z założeniami, 
natomiast prace nawierzchniowe są opóźnione. W czerwcu miał 
być wykonany chodnik do budynków wzdłuż jezdni od ul. Zam-
kowej do ul. Poznańskiej. W związku z opóźnieniami w budowie 
nawierzchni, Gmina zwróciła się do Wykonawcy firmy INFRAKOM 
o przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu prac. Według 
otrzymanych zapewnień pierwsze dostawy materiałów do budowy 
nawierzchni z kostek i płyt granitowych mają nastąpić w przy-
szłym tygodniu. W znowelizowanym harmonogramie prac 
przedstawionym przez Wykonawcę, ostateczne zakończenie 
inwestycji nie ulega zmianie (planowane zakończenie to druga 
połowa listopada br.).

Kierownik Wydziału Inwestycji
Bronisław Dominiak

Modernizacja placu niepodległości
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pylista udręka
Mieszkańcy Borówca choć na pewno nie 

tylko oni, doświadczają skutków kurzu, jaki 
podnosi się z drogi po każdy przejeździe  samo-
chodu. Niestety drogi mamy takie jakie mamy 
i długo jeszcze z tym problemem będziemy 
się borykali dążąc do Europy. ”Polskie drogi” 
synonim zacofania przed pierwszą, drugą i 
nie daj Boże trzecią wojną światową jest wciąż 
aktualny. Nie umiemy zbudować autostrad, dróg 
ekspresowych jak na lekarstwo, drogi powiato-
we ciągle w remoncie, a drogi gminne zapomnij, 
pieniędzy na nie po prostu brakuje. Dawno temu 
aby powstał trakt bity zbierano kamienie polne 
i dziedzic mógł przejechać do dworu po kocich 
łbach, bo tak się to nazywało. Później  pokryto 
to asfaltem i w gminach mamy to co mamy. Dziś 
nowe drogi gminne budowane są w ten sposób, 
że kruszy się to co zostało po PRL-u i sypie się 
na drogi, by je utwardzić. Takie pokruszone 
betony, cegły i całe to barachło, które szpeciło 
nasz piękny kraj wysypywane jest na drogi,  jak 
Polska długa i szeroka .Powstała niezliczona 
ilość firm specjalizujących się w tej sztuce…
Jedną z nich jest firma Eco-Zec sp.z o.o. w której 

zaopatrzył się w takie kruszywo wykonawca 
robót odtworzeniowych po pracach kanaliza-
cyjnych w Borówcu. Wybitni specjaliści w/w 
firmy do rozdrobnionych resztek po budowlach 
dosypują i tu proszę się skupić POPIOŁÓW z 
elektrociepłowni Karolin. Wykonawca po kontroli 
wywołanej przez mieszkańców  i przeprowadzo-
nej przez Nadzór budowlany z Poznania 26.05 
br. przedłożył stosowne świadectwa i wszystko 
jest w normie…….tylko, że się kurzy, jak  na 
afrykańskich bezdrożach, o czym miałem okazję 
przekonać się, podczas wyprawy rowerowej 
„Śladami Kazimierza Nowaka” Ppo takiej jeździe 
do płuc nie dostawały się popioły…

Mieszkańcy Borówca zawiązali komitet 
protestacyjny i póki co do odtworzenia na-
wierzchni na innych ulicach używa się tłucznia 
granitowego. Zgodnie  z pierwotnym projektem, 
taki miał być materiał użyty do odtworzeń.  Nie-
stety za przyzwoleniem Urzędu Miasta Kórnik, 
odstąpiono od projektu, ulegając naciskom 
Aqanetu - zleceniodawcy prac kanalizacyjnych. 
Powód tego odstępstwa owiany jest tajemnicą 
urzędową…Czyli jak nie wiadomo o co chodzi 
to chodzi o pieniądze! A zdrowie mieszkańców? 
Kto dziś się tym przejmuje! Mieszkańcy ulic Pod 
Lasem, Pod Borem i przyległych, Spółdzielczej, 
Kempingowej, Osiedla Piaski leją więc na 

odcinki ulic, na wysokości  ich posesji hektolitry 
wody, by nie wdychać pyłów i aby w płucach nie 
powstawał aerozol cementowy. Naturalnie, gdy-
by ruch samochodowy był wolniejszy, kierowcy 
obserwowali  w lusterku co się dzieje po ich 
przejeździe, to może by było mniej dokuczliwie, 
a tak to nawet apel ks.proboszcza wygłoszony 
po mszach w Borówcu w trosce o wzajemne po-
szanowanie nie skutkuje. Po w/w ulicach hulają 
więc klimatyzowane wehikuły, których kierowcy 
uważają, że co mnie  obchodzi co za mną się 
unosi. Pył drogi kierowco, pył z zawartością 
substancji groźnych dla zdrowia, bo ich wielkość 
co stwierdzono badaniem, nie przekracza 0,01 
mm i utrzymują się one w atmosferze po kilka 
godzin od przejazdu.

Władzom UM sprawa jest znana i bezrad-
nie rozkładają ręce,  bo pieniędzy na pokrycie 
tak utrwalonej nawierzchni asfaltem brakuje w 
budżecie. Mieszkańcy podjęli walkę i nie o „lu-
krowane dachy”,  jak się kiedyś jeden z radnych 
przy innej okazji wypowiedział na temat potrzeb 
mieszkańców Borówca, a o zdrowie i może 
nawet życie chodzi, bo przecież skutki pylenia 
nie zostały przebadane empirycznie. Doświad-
czenia na żywych organizmach w toku….!!!

O czym z bólem gardła informuje
Radny Tomasz Grześkowiak

L SeSja 
50 sesja tej kadencji Rady miejskiej 

w kórniku odbyła się 25 czerwca w 
bnińskim ratuszu. 

W swoim sprawozdaniu Anna Biernacka 
z Wydziału Pozyskiwania Środków Poza-
budżetowych poinformowała, że zadanie 
pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Kórnika poprzez budowę promenady nad 
Jeziorem Kórnickim – etap II” (złożone-
go w ramach Działania 6.1. „Turystyka” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013), po pozy-
tywnej weryfikacji został zakwalifikowany do 
dofinansowania. Dokumenty niezbędne do 
podpisania umowy zostały dostarczone do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego dnia 20 czerwca 2014 
roku.

Burmistrz przedstawił pozytywną opinie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów w sprawie projektów uchwał dotyczą-
cych zwolnień podatkowych i odszkodowań 
dla mieszkańców, którzy udokumentują 
straty wynikające z inwestycji na pl. Nie-
podległości.

Radni zajmą się dalszą procedurą 
uchwałodawcza w tej sprawie w lipcu.  

Dokonano zmian w budżecie gminy oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym 
na podstawie uwag instytucji nadzorczej 
poprawiono treść uchwały budżetowej z 
30 kwietnia br.

Radni wyrazili zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego i wydzierża-
wienia nieruchomości położonej w obrębie 
Czmoniec. Dokonali także określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji celowej z 
budżetu gminy na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Decyzją radnych przejęliśmy od Po-
wiatu Poznańskiego zadanie publicznego 
zarządzania drogą powiatową nr 2461P 
w zakresie dotyczącym przebudowy drogi 
powiatowej w ciągu ulicy Poznańskiej w 
miejscowości Kamionki. Powiat Poznański 
przekaże Gminie Kórnik kwotę nie większą 
niż 3.750.000,00 zł stanowiącą połowę 
kosztów poniesionych na realizację prze-
budowy drogi.

Dokonano podwyższenia kwoty kry-
terium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób ob-
jętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020. Określono także zasady 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020

Dokonano także określenia czasu bez-
płatnego pobytu dziecka w przedszkolu 

oraz opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę 
Kórnik.

Uchwalono także:
- miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu, obejmującego 
obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, 
Gądki, Koninko i Robakowo,

- miejscowy planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ul. Spół-
dzielczej- etap I, obręb geod. Borówiec.

Podczas dyskusji po sprawozdaniu 
burmistrza i w wolnych głosach poru-
szano wiele bieżących tematów. 

 Radny Tomasz Grześkowiak za-
proponował, by w razie braku reali-
zacji remontu ul. Szkolnej, samorząd 
zabezpieczył środki planowane na tę 
inwestycję i przekazał je na działania 
naprawcze na kurzących się drogach 
w Borówcu (patrz tekst radnego w tym 
numerze „Kórniczanina”). Zaapelował 
także o działania w kierunku wspólnego 
z gminą Zaniemyśl wykonania szlaku 
kajakowego. 

Sołtys Borówca  Dorota Buchalska 
pytała burmistrza o informacje jakie 
wynikają z odbytego dzień przed sesją 
zebrania wiejskiego. Poruszano na nim 
problemy dotyczące  złego stanu dróg 
i niewłaściwego ich remontowania oraz 
planowania przestrzennego w gminie.  

Radny Marek Broniewski pytał o 
pozyskiwanie środków na rekultywacje 
składowiska. 

Interpelował o złożenie przez burmi-
strza wymaganego przepisami sprawoz-
dania z realizacji „Gminnego programu 
opieki nad zabytkami Gminy Kórnik na 
lata 2012 – 2015”. Zadał szereg pytań 
dotyczących działań świetlic wiejskich. 
Wniósł o przedstawienie szczegółowego 
harmonogramu dalszych prac zaplano-
wanych na terenie Placu Niepodległości 
w Kórniku w ramach rewitalizacji płyty 
rynku w Kórniku, zatwierdzonego przez 
Urząd Miejski w Kórniku i zawierającego 
daty zakończenia poszczególnych faz 
realizowanej inwestycji oraz o przygo-
towanie i przekazanie szczegółowego 
kosztorysu związanego z organizacją 
XXI Kórnickich Spotkań z Białą Damą. 

Radna Małgorzata Walkowiak inter-
pelowała w sprawie niszczenia łącznika 
ekologicznego przy rzece Głuszynce w 
Borówcu, na ul. Szkolnej. Prosiła także o 
interwencje w sprawie nawadniania no-
wej płyty boiska w Kamionkach. Poinfor-
mowała o problemach ze sprawnością 
hydrantów. Jej zdaniem połowa z nich 
jest nieczynna mimo, że gmina ponosi 
duże koszty ich utrzymania. 

Radny Adam Lewandowski pytał o 
zmienione przepisy prawa wodnego i 
normy dotyczące oczyszczalni ścieków. 
Dociekał także gdzie zostanie usytu-
owany obelisk „Żołnierzy Wyklętych” 
pomiędzy Gądkami i Szczodrzykowem. 

Radna Julia Bartkowiak wnioskowała 
by podjąć działania w kierunku zwięk-

szenia ciśnienia wody w Radzewie, 
które spada w upalne dni. Podobny 
problem zgłosiła radna Irena Kaczmarek 
w sprawie terenów Bnina. Pytała także 
o dokumentację dotyczącą chodników 
przy ul. Kościelnej, Rynek i Armii Kra-
jowej oraz o problemy z rozwiewaniem 
kory na pasie zieleni przy ul. Jeziornej. 

Radny Roman Genstwa zgłosił, że 
ul. Ogrodowa jest nieprzejezdna oraz o  
poruszył po raz kolejny sprawę niedo-
kończonej inwestycji spółki „Wody Pol-
skie”. Poprosił także kierownika „Oazy” 
o informacje w sprawie letnich atrakcji. 

Radny Piotr Plewka poinformował, 
że Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 
którego członkiem jest Gmina Kórnik 
otrzymało I Nagrodę Samorządowy 
Lider Zarządzania 2014 „Razem dla 
rozwoju”.

Radna Dorota Półchłopek zwróciła 
uwagę na wypowiedź radnego Bro-
niewskiego, który na jednym z portali 
internetowych stwierdzić miał, że jego 
inicjatywa uchwałodawcza doprowadziła 
do głębokiej reformy Straży Miejskiej. 
Jej zdaniem zmiany w Straży nie są 
zasługą jednej osoby, ale stanowią owoc 
pracy wielu osób, członków rady.  Autor 
tej wypowiedzi przeprosił i przyznał 
rację radnej Półchłopek.  

Opr. ŁG

Szczegółowe informacje: 
http://api.esesja.pl/posiedzenie6/1572

BURmiSTRZ gmiNY kÓRNik
iNfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku od dnia 9 lipca 2014r. do 
dnia  31 lipca 2014r., wywieszony został 
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych  nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod 
tereny zieleni:
-1 działka  nr  882/6  położona  w miej-
scowości  Kórnik.

2) nieruchomości przeznaczone na 
cele rolne:
- 1 część  działki  nr 580 położona w 
miejscowości  Czmoniec,
- 1 działka nr 163/14 położona w miej-
scowości Czmoń,
- 1 działka  nr  84 i  1 działka nr 85 poło-
żone w miejscowości  Konarskie,
- 1 działka nr  10 położona w miejsco-
wości  Radzewo,
- 1 część działki nr 12 położona w miej-
scowości Radzewo,
- 2 części działki nr 13 położone w miej-
scowości Radzewo.

Bliższych informacji można zasię-
gnąć w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 
1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, 
wew. 675.

ogŁoSZENiE BURmiSTRZA gmiNY kÓRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 
51,  obręb Prusinowo, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz.871) i 
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 spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały 
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXVIII/313/2008 z dnia 30 września 2008 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51,  obręb 
Prusinowo, gm. Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 18 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211, 
oraz na stronie internetowej kornik.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 
10:00 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowe-
go może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl) w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2014 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

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

ogŁoSZENiE BURmiSTRZA gmiNY kÓRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla  części obrębu Dachowa  w re-
jonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik- etap I (dz. nr ewid. 170/1).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647 z 
późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
XXIV/276/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r. zmienionej 
uchwałą nr XXXVI/399/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 czerwca 2013 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w 
rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik – etap I (dz. nr ewid. 170/1), 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lipca 2014 
r. do 10 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Nie-
podległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211, oraz na stronie internetowej kornik.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik o godz. 10:00 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przy-
jęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 sierpnia 2014 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie 
z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

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

głosuje na projekt

nr 3PROJEKTY
BUDOWY

KANALIZACJI
SANITARNEJ

Głosować można przez Internet  www.kornik.pl/bogk   oraz ręcznie na kartach do głosowania w sklepach:

ul. Szkolna 16 w Robakowie – Andrzej Surdyk

ul. Nowina 46a w Dachowie – Przemysław Pacholski

*Głosować można tylko na jeden projekt. Uprawnione do głosowania są osoby od 16 roku życia, zameldowane na stałe w gminie Kórnik.

BUDŻET OBYWATELSKI
GMINY KÓRNIK 2015

gŁoSUj NA PRojEkT  NR  4
Po s t a ć  B i a ł e j  D a m y 

n a  r y n ku  w  K ó r n i ku 
W tym roku przypada trzechsetna rocznica urodzin 

Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej. 

Niech z tej okazji na Placu Niepodległości 

pojawi się postać Białej Damy.

Monument przypominający tę zasłużoną postać 

będzie przypominać Ją mieszkańcom

 i stanowić ciekawostkę dla turystów. 

Głosuj na Białą Damę

z a g ł o s u j
Zagłosuj na projekty zgłoszone do kon-

sultacji społecznych Budżet Obywatelski 
Gminy Kórnik2015.

głosowanie przez internet: 
www.kornik.pl/bogk

głosowanie na kartach papierowych: 
- karty, oraz urny do głosowania można znaleźć:
1. Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1, Kórnik - Biuro Obsługi Mieszkańca  (Pon. 
8:00-16:00 Wt.-Pią. 7:30-15:30)
2. Biuro Rady Miejskiej - ul. Rynek 1, Bnin -  
(Pon. 8:00-16:00 Wt.-Pią. 7:30-15:30)
3. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
- ul. Ignacego Krasickiego 1, Kórnik (czynne 
codziennie od 6.30 do 22.30)

głosować mogą osoby zameldowane 
w gminie kórnik, lub wpisane na liste wy-
borców w naszej gminie, które ukończyły 
16ty rok życia.

wśRÓd gŁoSUjącYch 
RoZloSowANE ZoSTANą 

NAgRodY!

ZAkwAlifikowANE PRojEkTY:
1. Miejsce sportu i rekreacji Radzewo plac 
przy boisku sportowym
2. Budowa pieca chlebowego Mościenica 
dz. 144/9
3. Projekty budowy kanalizacji sanitarnej - 
Robakowo, ulice: Szkolna (na odcinku od 
ul. Dworcowej do torów), Leśnej, Gajowa, 

Szeroka (na odcinku od ul. Leśnej do Ko-
lejowej), Malinowej, Aroniowej, Agrestowej 
i Kolejowej, Gądki ul. Dworcowa
4. Postać Białej Damy na rynku w Kórniku 
Rynek w Kórniku – Plac Niepodległości
5. Budowa piłkochwytów przy boisku w 
Runowie
6. Jasno w Dachowie - Dachowa ulice: 
Cisowa, Chabrowa i Brzozowa
7. Budowa boiska wielofunkcyjnego ze 
sztucznej nawierzchni - Czmoń ul. Topo-
lowa
8. Kraina zabaw dla dzieci nad jeziorem 
Kórnickim. Kornik plac nad jeziorem przy 
ul. Harcerskiej
9. Oświetlenie drogi (od sołectwa do os. 
Międzylesia) Czołowo
10. Radzewska Kraina sportu. Radzewo ul. 
Dworzyskowa
11. Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w 
Szczytnikach
12. Boisko do streetballa. Szczytniki, plac 
zabaw ul. Wspólna
13. Siłownia pod chmurką z placem zabaw 
dla dzieci. Kórnik przy ul. Lipowej 9 nr dział-
ki 515/1, ul. Droga Kalejska nr działki 574/2
14. Stoliki do szachów Kórnik – ul. Prowent, 
Promenada
15. Utworzenie ścieżki rekreacyjno – przy-
rodniczej „SZLAK POLSKICH DRZEW” 
Dziećmierowo – Runowo

16. Budowa bieżni asfaltowej przezna-
czonej do jazdy na rolkach, wrotkach i 
deskorolkach tzw. Roll – Areny. Kamionki 
przy ul. Mieczewskiej, na obiwedni płyty 
boiska trawiastego
17. Budowa ogólnodostępnych , bezpłat-
nych kortów tenisowych Mościenica dz. 
144/9
18. Budowa oświetlenia na ulicach: Cicha 
– Słoneczna – Pogodna – Poprzeczna – 
Boczna w Szczytnikach
19. Siłownia plenerowa Kórnik, ul. Zamko-
wa od strony Dunaju
20. Budowa drogi w Kamionkach ul. Krze-
mienna
21. Doprowadzenie mediów do działki 
sołeckiej we wsi Skrzynki ul. Poznańska - 
teren sołecki
22. Rozbudowa terenu rekreacyjno – 
sportowego w Kamionkach Kamionki ul. 
Mieczewska, boisko wiejskie

Na stronach od 6 do 12 prezentujemy ma-
teriały promocyjne nadesłane nam przez 
projektodawców zadań. 
Sczegóły projektów znaleźć można takze 
na www.kornik.pl/bogk

ZAPRASZAmY do gŁoSowANiA

Opr. ŁG 
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„kRAiNA ZABAw dlA dZiEci 
NAd jEZioREm kÓRNickim”

Koniec - z nudą po szkole!
Koniec - z brakiem pomysłu na zabawę

 po wyjściu z przedszkola!
„KRAINA ZABAW DLA DZIECI 
NAD JEZIOREM KÓRNICKIM”

To nie kolejny nudny plac zabaw!
To kolorowa, nowoczesna, urozmaicona 

i bezpieczna przestrzeń 
z atrakcjami dla dzieci w każdym wieku.

Usytuowana w Kórniku, 
na placu nad jeziorem przy ul. Harcerskiej 

za restauracją „Biała Dama”
w miejscu ogólnodostępnym i widocznym

będzie wspaniałą wizytówką naszego miasta! 
 

www.kornik.pl/bogk

gŁoSUj NA PRojEkT  NR  8

Projekt - OŚWIETLENIE drogi od wsi Czołowo do końca osiedla Międzylesie. 
Cel - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI idących do lub z autobusu szkolnego 

i MIESZKAŃCÓW 
 

 

PROJEKT NR 9 
MIESZKAŃCY GMINY I CZOŁOWA WAŻY JEST KAŻDY GŁOS = WASZ GŁOS 

ŻYJ BEZPIECZNIEJ 
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jEśli chcESZ BY PRZY UlicY ZAmkowEj  /okolicE dUNAjU/  kÓRNik-BNiN 
PowSTAŁA

SiŁowNiA PlENERowA
                                         ZAPEwNiAjącA:

                                      * AkTYwNośĆ fiZYcZNą
                                      * PRZYjEmNośĆ PRZEBYwANiA NA świEŻYm PowiETRZU
                                      *  dUŻo RAdości
                                      * doSTĘPNośĆ dlA wSZYSTkich
                                      * UATRAkcYjNiENiE PRomENAdY
                                                               

                                                               gŁoSUj 

                              PoZYcjA      
      

„jEśli NiE chcESZ SwojEj ZgUBY NA SiŁowNiE gŁoSUj lUBY”

19
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Nr            Budowa drogi w Kamionkach.
Budowa pasa ulicy Krzemiennej w technologii asfaltowej.
Ulica Krzemienna jest drogą o najgorszym stanie w całej gminie. jej naprawy, w 

postaci równania 1 do 2 razy w roku, starczały zwykle na miesiąc, do pierwszego 
ulewnego deszczu. Przez 10 miesięcy w roku droga stanowi duże zagrożenie dla bez-
pieczeństwa mieszkańców. Z tego fragmentu ulicy korzystają jej mieszkańcy, ale także 
większość mieszkańców ul. Szafirowej wraz z przyległymi do niej mniejszymi uliczkami. 
Wyznaczony fragment doprowadzi mieszkańców do utwardzonej ulicy Kamiennej. 

Projekt budowy dróg w kamionkach zyskał duże poparcie mieszkańców już we 
wcześniejszym budżecie obywatelskim 2014. 

Zgłoszenie tego zadania jest kontynuacją wcześniejszego zgłoszenia autora wniosku.  
Ul. Krzemienna została właśnie skanalizowana, stąd wykonanie budowy jest możliwe 
już teraz.

Wykonanie tej drogi w pierwszej kolejności w Kamionkach stanowić powinno obowiązek 
Gminy w związku z jej wielkim błędem i postawieniem wzdłuż tej drogi ogromnej linii WN. 
Do czasu usunięcia tego potwora (oby jak najszybciej) należy osobom mieszkającym 
w jego pobliżu pokazać, że ten teren będzie rozwijany a gmina swój błąd wkrótce 
naprawi i usunie ogromną linię wN.

20

Głosuj na projekt

22
Rozbudowa terenu 

rekreacyjno – sportowego 
w kamionkach 

 ul. mieczewska, 
boisko wiejskie
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AKOLEJNE KONCERTY

(Miejsce: Arboretum w Kórniku
Czas: godz. 18:00)

13 LIPCA A. hr. FREDRO , S. MONIUSZKO 
NOCLEG W APENINACH

spektakl w wykonaniu warszawskiego 
Teatru Druga Strefa 

Sylwester Biraga reżyseria i choreografia, 
Anzelmo Sylwester Biraga, Antonjo Marcin Hutek, 
Lizeta Marta Powałowska, Fabrycjo Tomasz Racz-

kiewicz, Rozyna Tatiana Maria Pożarska, 
Bombało Łukasz Węgrzynowski, 

fortepian Paweł Mazur

20 LIPCA OGRÓD POEZJI
Michalina Brudnowska śpiew, 

Wojciech Winiarski gitara, lutnia, 
Jacek Skowroński instrumenty klawiszowe, 

Paweł Głowacki kontrabas, mandolina, 
Robert Rekiel instrumenty perkusyjne, 

Maria Rybarczyk recytacja. 
Programie koncertu duża dawka poezji L. Staffa 
W wykonaniu poznańskiego zespołu Good Staff 

27 LIPCA JOANNA SŁOWIŃSKA
 ARCHIPELAG

Joanna Słowińska śpiew, Jan Słowiński altówka, 
Stanisław Słowiński elektronika, 
Justyn Małodobry – elektronika, 

Adam Stępniowski instrumenty perkusyjne 
Stanisław Słowiński opracowanie muzyczne. 

Puls tradycji, energia nowych technologii.

3 SIERPNIA 
KONCERT MUZYKI ŻYDOWSKIEJ

w wykonaniu białostockiej grupy 
Chanajki Klezmer Bands
Alicja Grabowska śpiew, 

Rafał Grabowski akordeon,
 Rafał Makarski kontrabas, 

Radosław Koper skrzypce, altówka 
Maciej Dziemski perkusja, tarambułka.

10 SIERPNIA MUZYKA PODBESKIDZIA
w wykonaniu kapeli góralskiej Beskid
Zbigniew Hendzel śpiew i akordeon, 

śpiew i skrzypce Marek Stefko , 
śpiew i skrzypce Marek Malarz, 
śpiew i altówka Ilona Stolarek 

śpiew i kontrabas Tomasz Ratajczak, 
gawęda baca Jasiek Tiahnybok

17 SIERPNIA ANTONIO VIVALDI 
PORY ROKU-PORY ŻYCIA

w wykonaniu poznańskiego zespołu 
Wieniawski Kwartet 

I skrzypce Andrzej Hep, II skrzypce Mirosław 
Bocek, altówka Lech Bałaban,
 wiolonczela Maciej Mazurek, 

skrzypce solo Jarosław Żołnierczyk,
 tancerze Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w 
Poznaniu Dominika Babiarz, Marcin Rolczyński.

24 SIERPNIA KONCERT FINAŁOWY 
O SOLE MIO

tenorzy Dariusz Stachura, Tadeusz Szlenkier, 
Adam Zdunikowski, fortepian Mirosław Feldgebel. 
Koncert w wykonaniu czołowych polskich tenorów, 
gwiazd krajowych i światowych scen operowych. W 

ich wykonaniu zabrzmią przeboje muzyki
 operowej, operetkowej oraz pieśni neapolitańskie.

W minioną niedzielę, 7 lipca br. rozpo-
czął się Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”, 
to już dziesiąta edycja tego festiwalu. Te-
goroczne koncerty, podobnie jak w latach 
ubiegłych będą odbywały się w każdą 
niedziele lipca i sierpnia. Podobnie, jak w 
poprzednich edycjach każdy z koncertów 
będzie inny i w związku z tym każdy na festi-
walu znajdzie coś interesującego dla siebie.

Otwierający tegoroczny festiwal, jego 
inicjator i dyrektor Tomasz Raczkiewicz, 
przypomniał początki festiwalu i że pierwszy 
koncert 10 lat temu zorganizowany został 
na rynku w Kórniku. 

Pierwszym koncertem inaugurującym 
kórnickie spotkania z muzyką był koncert 
w wykonaniu „CASTLE BRASS”, Zespołu 
Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku 
Kórnickiego. Rozpoczęcie jubileuszowego 
festiwalu od występu tego zespołu nie 
było przypadkowe, gdyż właśnie występ 
„CASTLE BRASS” zainaugurował przed 

10 laty Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”.
Zespół „CASTLE BRASS”, którego 

repertuar jest bardzo bogaty i zróżnicowa-
ny – od muzyki epok Renesansu i Baroku, 
Klasycyzmu aż po kompozycje współcze-
sne, zaprezentował licznie przybyłej do 
arboretum publiczności przeboje muzyki 
operowej, operetkowej i musicalowej.

Muzykom na scenie towarzyszyło 
niezwykle utalentowane rodzeństwo śpie-
waków: Agnieszka Adamczak - sopranistka 
i Mikołaj Adamczak - tenor, których śpiew 
był prawdziwą ucztą duchową, nawet dla 
najwybredniejszych koneserów. 

W przyszłym tygodniu publiczności kór-
nickiej w ramach festiwalu „Muzyka z Kór-
nika” zaprezentowana zostanie operetka w 
jednym akcie Aleksandra Fredry „Nocleg w 
Apeninach” do muzyki Stanisława Moniusz-
ki, na którą serdecznie zapraszamy. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

rozpoczął się X letni  Festiwal  „Muzyka z kórnika”
Rozpoznawanie głosów zwierząt i sy-

gnałów myśliwskich, konkurs fotograficzny 
„Bezkrwawe łowy” oraz lepienie zwierzątek 
z gliny, to tylko niektóre z atrakcji, jakie w 
tym roku przygotowały: Rada Sołecka wsi 
Mościenica i  „Stowarzyszenie Aktywna 
Mościenica” dla odwiedzających „Zagrodę 
Kórnicką”. 

Tematem przewodnim tegorocznej 
„Zagrody Kórnickiej” były myśliwskie 
wspominki: „Pod rozłożystym bukiem”, a 
skoro myśliwskie wspominki, to nie mogło 
zabraknąć myśliwskich opowieści i muzyki 
myśliwskiej.  

Impreza rozpoczęła się od zatańczenia 
poloneza na murawie przez wszystkich 
uczestników, po którym wystąpił zespół 
myśliwski VENTOR. Zespół zaprezentował 
sygnały myśliwskie i zagrał koncert muzyki 

myśliwskiej. 
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci 

cieszyło się stoisko z gliną, gdzie pod czuj-
nym okiem instruktora można było ulepić 
wybrane przez siebie zwierzątko i zabrać 
je do domu na pamiątkę.

Tłumy dzieci gromadziły się pod rozło-
żystym bukiem, gdzie można było wygrać 
atrakcyjne nagrody po rozpoznaniu usły-
szanych głosów zwierząt. Sporo emocji, 
zwłaszcza wśród najmłodszych wzbudzał 
konkurs „nakarmić dzika”, w którym dzieci 
musiały wykazać się celnością i wrzucić jak 
najwięcej szyszek do brzucha dzika.  

Wśród wszystkich uczestników imprezy 
przeprowadzony został konkurs fotogra-
ficzny „Bezkrwawe łowy”. Komisja, która 
wyłoniła zwycięzców, kierowała się przede 
wszystkim rzadkością gatunków zwierząt 

utrwalonych na zdjęciach i jakością zdjęć. 
Ci, którzy nie chcieli spróbować swoich 

sił w konkursach, mogli posłuchać inte-
resującej prelekcji pana leśnika na temat 
życia dzikich zwierząt i rozpoznawania ich 
tropów.    

Oprócz wspaniałej zabawy, jak co roku 
organizatorzy zadbali, by nikt z imprezy nie 
wyszedł głodny. Można było skosztować 
wspaniałych domowych wypieków, chleba 
z ze smalcem i ogórkiem oraz „dziką nie-
spodziankę”, czyli pieczonego dzika, do 
spróbowania którego ustawiały się kolejki. 

Na koniec myśliwskich wspominek: 
„Pod rozłożystym bukiem” zagrał zespół 
„Hedonika”   

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Myśliwskie wspoMinki, 
cZYli PoPoŁUdNiE Z ZAgRodą kÓRNicką w mościENicY

Czy pamiętają jeszcze Państwo 
naszą ostatnią misyjną przygodę w 
dalekiej Etiopii? Jako wolontariuszka 
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio” pracowałam tam 
w charakterze położnej, przez trzy 
miesiące. Po powrocie z tej misji i za-
mknięciu wszystkich spraw na uczelni, 
wizja kolejnego wyjazdu stawała się 
dla mnie coraz bardziej wyraźna i 
oczywista. Widząc ogromne potrzeby 
mieszkańców Afryki, nie mogłam po 
prostu odwrócić się od ich problemów, 
które istnieją naprawdę. Od biedy, 
głodu, cierpienia, smutku ale również 
radości, nadziei i szczerości, które są 
ich codziennością, nie da się już uciec. 
Afryka zmieniła moje postrzeganie świata i na 
dobre zapuściła korzenie w mym sercu, dlatego 
pod koniec września tego roku wyjeżdżamy na 
8 miesięczną misję do Kenii! 

Otrzymaliśmy zaproszenie od Siostry Da-
riany Jasińskiej ze wspólnoty Sióstr Misjonarek 
Św. Rodziny. Misja znajduje się w samym 
centrum Kenii, na górzystym terenie, w małej 
rolniczej wiosce Kithatu. Siostry prowadzą tam 
szkołę podstawową dla ponad 200 dzieci oraz 
przytułek dla sierot. Ponieważ wielu mieszkań-
ców wioski, wciąż korzystało z opieki szamana 
a Siostra Dariana jest pielęgniarką, postanowiła 
otworzyć małą przychodnię zdrowia. Miejscowi 
szybko przekonali się, że metody sióstr są sku-

teczne, dlatego licba pacjentów, z dnia na dzień 
zaczynała rosnąć. Po wielu staraniach, polskim 
siostrom udało się otworzyć drugie skrzydło 
ośrodka zdrowia. Właśnie kończy się budowa 
porodówki i pomieszczeń dla chorych. Prócz 
podstawowego wyposażenia szpitalnego, bra-
kuje najważniejszego- wyszkolonego personelu 
medycznego. Jako położna i pielęgniarz chcie-
libyśmy wspomóc organizację ośrodka oraz 
w miarę możliwości przekazać swoją wiedzę 
miejscowym pracownikom. 

By móc zapewnić naszym pacjentom cho-
ciaż minimalną opiekę medyczną potrzebna 
jest nam Państwa pomoc. Dzięki Fundacji „Re-
demptoris Missio”, innym ludziom dobrego ser-
ca oraz naszemu wkładowi własnemu, mamy 

już zapewnione bilety, ubezpieczenie 
oraz niezbędne szczepienia. Wciąż 
potrzebujemy środków finansowych na 
zakup prostych sprzętów medycznych: 
termometrów, ciśnieniomierzy, gleuko-
metrów, dopplerów płodowych aż po 
środki sanitarne czy prześcieradła dla 
chorych… Wszystkich, którzy chcieliby 
pomóc, prosimy o dokonywanie wpłat 
pod podany adres: 
fundacja Pomocy humanitarnej 

Redemptoris missio
ul. gruwaldzka  86, 60-311 

Poznań
Nr konta: 

09109022550000000580000192
Tytułem: misja kenia

Z powodu coraz to liczniejszej grupy przed-
szkolaków, potrzebne są również ubranka dla 
dzieci w wieku 3-4 lat. Jeśli ktoś z Państwa 
posiadałby ubranka, które chciałby przekazać, 
proszę o kontakt mailowy: ewelinawalkowiak@
op.pl. Wszystkich zainteresowanych losami 
naszej misji, zapraszamy na misyjny facebook/ 
Medycy Na Czarnym Lądzie. 

Nie trudno jest pomagać, wystarczy tylko 
chcieć! Za dokonane wpłaty i ciuszki, w imieniu 
obdarowanych pacjentów i przedszkolaków, 
dziękujemy z całego serca!

Wolontariuszka 
Walkowiak Ewelina

Medycy na czarnyM lądzie…
cZYli PowRÓT NA AfRYkAńSką ZiEmiĘ!
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gdzy w BrzucHu 
Burczy...

kRUchE
 ciASTo 

Z jAgodAmi 
i BUdYNiową 

PiANką

Pyszne kru-
che ciasto z jago-
dami i budyniową 
delikatna pianką, warto upiec je na zbliżający 
się weekend. Zamiast jagód śmiało możecie 
użyć innych owoców sezonowych np. malin, 
truskawek, porzeczek, należy tylko pamię-
tać, aby nie układać zbyt grubej warstwy – 
opadłyby i zniszczyły strukturę pianki. 

Składniki:
2 szklanki mąki krupczatki
2 szklanki maki pszennej
375 g zimnego masła
8 żółtek
4 łyżki cukru pudru
3 łyżeczki proszku do pieczenia
skórka otarta z jednej cytryny

Mąkę przesiać i wymieszać z prosz-
kiem do pieczenia, zagnieść z posiekanym 
masłem, żółtkami, cukrem pudrem i startą 
skórką cytryny. Jeśli ciasto będzie zbyt 
sypkie dodać trochę zimnej wody. Ciasto 
podzielić na dwie części ⅔ i ⅓, zawinąć 
w folie i schować do zamrażarki na około 
godzinę (ciasto można przygotować dzień 
wcześniej pozostawiając w zamrażarce).

Blachę o wymiarach 27x40 cm wysma-
rować masłem, spód wyłożyć papierem do 
pieczenia. Na spód zetrzeć ⅔ ciasta, lekko 
docisnąć i wyrównać. Podpiec w piekarniku 
rozgrzanym do 190ºC na złoty kolor (około 
20 – 25 minut). Upieczone ciasto całkowicie 
wystudzić.

Składniki na budyniową pianę:
8 białek
szczypta soli
1 opakowanie cukru waniliowego
1 ½ szklanki cukru pudru
3 budynie śmietankowe lub waniliowe bez 
cukru (każdy po ok. 35 g)
½  szklanki oleju

dodatkowo:
400 – 500 g jagód
cukier puder do posypania ciasta

Jagody umyć i dobrze odsączyć na sicie. 
Kiedy ciasto będzie całkowicie ostudzone, 
ubić białka z szczyptą soli na sztywną pianę 
po czym porcjami dodawać cukier waniliowy 
i cukier puder. Ubijać na najwyższych obro-
tach na sztywną i lśniącą pianę. Stopniowo 
dodać proszek budyniowy tak aby dobrze 
rozpuścił się w pianie, następnie ciągle mik-
sując cienkim strumieniem wlać olej.

Pianę wyłożyć na ostudzony spód, na 
wierzchu ułożyć warstwę jagód. Na owoce 
zetrzeć resztę zmrożonego ciasta. Piec w 
temperaturze 190ºC przez 35 – 45 minut. 
Wystudzić i oprószyć cukrem pudrem.

Smacznego.
Iza Jokiel

one dream Team 
– Agnieszka, Ewa, mikołaj i kamil

 „wYRUSZYĆ w świAT 
- BYlE cZYm, BYlE jAk NAjdAlEj”

Filipiny 
Bohol: dElfiNY, wYRAki 

i cZEkolAdowE wZgÓRZA
 Jest piękne, późne popołudnie w Alona 

Beach. Siedzimy na plaży przy stoliczku jednej 
z restauracji i czekamy na nasze curry. W końcu 
oddychamy lekko, rozluźniamy mięśnie twarzy 
i cieszymy się chwilą. Mamy zarezerwowany 
super pokój, zaplanowane kolejne dni i uzgod-
nione ceny na wszystkie transakcje jakie nas 
czekają. Może brzmi to dziwnie i dla niektórych 
jest niezrozumiałe, ale takie czynności są dla 
podróżnika nie lada utrapieniem. Zwłaszcza w 
takim kraju. Ale zostawmy ten temat i oddajmy 
się przyjemniejszym sprawom. 

Po zasłużonym odpoczynku czeka nas 
bardzo aktywny dzien. O 6.00 rano wsiadamy 
na łódkę by zrobić tzw. „island hooping” czyli 
coś w rodzaju „objazdówki” po okolicznych 
wysepkach. Tematem przewodnim rejsu są 
jednak delfiny! Mamy oglądać je w naturalnym 
środowisku. Po 30 minutach rejsu ogarniają 
mnie wątpliwości czy przypadkiem te delfiny 
w ofercie nie są tylko haczykiem na turystów. 
Ale nie! Już pojawiają się pierwsze pletwy nad 
wodą! Chwile później gonimy łódką za coraz to 
liczniejszymi stadami delfinów wyskakujących 
z wody.

Piękny widok! Jakie te zwierzęta są rado-
sne!  Co rusz tworzą nowe akrobacje nad wodą: 
salta, obroty... Trudno oprzeć się wrażeniu ze 
sprawia im to niemałą frajdę. Tak jak zresztą  
i nam, obserwatorom. W pełni usatysfakcjo-
nowani dobijamy do pierwszej wysepki gdzie 
zaplanowany jest „snorkeling”, czyli nurkowanie 
z maską i rurką. Nie trzeba daleko odpływać od 
brzegu, żeby podziwiać cudowną rafę koralową 
z bogactwem różnobarwnych i przedziwnych  
morskich żyjątek. 

Ktoś jednak proponuje nam wykupienie 
dodatkowej opcji: nurkowania z żółwiami. Żeby 
je zobaczyć trzeba wypłynąć łodzią z przewod-
nikiem trochę dalej od brzegu. 

„Jakie żółwie? gdzie? e, pewnie jakieś 
akwariowe” - ponownie podchodzę do tematu 
sceptycznie (podróżowanie po Azji tego uczy). 
Postanawiam jednak tym razem iść na żywioł 
i zaryzykować, wszak cena nie jest przytłacza-
jąca. 20 minut później aż ciężko mi uwierzyć w 
kolejne pozytywne zaskoczenie jednego dnia! 
Są żółwie! duże, prawdziwe, majestatyczne 
żółwie! Gonię jednego z nich, ale pomimo 
wdzięcznych, pełnych gracji ruchów, żółw jest 
bardzo szybki. Udaje mi się tylko uchwycić go 
na zdjęciu. 

Ostatni punkt wycieczki to śliczna, malutka 
wysepka, ledwo wystająca z nad tafli oceanu. 
Przechadzamy się wzdłuż mijając sprzedaw-
ców pereł i jeżowców. Te ostatnie oczywiście 
można jeść. Na surowo z sokiem z limonki. 
Podobno są smaczne, ale nie czujemy potrzeby 
tego sprawdzać. W drodze powrotnej do łodzi, 
łapiemy się jeszcze  na wyjątkową sesję foto-
graficzną z... rozgwiazdą. Pani fotograf (która 
ma w tym jakiś interes...) trzyma stworzenie 
blisko obiektywu i wydaje polecenia: „lewa ręka 

z boku, pochylić się do przodu, ręce w górę, na 
trzy-cztery: wyskok! „ My natomiast stoimy w 
oddali i gimnastykujemy się w rytm pstrykanych 
zdjęć. Efekt końcowy jest powalający!

Koło południa wracamy do hotelu wy-
pełnieni po brzegi wrażeniami i pozytywną 
energią. Ale to dopiero połowa atrakcji na dziś... 
Ponieważ kolejnego dnia musimy już opuścić 
Bohol, tylko teraz  mamy czas na zwiedzenie 
wyspy. Po krótkiej przerwie na obiad, wypoży-
czamy motorek i pędzimy już do sanktuarium 
wyraków- uroczych, małych zwierzątek z 
wielkimi, wyłupiastymi oczami. Już na wstępie 
dowiadujemy się że ich gałki oczne są większe 
niż mózg. Można to bez problemu dostrzec 
oglądając ich czaszkę. Naszym przewodnikiem 
po terenie jest Marta. Przyjechała na Filipiny z 
mężem, na wolontariat sponsorowany przez 
UE. Mają spędzić tu rok wykonując pracę na 
rzecz ochrony i rozwoju Filipin w trzech różnych 
aspektach: ochrony zagrożonych gatunków 
( wyraki ), ochrony rafy koralowej i rozwoju 
rolnictwa. 

Chodzimy z Martą po ogrodzie 
szukając śpiących stworków. Wyraki 
prowadzą nocny tryb życia, w dzień 
natomiast  lokują się na gałęziach 
drzew i smacznie śpią. Przewodnicy 
co rano robią wiec  obchód by usta-
lić ich lokalizację.  Marta ciekawie 
opowiadała nam o zwyczajach tych 
małych torbaczy. Są to zwierzęta 
terytorialne, które zaciekle walczą 
o swój kawałek przestrzeni. Każde 
z nich potrzebuje określonej liczby 
metrów kwadratowych, dlatego na 
terenie sanktuarium jest  ich tylko 7. 
Są ponadto bardzo wrażliwe; złapane 
przez kłusowników dokonują aktu 
samobójstwa: ich mięśnie przepony 
i  klatki piersiowej tak się spinają w 
stresie, że zwierzęta się duszą... nato-
miast trzymane w niewoli przeżywają 
maksymalnie 3 lata ( w warunkach 
naturalnych dożywają kilkunastu lat 
). Sanktuarium na Boholu, w którym 
jesteśmy, szalenie dba o to by zapew-
nić wyrakom jak najbardziej naturalne 
środowisko. 

Żegnamy się z naszą nową polską koleżan-
ką i zmierzamy do ostatniego już punktu na dziś 
: Czekoladowych Wzgórz. Nazwa wzięła się od 
brunatnego koloru który pokrywa wzgórza w 
porze suchej. Słonce wypala wówczas trawę i 
nadaje jej kolor brązowy. Teraz pagórki są zie-
lone ale nie mniej urocze!  Ich fenomen polega 
na tym że są gołe, bardzo rzadko porośnięte 
drzewami czy krzewami. Spowodowane jest to 
związkami chemicznymi w skałach. Urzeczeni 
magiczną atmosferą, obserwujemy zachód 
słońca nad kolejnym cudem natury który dane 
nam było zobaczyć. 

I to wszystko w jeden dzień...
Ewa Zimniak

Zapraszamy do odwiedzin zaktualizo-
wanego bloga: 
http://www.wyruszycwswiat.blogspot.
com 

oraz fanpage’a na Facebooku :  
https://www.facebook.com/onedreamTe-
amdookolaSwiata

Trwa cykl koncertów w ramach prze-
glądów muzycznych Rok w Rock.

Po udanym koncercie otwierającym rocko-
we lato w Kórniku, kolejny odbył się 21 czerwca, 
a na przeglądowej scenie wystąpiły zespoły 
TeDrzwi z Poznania, oraz Madsystem z Piły.

Muzyka zespołu TeDrzwi charakteryzowała 
się punk-rockową energią oraz tekstami, z 
którymi mogła się identyfikować część zgroma-
dzonych – szczególnie w utworze pt. „dobrze”.

Zespół Madsystem zaprezentował reper-
tuar stanowiący połączenie rocka, hardcore’u, 
oraz reggae, z dodatkami psychodelicznymi, 
a na szczególną uwagę zasługiwał wokalista, 
którego głos przywodził na myśl Macieja Ma-
leńczuka. 

Pomimo niesprzyjającej pogody, koncert 
spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności, a 
szczególnie doceniony został kunszt gitarzysty 
Madsystemu.

Ostatni czerwcowy koncert odbył się w 
sobotę 28.06, a w jego ramach wystąpiły 
zespoły Flying Heads z Murowanej Gośliny 
i gnieźnieński Scarlet Echo Decoy, serwując 
zgromadzonej publiczności utwory o nieco bar-
dziej metalowym zabarwieniu. Doświadczeni 
muzycy wchodzący w skład obydwu zespo-
łów zaserwowali zgromadzonej publiczności 
potężnie brzmiące utwory na najwyższym mu-
zycznym poziomie, oraz o ciekawej tematyce . 

W sobotę, 05.07 przeglądu zespołów Rok 
w Rock. Kilka minut po 18 na scenie pojawił 
się zespół Highway Zero, pochodzący ze 
Swarzędza i składający się w całości z bardzo 
młodych muzyków. Muzyka zespołu to czysto 
rockowe, gitarowe granie, stojące na wysokim 
poziomie dzięki umiejętnościom muzyków. 
Dzięki charyzmie front mana, zespół potrafił 
nawiązać dobry kontakt ze zgromadzoną 
publicznością, co należy oczywiście uznać za 
dużą zaletę zespołu. Kilka spośród utworów 
zostało wykonanych premierowo, czym być 
może za kilka lat kórniccy widzowie będą mogli 
się pochwalić. Występ zespołu należy uznać za 
udany, o czym świadczą dwa bisy wymuszone 
na zespole przez publiczność.

Jako kolejny na scenie zameldował się 
zespół Bapu z Gniezna. Muzyka zespołu to 
połączenie punka, ska i reggae, a w swoich 

szeregach zespół oprócz typowo rockowych 
muzyków posiada akordeonistę. Pozytywny 
przekaz utworów i niesamowita energia sce-
niczna całego składu sprawiła, że występ ten 
będzie w Kórniku jeszcze długo wspominany. 
Wystarczy wspomnieć, że po raz pierwszy 
w czasie koncertów przeglądowych byliśmy 
świadkami kilkudziesięcioosobowego pogo 
na boso. Energia płynęła w obu kierunkach, a 
sami muzycy również byli zachwyceni publicz-
nością i scenerią, w której odbywał się koncert. 
Szczególnie ciepło przyjęty został utwór „Prawo 
do godności”. Miłym akcentem była turystyka 
muzyczna fanów Bapu, których kilku przyje-
chało wraz z zespołem, dzięki czemu więcej 
osób mogło poznać Kórnik od jego najlepszej 
strony. Koncert Bapu był wspaniałym podsu-
mowaniem tego pięknego, pełnego rockowych 
wrażeń dnia.

Kolejny koncert już 12 lipca, a w jego 
ramach wystąpią znany mieszkańcom naszej 
gminy z ubiegłorocznego występu zespół The 
Mojojojos, oraz cieszący się coraz większą 
popularnością w Wielkopolsce i nie tylko zespół 
Ciabatta.

Do udziału w koncertach zapraszamy 
również najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy, dla których w ramach Akademii Mło-
dego Rockmana organizatorzy przygotowali 
odbywające się bezpośrednio przed koncertami 
darmowe warsztaty muzyczne prowadzone 
przez zaprzyjaźnionych muzyków.

Organizatorzy pragną podziękować zespo-
łom, publiczności, oraz wszystkim partnerom, 
a w szczególności powiatowi  poznańskiemu, 
oraz samorządowi województwa Wielkopol-
skiego za wsparcie w organizacji koncertów 
w ramach przeglądu powiatowego i przeglądu 
wojewódzkiego.

Zapraszamy do Kórnika na kolejny koncert 
12.07, w ramach którego wystąpią poznańskie 
zespoły The Mojojojos oraz Ciabatta. Od 17.30 
będzie działała również Akademia małego 
rockmana.

KK
Więcej informacji:

https://www.facebook.com/event-
s/640161896061287/?fref=ts

rok w rock trwa
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TAJuż po raz piąty jubileuszowy młodzież z 

Robakowa, Puszczykowa, Rogalina, Daszewic 
i Kórnika uczestniczyła w Festiwalu Języka An-
gielskiego, którego organizatorem jest Kórnickie 
Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego. 
Utalentowani gimnazjaliści współzawodniczyli 
w 4 konkurencjach: piosenka, wiersz, scenka 
rodzajowa i film. Wszystkie konkurencje odby-
wały się oczywiście w języku angielskim w sali 
OSP w Kórniku.

W skład jury wchodzili nauczyciele języka 
angielskiego: Elżbieta Drótkowska-Klessa, Ka-
tarzyna Mroczek, Katarzyna Kondziela, Beata 
Sokołowska, Justyna Książek, Monika Kuświk 
oraz Dorota Wysz z wyd. MacMillan. Specjal-
nym gościem na festiwalu był Fernando Eslava 
Santucci – nauczyciel języka angielskiego z 
Brazylii, z którym młodzież mogła w przerwach 
porozmawiać po angielsku. Nad wszystkim 
czuwała Anna Żurawska – nauczycielka języka 
angielskiego z kórnickiego gimnazjum i organi-
zatorka festiwalu.

Po uroczystym otwarciu   imprezy przez 
panią dyrektor Marzenę Dominiak, gimnazjaliści 
rozpoczęli rywalizację w kategorii piosenka. 
Konkurencja była ogromna, bo wystartowało 16 
osób. Niekwestionowaną zwyciężczynią okaza-
ła się Maria Duszczak z Kórnika, która wykonała 
piosenkę Help the people. Drugie miejsce za-
jęła Julia Vogt z Rogalina, natomiast 3 miejsce 
zostało przyznane Kindze Jędrzejczak oraz 
zespołowi z Puszczykowa – Mai, Zuzannie i 
Nicole. Jury zdecydowało też o wyróżnieniu 
Katarzyny Stelmach z Puszczykowa i Patrycji 
Pudysiak z Kórnika.

W drugiej kategorii - wiersz uczniowie mu-
sieli wykazać się doskonałą znajomością tekstu, 

piękną wymową oraz interpretacją wiersza. 
Pierwsze miejsce zdobyły  Iza Witkowska z 
Daszewic oraz Natalia Jaskulska z Rogalina,  
drugie - Maja Szklarska z Puszczykowa, trzecie 
– Olga Sznura z Robakowa. 

Kolejna konkurencja wymagała najwięcej 
wysiłku od gimnazjalistów. W scence rodza-
jowej najlepiej zaprezentował się zespół z 
Robakowa - Sara Pytlewska, Jakub Ciszewski i 
Szymon Paterski, pokazując zabawny skecz o 
biurze podróży, oferującym ciekawe propozycje 
na wakacje.

Drugie miejsce uzyskał zespół z Kórnika: 
Magdalena Zimniak, Zuzanna Schlecht, Jan 
Buszkiewicz, Kajetan Tomczak, Agnieszka 
Włazły, Maria Duszczak, który pokazał ”Project 
Runway”. Na trzecim miejscu  uplasowało 
się również kórnickie gimnazjum w składzie 
Joanna Brylewska, Magdalena Cychnerska, 

Marta Kaźmierczak, Magdalena Marczak i 
Patrycja Pudysiak. Dziewczyny pokazały w 
nowej odsłonie bajkę Czerwony Kapturek, w 
której nie dziewczynka, ale wilk okazuje się 
dobry i uczynny.

W ostatniej kategorii – film gimnazjaliści 
mieli za zadanie przedstawić w oryginalny 
sposób swoją szkołę. Za najciekawszy jury 
uznało film Julii Chałdaś i Karoliny Krzyżańskiej 
z Puszczykowa, na drugim miejscu  uplasował 
się film z Kórnika w wykonaniu Nikodema 
Wojciechowskiego i Aleksandry Zydroń, na 
trzecim - prezentacja Magdy Kaźmierczak i 
Natalii Kubackiej z Daszewic.

Mimo rywalizacji atmosfera festiwalu była 
wspaniała, a jej uwieńczeniem było wspólne 
pamiątkowe zdjęcie i pyszna pizza w restauracji 
Ventus.  Do zobaczenia za rok!

AŻ

V Festiwal języka angielskiego w kórniku sukcesy uczniów 
GIMNaZjUM 

im. wŁAdYSŁAwA hR. ZAmoYSkiEgo 
w kÓRNikU w koNkURSAch 

mATEmATYcZNYch w RokU SZkol-
NYm 2013/2014.

mUlTiTEST
Dnia 17 października 2013 odbył się 

Konkurs Multitest w dziedzinie Matematyki, 
zorganizowany  przez Centrum Edukacji 
Szkolnej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
tysięcy uczestników. I miejsce w Polsce 
uzyskała uczennica kl. II E naszego Gim-
nazjum –Danuta Sibilska. Otrzymała gra-
werowany dyplom laureata oraz nagrodę 
książkową.

Alfik
Dnia  27 listopada 2013 obyła się XIX 

edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik 
Matematyczny, zorganizowanego przez 
Łowców Talentów JERSZ. W matematycz-
nej rozgrywce wzięło udział blisko 54 tys. 
uczestników. Wyniki Konkursu:
KLASY I - I miejsce w szkole – Ernest 
Matuszkiewicz z kl. I E;  32 miejsce w wo-
jewództwie (w tej kategorii startowało 13 
548 uczniów),
KLASY II - I miejsce w szkole – Danuta 
Sibilska; 11 miejsce w województwie ( w 
tej kategorii startowało 12 470 uczniów),
KLASY III - I miejsce w szkole – Dominika 
Augustyniak z III B; 27 miejsce w woje-
wództwie ( w tej kategorii startowało 12 
127 uczniów).

PANgEA 
Dnia 10.01.2014 odbył się I etap Między-

narodowego Konkursu Matematycznego PAN-
GEA zorganizowanego przez Międzynarodowe 
Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące 
Meridian oraz Vistula University w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany był w dziewię-
ciu kategoriach; uczestniczyło w nim 103 
264 uczniów. Do finału, który  odbył się dnia 
28.03.2014 w Warszawie zostało zaproszonych 
500 najlepszych uczniów. Wśród nich znalazły 
się dwie uczennice naszego Gimnazjum: Do-
minika Augustyniak z kl. IIIB i Danuta Sibilska 
z kl. IIE.

wojEwÓdZki koNkURS 
mATEmATYcZNY

W tegorocznych konkursach przedmio-
towych organizowanych przez Wielkopol-

skiego Kuratora Oświaty  uczestniczyło 55 
138 uczniów z 574 gimnazjów województwa 
wielkopolskiego. Laureatką Konkursu Matema-
tycznego została uczennica klasy II E naszego 
gimnazjum  Danuta Sibilska. Uczennica jest 
zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z ma-
tematyki, co jest równoznaczne z uzyskaniem 
najwyższego wyniku z tego egzaminu; otrzymu-
je roczną ocenę celującą z matematyki i jest w 
pierwszej kolejności przyjęta do wybranej przez 
siebie szkoły ponadgimnazjalnej. 

kANgUR 2014
Wyróżnienie w tym Konkursie uzyskały 

dwie uczennice kl. IIe – Danuta Sibilska i 
Agnieszka Wlazły. W kategorii w której starto-
wały uczennice nie było w tym roku laureatów.

 
koNkURS ZłoTA ŻABA

12 kwietnia 2014r. w budynku I Liceum w 
Swarzędzu  80 uczniów  -najlepszych  spośród   
12 587  uczestników konkursowych zmagań   
z  wielkopolskich i lubuskich  szkół  -  odebrało 
nagrody i wyróżnienia w konkursach w  dwóch 
dziedzinach: matematyki oraz literatury i języka 
polskiego.  Laureatką tego konkursu została 
Danuta Sibilska – otrzymała statuetkę Złotej 
Żaby i tablet.

W tym miejscu pragnę również serdecznie 
podziękować Szkolnym Komisjom Konkurso-
wym – za rzetelną pracę. Laureatom gratuluję 
osiągniętych wyników, a pozostałym uczestni-
kom – odwagi, uporu i ambicji. Wierzę, że dzięki 
tym niezwykłym cechom jesteście w stanie w 
przyszłości odnosić liczne sukcesy.

     
  Irena Zając 

Danuta Sibilska i Agnieszka Wlazły 
wyróżnione w Kangurze 2014

„triolki” drugie w kraju!
 
   Niesamowitym sukcesem zakończył się Ogólnopolski Konkurs 

Piosenki „Odjechani Muzofani”, który miał miejsce 13 czerwca 2014r. 
w Kielcach- Chęcinach.

   Zespół wokalny „Triolki” w znanym składzie: Agnieszka Kozieł, 
Laura Szklarek - Mielęcka i Martyna Jakubowska zdobył II miejsce 
w kraju. Należy zaznaczyć, że zmagania nie były łatwe. „Triolki” ry-
walizowały nie tylko z zespołami wokalnymi, ale także z zespołami 
tanecznymi, ludowymi i instrumentalnymi zarówno ze szkół podstawo-
wych jak i gimnazjów. W sumie w Kielcach stawiło się 11 zespołów z 
całej Polski. Tym bardziej zajęcie tak zaszczytnego miejsca ucieszyło 
nasze dziewczynki. Zwłaszcza, że w jury zasiadał nie byle kto, ale 
sam Maciek Miecznikowski, znany wokalista zespołu „Leszcze” i pro-

wadzący telewi-
zyjny program” 
Tak to leciało”.

Trzeba do-
dać, że organi-
zatorzy zapew-
nili także uczest-
nikom konkursu 
miłe spędzenie 
wolnego czasu- 
na zwiedzaniu 
Chęcin i świet-
nej zabawie.

„Triolki” - gra-
tulujemy !!!

Lidia 
Jakubowska

TajeMNIce 
przyrody w 
BiBliotece 

 
W dniach od 30 czerwca do 4 lipca 

filia biblioteki w Bninie zorganizowała 
dla dzieci wakacyjne zajęcia edukacyj-
no-plastyczne pt. Tajemnice przyrody. 
Licznie przybyli uczestnicy spotkań mieli 
okazję poznać przedstawicieli ssaków, 
płazów, gadów i ryb oraz dowiedzieć się 
wielu ciekawych informacji z ich życia. 
Poznali rekordzistów ze świata zwierząt 
pod względem wielkości, szybkości i 
umiejętności oraz mistrzów kamuflażu. 
W czasie zajęć zdobyli też informacje 
o życiu ptaków, zwierząt leśnych oraz 
pszczół.

Części edukacyjnej towarzyszyły 
zajęcia plastyczne. Dzieci wykonywały 
prace techniką kolażu i quillingu, two-
rzyły wiewiórki z papieru i bibuły, ma-
lowały portrety pszczół oraz wykonały 
kolorową papugę ze swoich odbitych 
dłoni. Dodatkowo zajęcia zostały ubo-
gacone czytaniem literatury dziecięcej 
związanej z tematyką zajęć. Czas w 
bibliotece upłynął wszystkim w miłej i 
radosnej atmosferze. Pamiątkowe zdję-

cia dostępne są na stronie internetowej 
biblioteki w Kórniku , a wykonane prace 
można obejrzeć w filii.

Na zakończenie wakacyjnych spo-
tkań dzieci otrzymały pamiątkowe figurki 
z wosku pszczelego w kształcie sowy 
z książką. Bardzo dziękuję Paniom, 
które wsparły spotkania słodkim po-
częstunkiem. Szczególnie chciałabym 
podziękować Państwu Jolancie i Janowi 
Sochom – doświadczonym pszczela-

rzom z Czmonia za przekazanie wielu 
cennych informacji dotyczących życia i 
hodowli pszczół oraz za wypożyczenie 
eksponatów.

Wszystkim dzieciom w imieniu biblio-
teki w Bninie życzę udanych, bezpiecz-
nych i pełnych radości wakacji i dużo 
przyjemności w obcowaniu z przyrodą. 

                                                       
Klaudyna Przybylska-Pawłowska

zajęcia dla dzieci                                                                     
w wieku szkolnym

 od 15 lipca do 21 sierpnia 2014 roku

WAKACJE W BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza na:                                                                                                                                                                                                              

w każdy WTOREK I CZWARTEK

godzina 11:00 do 12:30

na

"Na łące, w lesie, w parku i w ogrodzie                                                
oraz wyliczanki, śpiewanki, rymowanki                                                 

na co dzień"

WSTĘP  WOLNY
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wycieczka do 
krakowa  

Grupa uczniów szkół podstawowych naszej 
gminy uczestniczyła w gminnym projekcie „Śla-
dami naszych stolic – Kraków”. Głównym orga-
nizatorem rajdu było Stowarzyszenie „Życzliwi 
Dwójce” działające przy SP 2 w Kórniku oraz  
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku.

 Nadrzędnym celem wycieczki było pozna-
nie nowych zakątków Polski, ważnych histo-
rycznie dla kraju miejsc: Krakowa, miejscowości 
na Szlaku Orlich Gniazd, Częstochowy i Wado-
wic.  Szukaliśmy też dawnych i współczesnych 
związków Krakowa z Kórnikiem. 

Poniżej prezentujemy relację z wyjazdu Julii 
Łopińskiej  ze szkoły w Kórniku, która została 
laureatką I miejsca w gminnym konkursie na 
reportaż „Wycieczka do Krakowa” . Miejsce 
II zdobyła Patrycja Rybka ze szkoły w Bninie, 
a III miejsce – Julia Frankiewicz ze szkoły w 
Szczodrzykowie.  

wycieczka do krakowa
W dniach od 19 do 22 maja 2014 roku 

odbyła się wycieczka do Krakowa. Została 
zorganizowana przez „Stowarzyszenie Życzliwi 
Dwójce”, działające przy SP 2 w Kórniku oraz 
SP 1- Kórnik. W podróż wyruszyliśmy bardzo 
wczesnym rankiem.

Pierwszym przystankiem była Częstocho-
wa i klasztor na Jasnej Górze. Następnym 
celem na naszej drodze do Krakowa był 
Ogrodzieniec. Ruiny ogromnego zamku w 
Ogrodzieńcu często wykorzystywane były w 
filmach historycznych. W naszej podróży mija-
liśmy jeszcze ruiny wielu zamków,    z tego też 
powodu trasa ta nazywana jest Szlakiem Orlich 
Gniazd. Warownie usytuowane na skałach 
dochodzących do 30 metrów wysokości, słu-
żące do obrony tamtejszych terenów, właśnie 

z powodu ich niezwykłego umiejscowienia 
nazywano orlimi gniazdami. Najpiękniejszym 
ich przykładem jest Zamek Pieskowa Skała, 
który niedawno został odrestaurowany  i udo-
stępniony do zwiedzania. Z placu zamkowego 
widać zadbane ogrody,    w stylu francuskim a 
w dali imponuje swoimi rozmiarami i kształtem 
Maczuga Herkulesa. Pieskowa Skała stanowiła 
również scenografię dla wielu filmów, na przy-
kład „Ogniem i Mieczem” czy „Janosik”.

Zmęczeni ale pełni wrażeń dotarliśmy do 
hostelu w Krakowie. Następne dni przezna-
czone były na zwiedzanie Krakowa. Jak każda 
wycieczka zaczęliśmy od najważniejszego 
- Wawelu. Zwiedzenie zamku i katedry na 
Wawelu wraz z jej wieżą i dzwonem Zygmunta 
zajęło nam większą część dnia. Wieczorem 
odwiedziliśmy ziejącego ogniem Smoka Wa-
welskiego. Ważnym punktem naszej wycieczki 
było wysłuchanie hejnału z wieży Kościoła 
Mariackiego oraz zwiedzenie jego zabytkowych 
wnętrz.

Z ciekawych miejsc, które obejrzeliśmy w 
Krakowie trzeba też wymienić dom Jana Ma-

tejki, gdzie obecnie mieści się muzeum poświę-
cone malarzowi, Teatr Juliusza Słowackiego 
ze słynną kurtyną  w formie obrazu olejnego 
Henryka Sinkiewicza i Kazimierz  - niezwykłą 
dzielnicę żydowską.

Nie obyło się także bez niespodzianek; 
jedną z nich była przejażdżka meleksami po 
starówce Krakowa.

Wieczorami, po obiadokolacji spacerowa-
liśmy po rynku i zaglądaliśmy do sukiennic w 
poszukiwaniu ciekawych pamiątek. Na za-
kończenie naszej wycieczki złożyliśmy kwiaty 
na grobie Wisławy Szymborskiej, ponieważ 
byliśmy to winni poetce pochodzącej z Kórnika.

W drodze powrotnej do Poznania zwie-
dziliśmy Wadowice, gdzie urodził się Papież 
Jan Paweł II i oczywiście spróbowaliśmy za-
chwalanych przez Ojca Świętego wadowickich 
kremówek. 

Wycieczka była fantastyczna, pogoda wy-
marzona a program bardzo atrakcyjny.

    Relację przygotowała: 
Julia Łopińska, SP 1 Kórnik

weronika 
Baszyńska 

druga w kraju!
W ślad za artykułem „Sukces na 

konkursie fotograficznym !” z przed-
ostatniego numeru Kórniczanina z dumą 
informuję, że uczennica naszej szkoły 
-Weronika Baszyńska została laureatką 
II miejsca ogólnopolskiego konkursu fo-
tograficznego pt. „Jakie znasz zawody?”, 
organizowanego przez Wielkopolską 
Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Funda-
cję Społeczeństwo i Gospodarka w Po-
znaniu pod patronatem Prezesa Związku 
Rzemiosła Polskiego                      w 
Warszawie. 

Przypominam, że Weronika sfoto-
grafowała  pracę kowala, a tytuł zdjęcia 
„Aż iskry lecą” najlepiej mówi o jego 
dynamicznym charakterze. Gratulacje!!!

     
T. Lubińska - SP 1 Kórnik

letnie spotkanie z poezją 
w PRZEdSZkolU im. miSiA USZATkA

18 czerwca w na-
szym przedszkolu odbyło 
się kolejne, letnie tym 
razem, spotkanie z cyklu 
„Spotkań z poezją”. Jak 
zawsze, przedstawicie-
le każdej z grup (lub 
cała grupa) prezentowali 
przygotowane wiersze 
związane z tematem 
wakacji i lata. Spotka-
nie prowadziła pani Asia 
Kasprzak, która tego 
dnia była „Panią Lato”. 
Recytacje przeplatane 
były letnimi zabawami 
ruchowymi do muzyki. 
Nasze dzieci bardzo po-
lubiły te spotkania z poezją. Z uwagą słuchają swoich koleżanek i kolegów występują-
cych na scenie. A te z nich, które stają się w tych dniach aktorami, czują się na scenie 
swobodnie i odważnie. 

Kolejne, jesienne spotkanie z poezją, już w następnym roku szkolnym! Życzymy 
wszystkim dzieciom i ich rodzicom radosnych, beztroskich i bezpiecznych wakacji!

       Beata Krakowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bzzz… zza ula P

RZEwidYwAlNE 
PSZcZElE „cV”

Curr icu lum v i tae 
pszczoły, które w slangu 
określane jest mianem 

„cefałki”, a właściwie przetłumaczone z łaciny 
oznacza przebieg życia, różni się od typowego 
życiorysu właśnie uzawodowionym przedsta-
wieniem „historii” owada w czasie jego całego, 
najczęściej statystycznie krótkiego życia. 
Natomiast pszczele „cv”, istotnie nie różni 
się od siebie na przestrzeni tysięcy lat. Jest 
przewidywalne i czytelne, mało tego zawiera 
jedynie ograniczony, policzalny wykaz „cechów 
rzemieślniczych”, w których pszczoła może się 
„realizować zawodowo”. 

Najprostsze, króciutkie cv, które zmieściłoby 
się na kartce papieru formatu A6 ma truteń - mę-
ski przedstawiciel pszczół. Rodzi się on tylko z 
jedną życiową misją i wyłącznie „na gwizdek”, 
czyli gdy królowa uzna, że jest to odpowiednia 
pora roku dla niego i jest sens, aby truteń poja-
wił się jako potencjalnie przydatny osobnik dla 
globalnie potraktowanej społeczności pszczół. 
W naszych warunkach klimatycznych żaden 
truteń nie będzie miał w „cv” dwóch różnych lat 
aktywności. Jego życie zaczyna się i kończy w 
jednym roku kalendarzowym.

Truteń żyje do dwóch miesięcy, w tym 
czasie w cv ma tylko jeden zapis wykonywanej 
„profesji” - wałkoń. Niewielki odsetek trutni mógł-
by zapisać sobie jeszcze w cv rolę („zawód”) 
ojca. Takiego zapisu jednak samce same nie 
zrobią, bo bezpośrednio po tym „fakcie-akcie” 
z królową - giną, spadając z powietrza na pod-
łoże. Późniejszy ewentualny urlop „tacierzyński” 
nie wchodzi już w grę. Także pozostałe trutnie, 
chociażby ze względu na swoje większe „gaba-
ryty” nie oporządziłyby robotniczych komórek. 
W gamie możliwych przyczyn zgonu trutnia 
może być m.in. śmierć głodowa, kiedy to z 
końcem sierpnia ostatecznie wypychane są z 
ula przez pszczoły robotnice.

Kartka papieru formatu A6 wystarczyłaby 
też do cv królowej. Pełni ona całe swoje długie, 
jak na pszczoły życie (do 5 lat) - rolę matki, 
ściślej „matki biologicznej”. Królowa tylko „rodzi” 
swoje dzieci, a opieką i wychowaniem zajmuje 
się już żeńskie rodzeństwo pszczele. 

Najwięcej zawodów, niczym „Kobieta 
Pracująca” z serialu telewizyjnego „Czterdzie-
stolatek”, wykonuje pszczoła robotnica. Para się 
ona kilkunastoma, takimi czasem pokrewnymi 
„zawodami” jak : czyścicielka, sprzątaczka, 
grabarz, służąca, pielęgniarka, położna, 
przedszkolanka, piastunka, producentka, prze-
twórczyni, karmicielka, żywicielka, woszczarka, 
intendentka, magazynierka, strażniczka, ochro-
niarka, zwiadowczyni, budowlaniec, nosiwoda 
i zbieraczka. Okazjonalnie w zależności od 
pory roku i warunków pogodowych „robi” też 
za „klimatyzatora”, tzn. chłodzi lub ogrzewa 
wnętrze ula. Zasadniczo zachowany jest 
też harmonogram przebiegu „kariery” danej 
pszczoły robotnicy. 

Praktycznie zaraz po wygryzieniu się 
(„narodzinach”), pszczoła ta zajmuje się 
czyszczeniem komórek. Od 3 do 10 dnia 
karmi larwy młodsze mleczkiem pszczelim, a 
starsze mieszanką pyłkowo-miodowo-mlecz-

ną. W razie „przestojów” gdy oseski są już 
nakarmione, dalej czyści ul oraz pielęgnuje i 
karmi inne robotnice, trutnie i matkę, „wynosi” 
też śmieci. Wtedy robi też za służącą i ochro-
nę w świcie królowej. Między 10, a 15 dniem 
odbiera nektar, produkuje miód i gromadzi go 
w komórkach, ubija pyłek w komórkach. W 
międzyczasie, bo już od 12 dnia do 18 dnia 
życia, z chwilą uaktywnienia się gruczołów wo-
skowych zaczyna budować plastry. Wygląda 
wówczas jak taki budowlaniec bez kasku, „o 
małe co cieśla” choć nazywany „woszczarką” 
ze względu na używany budulec na komór-
kowe pszczele mieszkania. Do 15 dnia życia 
pszczoła robotnica ogranicza swoje zajęcia 
praktycznie do wnętrza ula, sporadycznie 
udając się na „wysypisko śmieci”, które jest 
poza wylotkiem ula. Od tego dnia do 19 
dnia robi trochę w „ochronie” na wylotku jako 
strażniczka, ale i wykonuje pierwsze obloty 
orientacyjne. Jednym z ulowych zajęć z 
pogranicza pielęgniarstwa i położnictwa jest 
pszczela „akuszerka”, czyli pomoc w swoistych 
„narodzinach” młodej pszczoły.   

Od 20 dnia pszczoła robotnica ma już 
pracę głównie na zewnątrz ula. Pracuje wtedy 
jako zbieraczka, nosiwoda i zwiadowczyni. 
Przynosi do ula pyłek, nektar, kit pszczeli lub 
wodę. W szczytowym okresie sezonu letniego, 
pracowita pszczoła dożywa tylko do 45 dni, ale 
jak widać jej cv zajęłoby kartkę formatu A4. 
Niestety mimo takiej pracowitości, w świecie 
pszczół – robotnica nie może liczyć na jaką-
kolwiek emeryturę.

Powyższy opis cv pszczelej robotnicy 
występuje w sezonie pszczelarskim, a więc 
od początku wiosny do wczesnej jesieni. 
Poza tym okresem, wiele tych zadań nie jest 
realizowanych ze względu na biologię pszczół 
i niekorzystne warunki klimatyczne (ograniczo-
ne cv do formatu A5). „Plusem” takiej sytuacji 
dla indywidualnej pszczoły jest znacznie 
dłuższy okres życia danej jednostki i raczej 
zdecydowanie mniej pracy w „martwym” se-
zonie. Nieoczekiwaną incydentalną zmianą w 
„karierze” zawodowej pszczoły robotnicy może 
być objęcie (przejęcie) przez nią roli królowej 
matki w sytuacji utraty przez rój dotychcza-
sowej „głowy” pszczelej rodziny. Zastępcza 
matka tzw. „trutówka” jest „niepełną” królową, 
ale więcej o tym może przy innej okazji…

Dla kontrastu przewidywalnego cv pszczół, 
na zdjęciu wykonanym w Gądkach w dniu 
07.VI widać nie tylko nietypowy sposób osa-
dzenia się roju – na ścianie budynku, ale moż-
na też zauważyć zdecydowane zaburzenie 
ułożonego scenariusza życia zawodowego. 
Otóż po znalezieniu przez rojące się pszczoły 
nowego „lokum”, wszystkie pszczoły robotnice 
zmuszone zostaną niejako przez zaistniałe 
okoliczności do podjęcia pracy w takim „za-
wodzie”, który im przypadnie akurat wykony-
wać. Tak jak wirujący rój i sama sytuacja jest 
zawirowana. Niektórzy pszczeli „fachowcy” nie 
mają od razu kolejnego zajęcia wynikającego z 
ułożonego podręcznikowego cv. Może trzeba 
będzie znów robić coś co się już kiedyś robiło, 
a więc w cv znajdą się po przeprowadzce 
zdublowane „zawody”. 

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

Panu 
Andrzejowi Kowalskiemu 

 z powodu tragicznej śmierci 

Syna 

wyrazy 
głębokiego współczucia 

składają Prezes Zarządu 
oraz koledzy i koleżanki
z KPA „KOMBUS”

Panu 
Jackowi Raczkowskiemu

 z powodu śmierci 

Ojca 
wyrazy współczucia 

składają
 Prezes Zarządu

 oraz koledzy i koleżanki 
z KPA „KOMBUS”
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wSPÓŁZAwodNicTwo SPoRTowE 
NASZYch SZkÓŁ

w wojEwÓdZTwiE

Na tym szczeblu walczyliśmy z setkami 
szkół z całej Wielkopolski. By dostać się na 
zawody wojewódzkie trzeba pokonać  kilka 
szczebli rywalizacji: poprzez zawody gminne, 
półfinały i finały powiatu, półfinały i finały rejonu 
i zakwalifikować się na zawody wojewódzkie. 
Startować w finale to jest już duże osiągniecie. 
By zdobywać punkty do współzawodnictwa, 
trzeba przejść wszystkie szczeble awansu  i 
wystartować w zawodach wojewódzkich.

W województwie punkty uzyskało 360 szkół 
podstawowych , 339 gimnazjów i 203 SPG.

 Poniżej tabelka porównawcza uzyskanych 
miejsc wśród szkół w województwie:

Najwyższe miejsca na poziomie woje-
wództwa zanotowały w tym roku dwie szkoły: 
Gimnazjum Kórnik, które zajmuje 36 miejsce i  
Szkoła Podstawowa w Radzewie - sklasyfiko-
wana na 39 miejscu.

W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że Ra-
dzewo w województwie jest najlepszą szkołą z 
powiatu poznańskiego, Gimnazjum Kórnik po 
Baranowie i Puszczykowie zajmuje 3 pozycję i 
taką samą ZS Kórnik. W porównaniu  z rokiem 
ubiegłym poprawiła swoje miejsce SP 1 Kórnik, 
która z 62 na 56 m. Drugi rok bez punktów jest 
szkoła z Bnina i dlatego nie jest sklasyfikowana 
w rywalizacji szkół w województwie. Może w 
przyszłym roku?

SUKCESY SZKÓŁ W WOJEWODZTWIE
Żeby zdobywać punkty w województwie 

, trzeba awansować i wystartować w finałach 
wojewódzkich. Tu trzeba reprezentować wysoki 
poziom sportowy.

W punktacji drużynowej najwięcej punktów 
za zawody wojewódzkie wywalczyli:
35 pkt. -   SP Radzewo –indywidualne warcaby
30,5 pkt.  ZS Kórnik- siatkówka plażowa chł.
29,5 pkt.- g. kórnik - tenis stołowy chł.
29 pkt. -  SP 1 Kórnik-koszykówka dz. 
    SP Radzewo – badminton dz. 
    g. kórnik – badminton chł.,  
25 pkt. -  SP 1 Kórnik – pływanie dz.+ chł.
24 pkt. -  g. kórnik –szachy 
    g. Robakowo- aerobik
22 pkt.-   SP Radzewo – badminton chł. 
   SP 1 Kórnik- p. nożna chł.
18 pkt. – ZS Kórnik badminton dz.
15 pkt. -  SP Radzewo- unihokej dz.
13 pkt.-   g. kórnik - sztafetowe biegi przeła-
jowe chł.
12 pkt.    SP Szczodrzykowo – 4-bój dz.
10 pkt. – SP Radzewo – indywidualne biegi 
przełajowe
8 pkt.   – ZS Kórnik- p. nożna chł.
7 pkt. –   g. Robakowo- sztafetowe biegi 
przełajowe chł.
2,5 pkt.-  SP Szczodrzykowo- aerobik

      

wYRÓŻNiENiA UcZNiÓw „ SPoRTo-
wiEc RokU SZkolNEgo 2013/2014”

Otrzymali sportowcy, którzy swoją 
postawą, zachowaniem, wynikami sporto-
wymi godnie reprezentowali szkołę i gminę 
w zawodach wojewódzkich, rejonowych 
i powiatowych. Reprezentowali gminę w  
wielu dyscyplinach, byli wyróżniającymi się 
zawodnikami i

mogą służyć za wzór dla innych uczniów 
w swojej szkole i gminie.
SP 1 Kórnik - Bartosz Zgarda, Jagoda 
Tomczak, Rafał Rozmiarek.
SP Radzewo -  Tomasz  Siejak, Monika 
Stempniak, Magdalena Sułkowska
SP Szczodrzykowo – Oliwia Tórz
g. kórnik - Artur Maciejewski, Filip Kujawa, 

Michalina Kalinowska , 
g. Robakowo – Adam Żarniewicz
ZS Kórnik - Krzysztof Starosta i Filip Toś.

wYRÓŻNiENiA NAUcZYciEli
Za sukcesy  swoich uczniów, rozsławia-

nie gminy Kórnik w powiecie i województwie 
, za pomoc w organizacji imprez sportowych 
na terenie gminy zostali wyróżnieni:
SP 1 Kórnik- p. Beata Górna, p. Adam 
Prokopczuk, Katarzyna Pucek
SP Radzewo- p. Karol Niemier
SP Szczodrzykowo- p. Barbara Jańczyk, 
Dariusz Śmigielski
g. kórnik- p. Marcin Banaszak, p. Hubert 
Nowicki, p. Dorota Frąckowiak, Anetta 
Szarzyńska
ZS Kórnik- p. Andrzej Paluch, p. Iwona 
Rauk

Wręczono  też działaczom współpra-
cujących z SZS w Kórniku DYPLOMY 
- PODZIĘKOWANIA za wspieranie sportu 
szkolnego.

Na koniec uroczystości prowadząca 
spotkanie Anna Rauk cytowała:  „Przy-
szłość należy do tych, którzy wierzą w 
piękno swoich marzeń” .E. Roosevelt.

Życzyła wszystkim, aby wakacje, od-
poczynek były dla wszystkich spełnionym 
marzeniem. 

Marzeniem nas wszystkich jest także, 
by na stadionie na Błoniach powstał z 
prawdziwego zdarzenia obiekt lekkoatle-
tyczny, z bieżnią tartanową, rozbiegami do 
skoków i urządzeniami lekkoatletycznymi 
itp. Czy p. burmistrz i radni naszej gminy 
spełnią nasze marzenia? Może warto w 
następnym budżecie zaplanować również 
taką inwestycję ? Za rozsławianie gminy 
Kórnik w sporcie szkolnym należy się na-
groda. Niech fundusze dla szkół na sprzęt 
sportowy oraz stadion lekkoatletyczny będą 
rekompensatą za sukcesy i wieloletni trud 
nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
ich wychowanków.

Anna Rauk

sport szkolny
koNkURS „NA NAjBARdZiEj 

USPoRTowioNA SZkoŁĘ” w gminie

Uroczystość z udziałem p. Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, radnych z przewod-
niczącym p. Maciejem Marciniakiem na czele, 
dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów odbyła 
się w sali sesyjnej Rady Miejskiej w ratuszu w 
Bninie. Szkoły otrzymały puchary, dyplomy, 
upominki z Promocji Kórnik. Za całoroczne 
zmagania na boiskach, stadionach, halach 
sportowych wyróżniono nauczycieli i uczniów. 
Szkoły zostały nagrodzone funduszami na 
zakup sprzętu sportowego. Podsumowania 
sportu szkolnego dokonała Gminny Koordy-
nator Sportu Szkolnego Anna Rauk. 

„Musicie mieć wytrwałość i ponad wszystko 
wiarę w siebie. Musimy być pewni, że mamy do 
czegoś talent”- M. Curie-Skłodowska.

Takie hasło wpajali nauczyciele swoim 
uczniom, by odnajdywali swoje talenty w róż-
nych formach ruchu. Nie koncentrowali się tylko 
na jednej dyscyplinie.

 Każdy uczeń mógł znaleźć tę formę ruchu, 
która im odpowiadała.

Były sukcesy i porażki ale koszykarz Kareen 
Abdul - Jabbar niegdyś powiedział ; 

„Nie wygrasz, dopóki nie nauczysz się 
przegrywać”.

Mija 44 rok działalności Szkolnego Związku 
Sportowego w Kórniku i mojego kierowania 
sportem szkolnym w gminie. Nadal działamy na 
wysokim poziomie utrzymując wysokie pozycje 
szkół i gminy we współzawodnictwie sportowym            
w powiecie. Wypracowany od wielu lat system 
imprez sportowych, współzawodnictwo gmin-
ne mobilizuje szkoły do działania. Szkoły za 
sukcesy sportowe doceniane są funduszami 
na sprzęt sportowy, wyróżniani są  nauczyciele        
i uczniowie. Dzięki funduszom na przejazdy 
uczniów na zawody sportowe, dajemy szansę 
szkołom i uczniom porównania swoich umiejęt-
ności z innymi w powiecie         i województwie.

Dziękuję wszystkim, którym na sercu leży 
sport szkolny za to, że wspomagają naszą 
działalność, nasz wysiłek. Dziękuję nauczy-
cielom wychowania fizycznego za pomoc w 
organizacji imprez. To dzięki Wam, poprzez 
sukcesy waszych uczniów promowana jest 
przez sport gmina Kórnik. Coraz  trudniej zdo-
bywać medale, puchary, miejsca wśród szkół 
w powiecie, w województwie. Inni nie śpią, po-
lepszają także warunki bazowe do uprawiania 
sportu i rywalizują z większą determinacją niż 
w latach ubiegłych. Trwa nieustannie walka 
między szkołami o prymat najlepszych.

 Cieszą niespodziewane sukcesy jak czwar-
te miejsce w Polsce młodych piłkarek         ze 
Szczodrzykowa. Tylko ciągła i ustawiczna praca 
naszych nauczycieli oraz ich uczniów daje 
efekty na miarę sukcesów w gminie, powiecie 
i województwie. 

Andre Agasi- siatkarz niegdyś powiedział:
 „Jeśli nie ćwiczysz , nie zasługujesz na 

wygraną”. 
Nie byłoby także tych sukcesów, gdyby nie 

wsparcie i popieranie uprawiania sportu przez 
rodziców naszych sportowców. Za to im także 
serdecznie dziękuję.

wSPÓŁZAwodNicTwo SPoRTowE 
SZkÓŁ w gmiNiE.

Szkoły zdobywały punkty za udział we 
wszystkich imprezach gminnych i powiatowych.

Zorganizowaliśmy 17 imprez gminnych dla 
dz. i 19 dla chłopców -SP. Startowaliśmy w 17 
zawodach powiatowych, w tym bez półfinałów 
5- SP

Gimnazja walczyły w gminie 9 razy a 
startowały w powiecie 15 razy chł. i 13 razy dz. 

Dziękuję wszystkim szkołom za udział 
.Dziękuję  Młodzieżowym Organizatorkom 
Sportu – wolontariuszkom ze szkół: ZS Kórnik 
i Gimnazjum Kórnik oraz ich nauczycielkom, 
które pomagały w przeprowadzaniu zawodów 
gminnych i powiatowych. Tu trzeba zaznaczyć, 
że  gospodarzami zawodów gminnych były 
wszystkie szkoły, przeprowadzali i sędziowali 
nauczyciele wf  oraz pomagali ich  uczniowie.

wSPÓŁZAwodNicTwo SPoRTowE 
SZkÓŁ w PowiEciE

W zawodach powiatowych mogą startować 
tylko mistrzowie gmin i najlepsi indywidualnie 
według regulaminów ustalonych przez SZS PP.

Od  r. szk. 2011/2012 w konkursie  zsumo-
wano  punkty z  10 najlepszych dyscyplin spor-

towych, w których startowała szkoła w powiecie.
Z analizy wynika, że nadal nasze szkoły 

utrzymują się w czołówce szkół w powiecie.
Ogółem punkty zdobyło: 65 szkół pod-

stawowych, 44 gimnazja i 10 szkół ponad-
gimnazjalnych. W szkołach podstawowych i 
gimnazjach punktuje się : I -50, II-45, III-41, IV 
- 38, V-36, VI- 35 itd. a w szkołach ponadgim-
nazjalnych: I- 10, II- 8, III -6, IV-5 itd.

Najlepsze szkoły podstawowe: 
1. SP Przeźmierowo-435,5 p.
2.SP 1 Luboń- 413 p.
3. SP 1 kórnik- 401,5 p.
4. SP Stęszew-387,5p. 
5. SP Kostrzyn- 375,5p. 
6. SP Szczodrzykowo-364,5p  
7. SP Radzewo - 357,5 p.,
20. SP 2 kórnik-Bnin-185,5p.

Najlepsze gimnazja: 
1. g. kórnik- 445 p. 
2. G. Baranowo -426,3 p 
3. G. Pecna- 300 p. 
4. ZS Puszczykowo 379,5 p.

5. G. Rokietnica-376 p. 
6.G.2 Luboń- 372p. 
15.g. Robakowo - 342 p.

.Najlepsze szkoły ponadgimnazjalne:
1. ZS Puszczykowo- 100p, 
2. ZS 1 Swarzedz-90 p., 
3. ZS kórnik- 78p., 
4. ZS Bolechowo-67,5 p. 
5. ZS Mosina- 51,5 p. 
6. LO Tarnowo Podgórne-46,5 p.

  
wSPÓŁZAwodNicTwo 

SPoRTowE gmiN 
w PowiEciE 

PoZNAńSkim.

Nadal w czołówce najbar-
dziej usportowionych gmin 
jest Kórnik. Od początku wpro-
wadzenia konkursu czyli od 

powstania powiatu poznańskiego, z wyjątkiem 
roku poprzedniego (3 m) jesteśmy na pierw-
szym miejscu. 

Również w tym roku wygraliśmy z pozo-
stałymi 16 gminami. Jest to sukces osiągnięty 
ogromną i wszechstronną pracą nauczycieli 
wychowania, działaczy sportowych, dyrekcji 
szkół , ich uczniów oraz rodziców popierających 
sport szkolny.

 Na sukces gminy zapracowały wszystkie 
szkoły. Przy podsumowaniu na szczeblu po-
wiatu, brano pod uwagę  punkty uzyskane za 
udział we wszystkich dyscyplinach sportowych.

Najlepsze gminy : 
1. kórnik – 2709,70 p. 
2. Swarzędz- 2460,70 p. 
3.Mosina- 1993,63 p

4. Tarnowo Podgórne1932,55p. 
5. Puszczykowo – 1764 p. 
6. Luboń- 1552,80 p. 

SUkcESY SZkÓŁ kÓRNickich
 w PowiEciE         

Wymieniam te dyscypliny, w których szkoły 
zdobywały  największą ilość punktów do współ-
zawodnictwa sportowego w powiecie:
SP1  Kórnik – druż. pływanie, hal. p. nożna, 
unihokej chł. p. ręczna chł. p. nożna chł., ko-
szykówka dz.
SP Szczodrzykowo- 4-bój dz., indyw. biegi 
przeł. aerobik dz.
SP Radzewo- ind. warcaby, druż. tenis stoł. dz., 
druż. badminton dz. i chł.,  unihokej dz.
SP 2 Kórnik-Bnin- indyw. b. przełaj.
gim. kórnik- indyw. biegi przeł. dz. druż. sza-
chy, druż. tenis stoł. chł. badminton dz. i chł. 
sztafet. Biegi przeł. chł. ind. LA dz. i chł.
gim. Robakowo- druż. szachy dz., indyw. LA 
chł. aerobik
ZS Kórnik- aerobik dz., siatkówka plaż. dz. i 
chł., tenis stołowy dz. i chł. ,  p. nożna chł. uni-
hokej dz. i chł., druż.szachy, siatkówka dz. i chł.

2011/2012 2012/2013 2013/2014
SP 1 Kórnik 1/ 146,0 p 1/ 205,0 p 1/  189,5 p
SP Radzewo 2/ 127,0 p 2/ 192,5 p 2/  143,0 p

SP Szczodrzykowo 3/ 125,5 p 3/ 153,0 p 3/  130,5 p
SP 2 Kórnik-Bnin 4/   85,0 p 4/   53,0 p 4/    72,5p

G. Kórnik 1/ 180,5 p 1/ 154,0 p 1/   173,5 p
G. Robakowo 2/ 119,5 p 2/ 128,0 p 2/     74,5 p

2011/12(20) 2012/13  (10) 2013/14  (10 )
SP 1 Kórnik 4 3  miejsce /382,5 pkt. 3   miejsce / 401,5 pkt.

SP Szczodrzykowo 20 7  miejsce /314,5 pkt. 6   miejsce / 364,5 pkt.
SP Radzewo 2 5  miejsce/ 353,5 pkt. 7   miejsce / 357,5  pkt.

SP 2 Kórnik-Bnin 22 37  miejsce/ 99,5 pkt. 20  miejsce / 185,5 pkt.
G. Kórnik 1 2  miejsce /423  pkt. 1    miejsce / 445  pkt.

G. Robakowo 3 5  miejsce / 380 pkt. 15  miejsce / 342  pkt.
ZS Kórnik 4 3  miejsce/ 68,5 pkt. 3     miejsce /  78 pkt.

Radzewo Kórnik Szczodrzykowo Bnin G. 
Kórnik

G. 
Robakowo 

ZS 
Kórnik

2010/11 48 196 96 303 32 133 110
2011/12 17 69 320 274 73 119 59
2012/13 33 62 201 Bez pkt. 93 102 71

39m 56m 263m Bez 
pkt.

36m 168m 97m

kÓRNickiE STowARZYSZENiE 
„ogońcZYk”

ZBiERA mATERiAŁY
 NA TEmAT 

NAjSTARSZYch gRoBÓw 
i NAjciEkAwSZYch PoSTAci 

PochowANYch 
NA cmENTARZAch NASZEj gmiNY.

PRoSimY cZYTElNikÓw 
o dZiElENiE SiĘ Z NAmi 

iNfoRmAcjAmi, 
wSPomNiENiAmi, 
ciEkAwoSTkAmi 

NA TEmAT NASZYch
 NEkRoPolii.

TEkSTY w foRmiE PiSEmNEj 
moŻNA PRZESYŁAĆ 

NA AdRES iNTERNETowY: 
koRNicZANiN@koRNik.Pl, 

NAdESŁAĆ PocZTą 
lUB PRZYNiEśĆ 

do REdAkcji „kÓRNicZANiNA”, 
PlAc NiEPodlEgŁości 41, 

62-035 kÓRNik

ZARZąd kS „ogońcZYk”

Brylantowe 
podsuMowania

29 czerwca na kórnickich Błoniach 
Stowarzyszenie Biegowe Brylant Kórnik 
podsumowało tegoroczną edycje Maratonu 
Lednickiego. Była okazja do podziękowań, 
wręczono pamiątkowe medale. 

Przy dobrym jedzeniu dyskutowano 
o minionych wydarzeniach i planach na 
przyszłość.

Tegoroczna edycja Półmaratonu im. św. 
Jana Pawła II odbędzie się 4 października 
na Błoniach. Wszystkich zainteresowanych 
współpracą przy organizacji wydarzenia 
prosimy o kontakt z prezesem Krzyszto-
fem Buszkiewiczem: tel. 604 64 03 06 lub 
buszkiewicz@onet.eu

Opr. ŁG
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TRZY mEdAlE dlA kÓRNikA
w SZoSowYch

 miSTRZoSTwAch PolSki
            

Bardzo dobrą passę kontynuują zawodnicy 
UKS Jedynka Limaro Kórnik w tym sezonie. 
Podczas rozegranych Sobótce szosowych 
mistrzostwach Polski, dwa brązowe medale 
zdobyła juniorka Nikol Płosaj, a pozostałe za-
wodniczki zajmowały czołowe lokaty. Kolejny 

swój medal (już po raz piąty) zdobył w konku-
rencji seniorów Kórniczanin, wychowanek Li-
maro, Mateusz Taciak, reprezentujący obecnie 
grupę zawodową CCC Polsat. Mateusz zdobył 
„brąz” w wyścigu indywidualnym na czas, prze-
grywając jedynie z największymi Polskimi zawo-
dowcami z Pro Touru  Michałem Kwiatkowskim 

i Łukaszem Bodnarem. Wracając do wyścigu 
indywidualnego na czas w kategorii juniorek 
zwyciężyła Agata Drozdek reprezentująca BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska. Trzecie miejsce za-
jęła Nikol Posaj, a na miejscach tuż za podium, 
uplasowały się kolejne reprezentantki Limaro, 

Weronika Humelt i Natalia Nowotarska. Bliska 
zdobycia medalu, była startująca w kategorii 
(do lat 23) młodzieżowców, 19 letnia Alicja 
Ratajczak (Limaro), która zajęła doskonałe 
czwarte miejsce. Kolejne nasze zawodniczki 
w tej kategorii, Natalia Morytko i Viktoria Że-
gleń, uplasowały się na siódmym i dwunastym 
miejscu. Zwyciężyła czołowa zawodniczka Pro 
Touru Katarzyna Niewiadoma (Rabobank). 
Kolejny miły akcent dla Kórnika miał również 
miejsce w wyścigu na czas wśród seniorek, 
gdzie srebrny medal zdobyła niedawna zawod-
niczka Limaro, Katarzyna Pawłowska. Spore 
emocje towarzyszyły również wyścigom ze 
startu wspólnego. Wśród juniorek brązowy me-
dal zdobyła ponownie Nikol Płosaj, a Weronika 
Humelt uplasowała się na szóstym miejscu. 
Wśród młodzieżowców Ratajczak i Morytko 
zajęły kolejno miejsca 8 i 12.

SZEściU ZAwodNikÓw limARo 
w kolARSkich

 miSTRZoSTwAch EURoPY

Aż sześciu reprezentantów UKS Jedynka 
Limaro Kórnik zakwalifikowało się do reprezen-
tacji Polski na tegoroczne Mistrzostwa Europy. 
Trzech z nich Patryk Rajkowski, Nikol Płosaj i 
Natalia Radzicka, weźmie udział w torowych 
mistrzostwach Europy, które w drugiej połowie 
lipca odbędą się w Portugalii. Natomiast pozo-
stała trójka (Weronika Humelt, Natalia Nowo-
tarska wśród juniorów), oraz Natalia Morytko w 
kategorii do lat 23, weźmie udział w szosowych 
mistrzostwach Europy w Szwajcarii. 

Paweł Marciniak 

pracowity 
czerwiec 
łuczników

Do tej pory imprezą sportową najwyższej 
rangi, w jakiej startowali łucznicy UKS „Jedyn-
ka-Kórnik” były Mistrzostwa Wielkopolski. 8 
czerwca pojawili się we Wrocławiu, by po raz 
pierwszy wziąć udział w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików – najważ-
niejszym turnieju w roku dla tej katego-
rii wiekowej (13-15 lat). Są to zawody, 
w których udział biorą kluby z trzech 
województw: wielkopolskiego, dolno-
śląskiego i lubuskiego. Debiut sekcji 
łuczniczej z Radzewa należy uznać 
za udany. Monika Stempniak indywi-
dualnie zajęła 12 miejsce w gronie 22 
zawodniczek (4 w swoim roczniku), 
natomiast w rywalizacji drużynowej 
reprezentowała zespół województwa 
wielkopolskiego i wspólnie z dwoma 
koleżankami z KS Surma Poznań i KS 
Leśnik Poznań wywalczyła 3 miejsce i 
zdobyła brązowy medal. Zgłoszonych 
zespołów było 7. Bartosz Radziejewski 
indywidualnie uplasował się na 13 pozycji wśród 
32 zawodników (4 w swoim roczniku). W rywali-
zacji zespołowej, w której udział brało 10 drużyn 
Bartek wspólnie z 2 łucznikami KS Surma wy-

walczył 5 miejsce. Dwójka naszych reprezen-
tantów zdobyła także pierwsze w historii sekcji 
punkty do ogólnopolskiego współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży, prowadzonego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach 
programu: „Szkolenie i współzawodnictwo 
młodzieży uzdolnionej sportowo”. W łącznej 
punktacji, w której sklasyfikowano 13 klubów 
UKS „Jedynka-Kórnik” zajął 9 miejsce.

Tydzień wcześniej, 1 czerwca w Poznaniu 
(tory KS Surma) nasi łucznicy wzięli udział w 
Turnieju Łuczniczym z okazji Dnia Dziecka. 
Startowali reprezentanci 4 klubów. W kategorii 

Apacz (15+10 metrów) 1 miejsca zajęli: Kinga 
Banecka i Wojciech Radziejewski, 2 miejsce 
wywalczył Kamil Stempniak, 4 miejsce zajęła 
Natalia Sznura, a 5 debiutująca Magdalena Suł-

kowska. W kategorii Orlik 2 (25+20+15+10) na 
2 miejscu uplasowała się Agata Radziejewska. 
W kategorii Młodzik (40+20) 2 miejsce zajęła 
Monika Stempniak, a 6 Bartosz Radziejewski.

21 czerwca w Radzewie przeprowadzono 
III Otwarty Turniej Łuczniczy o Puchar Sokoła. Z 
uwagi na trudne warunki atmosferyczne zawo-
dy rozegrano w budynku szkoły podstawowej. 
Wśród chłopców zwyciężył zdecydowanie 
Bartosz Radziejewski, a kolejne miejsca zajęli: 
2. Wojciech Radziejewski i 3. Kamil Stempniak. 
Rywalizacja dziewcząt była o wiele bardziej 
wyrównana i w walce o zwycięstwo liczył się 

dosłownie każdy strzał. Ostatecznie 
wygrała Agata Radziejewska przed 
Moniką Stempniak i Kingą Banecką. W 
konkurencjach na wesoło (bez podzia-
łu na kategorie) ze zwycięstwa cieszył 
się Bartek, a na niższych stopniach 
podium stanęły Agata i Monika. 

28 czerwca nasi łucznicy wystarto-
wali w ostatnich zawodach pierwszej 
części sezonu, a mianowicie w Tur-
nieju Łuczniczym o Puchar Lata na 
obiektach KS Leśnik w Poznaniu. Naj-
lepsze miejsca spośród Radzewiaków 
zajęły Agata Radziejewska i Monika 
Stempniak, które zajęły czwarte pozy-
cje w swoich kategoriach. Niestety do 
kategorii dzieci zostało dopuszczonych 

wielu starszych zawodników, których wyższość 
trzeba było uznać.

Karol Niemier

Wieża Kórnicka 
zaprasza 

wszystkie dzieci 
na zajęcia szachowe 

w świetlicy OSiR
(Kórnik Błonie) 
w poniedziałki 

od godz. 
18:00 do 19:00

QUadraTLoNISTa 
z Borówca

w naszej gminie mieszka czołowy polski 
zawodnik w mało znanej, ale bardzo wyma-
gającej dyscyplinie sportowej. krzysztof 
Ziółkowski jest quadrathlonistą. oto roz-
mowa o jego sportowych sukcesach i tym 
co robi na co dzień.

jesteś jednym z najlepszych w 
Polsce, a może nawet w Europie, Qu-
adrathlonistów. Ponieważ to dyscyplina 
nieznana - rozpocznijmy od pytania: co 
to jest quadrathlon?

Quadrathlon to cztery konkurencje spor-
towe rozgrywane jedna po drugiej. Można 
powiedzieć, że to triathlon z dodatkowym 
wyścigiem kajakarskim. W kolejności więc, 
najpierw pływanie (z reguły 1500 m), potem 
kolarstwo (40 km), następnie kajak (8 km), 
a na końcu bieg (10 km),a wszystko to ze 
startu wspólnego. Oczywiście wygrywa ten, 
kto łączny czas zmagań w tych czterech 
konkurencjach ma najniższy,czyli mówiąc 
krótko- pierwszy wbiegnie na metę. Cza-
sami jest to tzw. sprint i dystanse są o 
połowę krótsze.

Udało ci się wysoko uplasować się 
w tych niełatwych zmaganiach podczas 
rozgrywanych w Polsce zawodów Pu-
charu świata.

Tak. W tym roku byłem siódmy na za-
wodach w Wolsztynie. A mogło być jeszcze 
lepiej...

dlaczego?
Z powodu źle oznaczonej trasy przeje-

chałem dużo większy dystans na rowerze. 
Gdyby nie to, być może byłoby podium... 
Trzeba tu dodać, że ten start to był tzw. 
X-quadrathlon, czyli ścigaliśmy się na 
rowerach górskich (standardowo jeździmy 
na rowerach szosowych).Trasa była bardzo 
wymagająca i trudna technicznie.

jak zaczęła się Twoja przygoda z tą 
konkurencją?

Startowałem wcześniej w triathlonach. 
Ponieważ jeszcze wcześniej, przez wiele 
lat byłem kajakarzem (m.in.Mistrzem Polski 
oraz wielokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski), w naturalny sposób postanowi-
łem spróbować także sił w quadrathlonie. 
Pierwszy mój poważny start to 14 miejsce 
w Pucharze Świata w 2013 roku. Nie byłem 
zadowolony z siebie, ale wynik był na tyle 
dobry, że pomyślałem, iż warto startować 
dalej. 

Zamierzasz dogonić czołówkę?
Oczywiście, chciałbym. Mistrzem świata 

jest od wielu lat Czech Leos Rousavy. Prym 
wiodą Niemcy. Będę próbował walczyć o jak 
najwyższe cele, ale to nie będzie łatwe. Naj-
lepsi zagraniczni zawodnicy mogą liczyć na 
sponsorów, pomoc związków sportowych 
ze swoich krajów. U nas w Polsce tego typu 
sporty są traktowane po macoszemu, musi-
my działać amatorsko. Sponsorzy nie lgną 

do niszowych dyscyplin. Nie stać mnie na 
profesjonalny rower (ceny zaczynają się od 
ok.10 tys.PLN, najlepsi jeżdżą na sprzęcie 
za 50 tys. PLN), a to właśnie na rowerze 
można najwięcej zyskać lub stracić. Do-
dam, że pierwszy start w Pucharze Świata 
zaliczyłem na rowerze pożyczonym z UKS 
Limaro Kórnik, za co jeszcze raz bardzo 
dziękuję Panu Robertowi Taciakowi. Sam 
opłacam opłaty startowe i dlatego startuję 
tylko w Polsce, gdyż koszty wyprawy na 
zawody zagraniczne są zbyt duże (dla przy-
kładu koszt całego wyjazdu np.do Niemiec 
na dwa dni to ok.2-3 tys.PLN) . Trenuję sam, 
sam sobie układam cykle treningowe, ale 
nie poddaję się i będę walczył dalej. Być 
może gdyby znalazł się sponsor...

Skoro mówimy o trenowaniu - jesteś 
nie tylko trenerem dla siebie, ale także 
trenujesz innych. 

Tak, to prawda. Jestem absolwentem 
poznańskiego  AWFu - wydział Wycho-
wanie Fizyczne. Jestem z wykształcenia 
nauczycielem i trenerem. Jak już wspomi-
nałem - trenowałem kajakarstwo w Stomilu 
Poznań i do dziś startuję z powodzeniem 
jako weteran. Mam sporą wiedzę wyniesio-
ną z uczelni i doświadczenie zawodnika. 
Zawsze byłem blisko sportu, nawet wtedy, 
kiedy pracowałem w korporacjach. Często 
pomagałem znajomym  w układaniu cykli 
treningowych lub diet. Podczas pobytu w 
USA, na siłowni spotykałem Amerykanina, 
z którym wymienialiśmy wiele fachowych 
uwag na temat treningów. Jak się później 
okazało był to jeden ze znanych amerykań-
skich trenerów osobistych. Powiedział mi 
wtedy, że z moją wiedzą i doświadczeniem 
powinienem zająć się trenowaniem ludzi. To 
był bodziec, by zająć rsię zawodowo tym, 
co od zawsze mnie pasjonowało. 

Powoli zebrałem grupę osób, które 
trenuję. Mieszkam w  Borówcu, a dzięki 
gościnności Państwa Ordaników mogę 
prowadzić swoje treningi w Hotelu Rodan, 
za co jestem im bardzo wdzięczny.  

kto korzysta z Twoich usług?
Trenowałem już z około setką osób. Na 

początku przychodzili ludzi, którzy chcieli 
powalczyć z otyłością lub po prostu popra-
wić swoja sprawność fizyczną. Jedna z mo-
ich podopiecznych schudła do dziś ponad 
55 kilogramów, ale to jeszcze nie koniec na-
szej pracy.  Z czasem rozpocząłem treningi 
z młodymi zawodnikami różnych dyscyplin, 
których przygotowywałem motorycznie. 
Jeden z moich wychowanków, piłkarz, gra 
teraz w młodzieżowej Premiership w Anglii 
i wychodzi na boisko w podstawowej jede-
nastce swojej drużyny. Był nawet wybierany 
do pierwszej jedenastki ligi. Jego rodzice 
przekazali mi wyrazy uznania od angielskie-
go trenera za przygotowanie motoryczne  
do gry w piłkę. Teraz pracuję m.in. z dobrze 
zapowiadającym się tenisistą. Myślę,że 
za parę lat będzie on godnym następcą 
Janowicza. Naturalnie przygotowuję też 
kilka osób do triathlonów.

To dość duża rozbieżność dyscy-
plin...

Tak. Ciągle się dokształcam. Mam dobre 
podstawy merytoryczne, ale każdy sport 
wymaga trochę innego podejścia. Odrębne-
go podejścia wymaga też każdy organizm, 
więc trzeba dobrze poznać osobę, która 
się trenuje. Bardzo dużo czytam fachowej 
literatury i przeglądam nowinki z amery-
kańskich stron. Sam również wprowadzam 
swoje, autorskie metody. Niedawno jeden 
z moich kolegów przysłał mi link do filmu 
z nową amerykańską metodą treningową 
z dopiskiem „Krzysiek - przecież z Tobą 
robiłem te ćwiczenia już cztery lata temu”!  

A jak oceniasz możliwości trenin-
gowe w naszej gminie jeśli chodzi o 
infrastrukturę?

Jest dobrze. Mamy pływalnię, są siłow-
nie, mamy wspaniałe tereny do biegania, 
czy nordic walking, jest gdzie pojeździć 
rowerem, choć typowych dróg rowerowych 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych nadal 
jest za mało. Są jeziora, więc i kajakiem 
jest gdzie popływać.  Wystarczy więc 
trochę chęci i czasu by zacząć się ruszać. 
A jeżeli ktoś chce czegoś więcej- zapra-
szam-zawsze służę pomocą i personalnym 
treningiem.     

dziękuje za rozmowę
Rzomawiał ŁG
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*Dom z ogrodem, pod lasem w Robakowie (4 pokoje) do wynajęcia od 1 października. marilabutscher@gmail.com, Tel. 0041 31 761 06 87
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Troche do wykończenia. 265 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne ,rolety zewnętrzne, żaluzje  MAJ-MAT Marcin Niemier Kórnik Ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942
*Studio Atelier poleca kolorowe warkoczyki afrykańskie dla dziewczynek oraz końcówki ombre hair w kolorach tęczy 883-767-479
*Polecam stojące solarium brązujące 1,10zł/1min!!! Nowość w studiu Atelier w Kórniku, ul. Dworocowa 2a/1. Tel. 883-767-479
*Sprzedam w dobrej cenie czarnoziem - ziemia uprawna do ogrodu, idealna pod trawniki. Tel. 604 902 630.
*Zatrudnię w pełnym wymiarze do pilnowania obiektu w Kórniku. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 604 902 630
*Praca w Robakowie na stanowisku Pakowacz. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Telefon: 791-120-639
*Działkę  budowlano-usługową 780m2 Kórnik/Dziećmierowo, ul.Katowicka sprzedam. Tel. 508185667
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Dom z ogrodem przy lesie w Robakowie do wynajęcia od 1 października. Kontakt: marilabutscher@gmail.com, tel. 0041 31 761 06 87
*Sprzedam komplet podręczników do II klasy gimnazjum w Kórniku. Stan bardzo dobry po dziewczynie(miała nowy zestaw). Tel. 665 02 10 79
*Sprzedam nieużywaną wannę stalową, emaliowaną, 1 m długości oraz betoniarkę 250 l. Tel. 605 14 00 28
*Kupię działkę rekreacyjną w Mościenicy. Tel. 506 903 665
*Zatrudnię kierowcę. Prawo jazdy kat. C+E. Tel. 603 785 488 i 693 391 438
*Zaopiekuje się dzieckiem od września- posiadam referencje. Tel. 506 681 521
*Kupię siodełko dla dziecka na rower. Tel. 697 431 732
*Zatrudnię instalatora wod-kan-co. Tel. 723 501 747
*Zatrudnię operatora koparki lub koparko-ładowarki. Tel. 723 501 747
*Przyjmę Panią do pracy w sklepie spożywczym w weekendy. Tel. 509 458 206
*Zaopiekuje się dzieckiem w wakacje w lipcu lub sierpniu. Borówiec. Tel. 601 746 530
Zatrudnię do zbioru borówki - Konarskie. Tel. 519 128 087

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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EN
iAPogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998
Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

gminne centrum Reagowania tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736, e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik, tel. 61 8 413 030 (700-1500) 

całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma cja 

dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy 

Wydziału ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15, 

tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Posterunek Sm w kamionkach tel. 503-067-690

Rada miejska w kórniku ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
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szyMBorska 
na ryBacH

W 90-tą rocznicę urodzin Wisławy 
Szymborskiej, rok temu, przy Promena-
dzie im. Wisławy Szymborskiej odsłonięto 
ławeczkę poświęconą pamięci poetki. Na 
zaproszenie burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego do Kórnika w tym dniu przyje-
chali: prof. Teresa Walas i Michał Rusinek, 
reprezentujący Fundację im. Wisławy 
Szymborskiej, a także Bogusława Latawiec, 
Edward Balcerzan oraz państwo Rotter-
mundowie – przyjaciele i rodzina poetki.

Dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicę 
urodzin Wisławy Szymborskiej obcho-
dzono w niedzielę 29 czerwca po hasłem 
„Szymborska na rybach”. Pomysłodawcą 
scenariusza byli: Mirosław Grewling, Paweł 
Jafernik, Robert Jankowski i Kazimierz 
Krawiarz.

Od 7:00 do12:00 nad J. Kórnickim 
wędkowało 45 wędkarzy, w sumie zło-
wiono ponad 100 kg ryb. Nagrodami dla 
najlepszych wędkarzy w kategoriach: junior, 
damskiej oraz senior były „Koty Wisławy”. 
Zawody wędkarskie „O kota Wisławy” będą 
corocznie kontynuowane. 

W Izbie Szymborskich, przygotowano 

okolicznościową wystawę, poświęconą 
spotkaniom Wisławy Szymborskiej z 
Wielkopolską. Jednym z zaprzyjaźnionych 
z Kornelem Filipowiczem, zamiłowanym 
wędkarzem i Wisławą Szymborska był Lech 
Siuda (1909–1997), lekarz, społecznik, 
związany przez całe życie z miejscowo-
ścią Buk pod Poznaniem, gdzie po drugiej 
wojnie światowej organizował od podstaw 
służbę zdrowia. Urodził się w Lesznie i 
najlepiej znał okoliczne akweny wodne. Był 
kolekcjonerem sztuki współczesnej i miał w 
swojej kolekcji m.in. obrazy Marii Jaremy, 
pierwszej żony Kornela Filipowicza. Z Le-
chem Siudą poznaliśmy się w Towarzystwie 
Przyjaciół Muzeum Narodowego w Pozna-
niu w latach 70-tych. Lech Siuda był zaprzy-
jaźniony z Kórnikiem, z prof. Władysławem 
Bugałą i często przyjeżdżał do Arboretum. 
Jak sam pisze „Przez kilkanaście kolejnych 
lat szykowałem pani Wisławie i Kornelowi 
urlop w leśniczówkach, w Olejnicy lub Pa-
pierni albo w domkach dla letników – . – Oni 
latem pakowali manatki i wsiadali w pociąg 
do Poznania. Córka przywoziła ich do mnie, 
skąd ruszaliśmy dalej, w okolice Wolsztyna 
i Leszna. Zawsze starałem się znaleźć 
im takie miejsce, żeby dla Kornela była 
obfitość ryb, łowił sandacze, liny, płocie, a 
najwięcej szczupaków. Panią Wisławę zaś 
interesowały– grzyby i jagody i żeby było 

pięknie i niedrogo, bo pani Wisława nie 
była bogata”. 

Spacerkiem Promenadą im. W. Szym-
borskiej, uczestnicy spotkania przybyli 
na Koncert na Podzamczu. Do Kórnika 
przyjechał wybitny artysta Jacek Telus 
z koncertem pt. „Wisława Szymborska i 
Przyjaciele”. Jest on autorem wielu nagrań 
poświęconych polskim poetom. Tym razem 
wykonał utwory Wisławy Szymborskiej w 
których wspomina ona ryby, a do takich 
należą wiersze: „Przyjaciołom”, „Uśmiechy”, 
„Upamiętnienie”, „Urodziny”, „W rzece 
Heraklita”, „Nic dwa razy się nie zdarza”. 
Wiersze „Przypowieść o ziarnku maku” 
Czesława Miłosza, „Chwila” i „Ciebie przy-
pomnieć” Mieczysława Jastruna wreszcie 
wiersz „Przypowieść” Zbigniewa Herberta. 
Dzięki temu koncertowi odkryliśmy jeszcze 
jedno miejsce w Kórniku, nadające się na 
kameralne koncerty poetycko-muzyczne. 
Pomysłodawcą i sponsorem tego koncertu 
był Paweł Jafernik. Przy muzyce Jacka 
Telusa, poezja to prawdziwe objawienie. 

Polecam: A. Bikont, J. Szczęsna, 
Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy 
Szymborskiej, Kraków, Znak, 2012, s. 
209–210). 

     
  Kazimierz Krawiarz

Wyniki zawodów wędkarskich  o kota 
Wisławy Szymborskiej

Kobiety 
Helena Nowakowska  4390p.
Juniorzy 
1  Łukasz Wesołek  3150p.
2 Michał Gubański    3000p.
3  Janek Karalus     2780p.
Seniorzy 
1 Leszek Gubański  6370p.
2 Łukasz Grewling 5070p.
3 Mirosław Grewling 4940p.

Serdeczne podziękowania 
za uświetnienie 91. rocznicy urodzin 

Noblistki z Kórnika 

Wisławy Szymborskiej 
dla:

- Pana Pawła Jarernika (Bar Podzamcze) 
– za przekazanie nagród 
na zawody wędkarskie 

oraz zorganizowanie koncertu 
Jacka Telusa,

- Koła Wędkarskiej PZW 19 Kórnik 
za zorganizowanie zawodów wędkarskich 

„O kota Wisławy”
- Kazimierza Krawiarza Kustosza 

Izby Pamiątek Regionalnych 
za zorganizowanie wystawy 

o Szymborskich 
Organizatorzy:

UM Kórnik, Kórniczanin, 
Kórnickie Centrum Informacji UM 


