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W tym numerze także:
- na co można głosować w BOGK 2016
- pożar w Arboretum
- wieści z Błażejewka
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- informacje o Dożynkach
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Zmodernizowano
świetlicę w Czmońcu
28 czerwca uroczyście oddano do użytku
zmodernizowaną świetlicę w Czmońcu. Projektem przebudowy zajmowała się pracownia projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński z Kórnika.
Wykonawcą była firma „KOL-BUD” Eugeniusz
Wojnicki, Jerzy Antczak, Małgorzata Kuciak z
siedzibą Mosinie.
Podpisanie umowy na realizację nastąpiło w
dniu 30 października 2014 roku a przekazanie
placu budowy dokonano w dniu 5
listopada 2014 r.
Powierzchnia zabudowy rozbudowanej części to 41,13m² (całość
122,36 m², powierzchnia użytkowa:
97,96 m². )
Budynek świetlicy wiejskiej dzięki
rozbudowie posiada: salę imprez
okolicznościowych przeznaczoną dla
40 osób; pomieszczenia gospodarcze, zaplecze kuchenne i sanitarne.
Koszt inwestycji brutto wyniósł: 154
645,35 PLN. Prace zakończono: 25
maja 2015 roku.

będzie obejmować m.in.:
- zorganizowanie systemu łączności Policji i Straży, uwzględniając lokalne potrzeby
i możliwości oraz zapewniając utrzymanie
stałej łączności między Komisariatem Policji w
Kórniku i Strażą Miejską w Kórniku;
- wspólne prowadzenie działań porządkowych;
- organizowanie wspólnych szkoleń i
ćwiczeń;
- wymianę informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych.

Współpraca Policji
i Straży Miejskiej
Dnia 30 czerwca 2015 roku podpisano
porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta i
Gminy Kórnik a Komendantem Miejskim Policji
w Poznaniu o współpracy Straży Miejskiej i
Policji na terenie gminy Kórnik. Współpraca ta
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7 lipca otwarto oferty, które wpłynęły w
związku z procedurą przetargową dotyczącą
budowy drogi komunikującej tereny aktywizacji
gospodarczej (w tym tereny MTP) w
Żernikach. Wpłynęło 8 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma Skanska.
Po zakończeniu procedury przetargowej podpisana zostanie umowa
z wykonawcą, a droga ma powstać
do czerwca 2016 roku.

OSP Kamionki w KSR-G

Także 28 czerwca przedstawiciele samorządu uczestniczyli w mszy
św. za ojczyznę zorganizowanej
przez PSL. W liturgii uczestniczyli m.
in.: wicemarszałek Wojciech Jankowiak, wicestarosta Tomasz Łubiński,
radni Rady Powiatu Poznańskiego i
Rady Miejskiej w Kórniku burmistrzowie, a także delegacja z gminy Buk.

29 czerwca w Urzędzie Miejskim w Kórniku
gościł pan Paweł Szczepaniak, prezes zarządu
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.
Spotkał się on z wiceburmistrzem Antonim
Kaliszem, członkiem zarządu UKS „Jedynka”
Kórnik Maciejem Brylewskim oraz zawodniczkami sekcji kolarskiej UKS-u.
Powodem spotkania było sklasyfikowanie
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki UKSu
„Jedynki” na wysokim, czwartym miejscu w
Klasyfikacji Uczniowskich Klubów Sportowych.
Dyskutowano także o systemie punktowania
osiągnięć sportu młodzieżowego i możliwościach wsparcia działań klubów i stowarzyszeń
sportowych.

Otwarcie ofert w przetargach

Otwarto także oferty na budowę
ścieżki rowerowej od ul. Wilczej w
Kamionkach do Skowronkowej w
Koninku. Wpłynęło 5 ofert, z których
najtańsza przedstawiona została
przez firmę Skanska. Finalizowana
jest procedura przetargowa w tej
sprawie.

Msza za ojczyznę

UKS „Jedynka” Kórnik
wysoko wśród UKS-ów

nadzorowi budowy jej weryfikację. Decyzje w
sprawie realizacji prac dodatkowych zapadną w
drugiej połowie lipca a prace potrwają minimum
do końca sierpnia. Jednocześnie trwają procedury odbioru technicznego pozostałej części
inwestycji, której otwarcie powinno nastąpić
pod koniec lipca.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

W celu poprawienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy
Kórnik, wprowadza się także system wspólnej
służby patrolowej. Rejonem odpowiedzialności
służbowej patroli mieszanych jest:
- ul. Staszica i osiedle mieszkaniowe przylegające do powyższej ulicy;
- teren boiska szkolnego przyległego do
Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku;
- pl. Niepodległości i ulice przyległe;
- ul. Armii Krajowej, Jeziorna, Rynek, Cmentarna, Kościelna w Kórniku.
Kłopoty z promenadą
3 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz i kierownik Wydziału
Inwestycji Bronisław Dominiak spotkali się z
przedstawicielami zarządu spółki Navimor,
wykonawcy II etapu promenady nad Jeziorem
Kórnickim, którzy przedstawili wycenę robót
dodatkowych (w tym naprawy podpór pomostu
zamkowego). Navimor oszacował te prace
na ponad 900 tys. brutto, ale przedstawiciele
gminy uznali tę wycenę za zawyżoną i zlecili

9 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz
spotkali się z przedstawicielami
Państwowej Straży Pożarnej oraz
władzami lokalnej Ochotniczej Straży
Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. zastępca komendanta miejskiego PSP Mirosław Hoffman, prezes
gminny OSP Jerzy Rozmiarek,
komendant gminny OSP Leszek Orlewicz,
prezes OSP Kamionki Leszek Walkowiak oraz
naczelnik OSP Kamionki Tomasz Bąkowski.
Dyskutowano na temat włączenia OSP
Kamionki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W najbliższym czasie podpisana
zostanie umowa w tej sprawie.
Opr. ŁG. ZF
Ruszyła Rekultywacja
29 czerwca prezes spółki „Sater Kórnik”
Maksymilian Sułkowski podpisał z firmą
Transpol - Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński
umowę na realizacje rekultywacji składowiska odpadów w Czmoniu. Przypomnijmy, ze
wybrana w przetargu oferta opiewa na sumę
8 571 170, 13 PLN, a gmina Kórnik otrzyma
na ten cel dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Środowiska.
Rozpoczęły się już prace rekultywacyjne
(patrz okładka) . Zadanie ma być wykonane
do 7 grudnia 2015 roku.
ŁG
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Sesja Rady
Miejskiej

Uchwały
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kórnik na lata
2015 – 2022 oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na rok 2015.
Nadano nazwę ulicy w miejscowości Robakowo. Ulica Magnoliowa ma swój początek
od ulicy Jaśminowej i biegnie do działek oznaczonych nr 334/28, 334/10, której podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr 334/63.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla
działki o numerze ewidencyjnym 83/1, obręb
Czołowo.
Przyjęto wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kórnik
na okres 5 lat (lata 2016 – 2020). Uchwalenie
wspomnianego programu reguluje całość zagadnień związanych z gospodarką lokalami
mieszkalnymi stanowiącymi mienie Gminy.
Opracowanie programu niezbędne jest dla
prowadzenia prawidłowej polityki remontowej
oraz polityki czynszowej.
Przyjęto dokumenty opracowane w ramach realizacji projektu pn.„Wzmocnienie
współpracy członków Stowarzyszenia Gmin
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi
społecznych”. Celem nadrzędnym projektu
było wypracowanie wspólnych obszarów
do podejmowania dalszych działań przez
jednostki samorządu terytorialnego będące
Członkami Stowarzyszenia Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dokonano podziału sołectwa Borowiec na
dwa odrębne sołectwa: Borowiec i Borowiec

Nowy. Podziału dokonano z inicjatywy mieszkańców i po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami Borówca. W konsultacjach
wzięło udział 444 mieszkańców sołectwa
Borowiec, w trakcie których zdecydowana
większość opowiedziała się za podziałem
sołectwa (377 osób). W chwili obecnej trwają
przygotowania statutów nowych sołectw, które będą przyjmowane przez rajców miejskich
odrębnymi uchwałami.
Powołano Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
Rozpatrzono i finalnie uznano za bezzasadną skargę wniesioną przez mieszkańców
ulic Szafirowej oraz Brylantowej w Kamionkach na działania Gminy Kórnik.
W toku dyskusji
Na sali sesyjnej obecne były mieszkanki
posesji przy ul. Poprzecznej w Kórniku,
które skarżyły się na zalewanie ich domów
i podwórek podczas ulewnych deszczy oraz
problemy z kontaktem ze Strażą Miejską w
czasie, gdy nastąpiło zalanie. Komendant SM
wyjaśnił, że w tym czasie strażnicy przechodzili szkolenie.
Radny Stanisław Duszczak zgłosił interpelację w sprawie zbyt wysokiego, stanowiącego barierę architektoniczną chodnika przy
przejściu przez jezdnie na ul. Dworcowej.
Zgłosił także problem odwodnienia ul. Zamoyskiego.
Radny Andrzej Regulski podniósł problemy ostatniego odcinka ul. Poznańskiej.
Chodnik przy tej ulicy jest zniszczony, zieleń
zaniedbana, a kierowcy ciężarówek parkujących za dawną gazownią zaśmiecają teren,
hałasują i nie ma dla nich sanitariatów, oraz
często przekraczają przepisy o ruchu drogowym. Pytał też o nową, prywatną inwestycję
w tym terenie, czy aby nie prowadzi się jej
na gazociągu.
Radna Małgorzata Walkowiak i radny
Tomasz Nagler zaapelowali o wyznaczenie i oznakowanie strefy zamieszkania na
wjeździe do Kamionek od strony Mieczewa.
Radny Nagler prosił także o wyjaśnienia

w sprawie organizacji ruchu przy nowym
rondzie w kamionkach oraz o harmonogram
poprawy stanu dróg w gminie.
radna Anna Andrzejewska pytała o plany
samorządu w sprawie pozyskiwania środków
pozabudżetowych.
Radna Dorota Buchalska powróciła do
tematu zagospodarowania jednej z działek
przy ul Szkolnej w Borówcu. Pytała, czy
powstał planowany zbiornik retencyjny, czy
wydano decyzję lokalizacyjną stodoły oraz
czy zbadano o ile podwyższono teren działki.
Radna Julia Bartkowiak pytała, czy zostanie zgłoszony prokuraturze fakt nawożenia
mas ziemnych na terenie w okolicach Żernik.
Radny Adam Lewandowski chciał wiedzieć na jakim etapie zatrzymały się prace
przy budowie promenady oraz jak przebiega
procedura wyłaniania wykonawcy budowy
drogi w Żernikach. Pytał również o strefę
płatnego parkowania na rynku.
Radny Roman Genstwa wyraził obawy,
że niedokończona inwestycja kanalizacyjna
w Szczodrzykowie może być potencjalnym
zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, które w
okresie letnim będą bawić się w okolicy niezabezpieczonej budowli. Prosił o wyjaśnienia
sytuacji sporu z inwestorem.
Radna Krystyna Janicka zgłosiła potrzebę budowy chodnika od ul. Lipowej do ul.
Błażejewskiej oraz brak infrastruktury przy
położonym nieopodal boisku.
Na zakończenie sesji głos zabrał Robert
Stenitz przedstawiciel nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej ze Szczodrzykowa, którzy
albo stracili pracę, albo utracili cześć etatów
w związku z powstaniem nowej placówki w
Kamionkach. Podkreślił, że burmistrz Jerzy
Lechnerowski wyraźnie zapewnił ich w
ubiegłym roku, że pracy nie stracą, dlatego
nie starali się o angaże do innych placówek.
Teraz, gdy procesy rekrutacyjne już się
zakończyły pozostali „na lodzie”. Burmistrz
zaproponował spotkanie w tej sprawie i
przeanalizowanie jeszcze raz możliwości
zatrudnienia.
Opr. ŁG i ZF

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) oraz 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. z 2013 r.
poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Kórniku uchwały nr
X/101/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 83/1, obręb Czołowo.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania
obszaru objętego ww. uchwałą.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. projektu
zmiany studium.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl),
w terminie do dnia 10 sierpnia 2015 r.
Wnioski 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 i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

Pożar w Arboretum

W dniu 05 lipca 2015r. w Licheniu odbyła
się Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich, w której udział brał Zarząd
Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego w Kórniku w
osobach Marek Templewicz, Katarzyna Szafraniak, Katarzyna Górna, Julia Bartkowiak,
Zbigniew Tomaszewski i Józef Bartkowiak.
Miłym akcentem było udekorowanie medalem
Zasłużony dla Rolnictwa przez Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Senatora
Ireneusza Niewiarowskiego podczas uroczystości w Domu Pielgrzyma Arka Zbigniewa

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
zapraszają
wszystkich chętnych do udziału 10 sierpnia 2015 roku (poniedziałek)
w jednodniowej pielgrzymce na Jasną Górę,
zorganizowanej w podziękowaniu za udział Kompanii Kórnickiej w zwycięskim
Powstaniu Wielkopolskim1918/1919
Wyjazd o godz. 6:00 z parkingu przy Domu Parafialnym w Kórniku
Zapisy przyjmuje p. Wanda Rajkowska
(tel. 698 046 040) do dnia 31.07.2015r.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 lipca 2015r.
do dnia 10 sierpnia 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona pod ogródek warzywny:
- część działki nr 373/5 o powierzchni 0,0120 ha położonej w miejscowości Radzewo,
2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 2 działki nr 243/1 o powierzchni 0,5030 ha i 243/2 o powierzchni 0,1470 ha położone
w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
- część działki nr 12 o powierzchni 1,0000 ha położonej w miejscowości Radzewo,
3) nieruchomości przeznaczone na cele sołeckie:
- 1 działka nr 112 o powierzchni 1,4620 ha położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka nr 164 o powierzchni 0,7275 ha położona w miejscowości Dębiec,
- 1 działka nr 41 o powierzchni 1,8690 ha położona w miejscowości Dziećmierowo,
- 1 działka nr 177 o powierzchni 2,6950 ha położona w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 52 o powierzchni 0,9360 ha położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 169 o powierzchni 1,0430 ha położona w miejscowości Prusinowo.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

nr 13/2015

17 lipca 2015 r.

Tomaszewskiego, sołtysa wsi Czmoniec,
który pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatu
Poznańskiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Osobiście miałem
zaszczyt asystować w poczcie sztandarowym
reprezentującym Sołtysów Powiatu Poznańskiego na uroczystej Mszy Św., w której udział
brało 5 tysięcy osób. Na Sztandarze znajduje
się wizerunek Matki Bożej Kórnickiej, z czego
byłem bardzo dumny jako nowy Prezes Sołtysów Gminy.
Marek Templewicz

wraz z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE

W nocy z 13 na 14 lipca 2015 roku nieznani sprawcy spowodowali zapalenie się
pnia drzewa leżącego nieopodal pawilonu
w Arboretum Kórnickim. Próchniejący pień
zajął się ogniem niemal w całości. Gdyby
nie spowodowana przez deszcz wysoka
wilgotność i mała siła wiatru, ogień mógł
przenieść się na inne drzewa i rozprzestrzenić na większy obszar kórnickiego parku.
Po zauważeniu pożaru przez pracowników ID PAN zawiadomiono Ochotniczą
Straż Pożarną z Kórnika, która szybko przybyła na miejsce i ugasiła rozżarzony pień.
Jak nas poinformowano incydent został
zgłoszony na policję, gdzie trafią również
nagrania z monitoringu. Nie wiadomo jeszcze czy było to podpalenie czy wypadek, ale
ślady wskazują na celowe działanie.
ŁG
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Sołtysi w Licheniu

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

Podizał Borówca
i problemy grupy nauczycieli
ze Szczodrzykowa, czyli

„W momencie śmierci bliskiego,
uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner

Pani Anecie Rogackiej
wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ojca
składają::
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1
im. T. Działyńskiego
w Kórniku
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Błażejewko
Kontynuujemy nowy cykl, w którym opisujemy sołectwa znajdujące się na mapie gminy
Kórnik. W ostatnim numerze przybliżyliśmy
Państwu informacje na temat Biernatek. Dzisiaj
napiszemy kilka słów o Błażejewku.
Miejscowość Błażejewko położona jest w
odległość ok. 6 km od Kórnika nad Jeziorem
Bnińskim. Obecnie zamieszkują ją 262 osoby.
Znaczną część wsi zajmują tereny rekreacyjne,
związane jest to z istnieniem w przeszłości
PGR-u i ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, który przez długi czas był największym w
gminie obiektem noclegowym. Dawny ośrodek
zajmował powierzchnię ponad 30 ha. Budynki
wchodzące w jego skład są obecnie zamknięte,
a czekając na nowego właściciela podupadają.
Obiektami gospodaruje Agencja Nieruchomości
Rolnych. Pozyskaniem terenów mi obiektów
zainteresowana jest gmina Kórnik. Samorząd
może przejąć nieodpłatnie tylko te części
dawnego ośrodka, które nie będą związane z
działalnością komercyjną. Od tego jak potoczą
się dalsze losy tego majątku zależy też to, jak
rozwijać będzie się sołectwo Błażejewko.
Sołtys Błażejewka Krzysztof Sadowski
komentuje sprawę następująco:
- Sołtys i Rada Sołecka wielokrotnie zachęcały Gminę Kórnik do przejęcia od Agencji
Nieruchomości Rolnych większości terenów i
zachowania rekreacyjnych funkcji tego pięknego terenu poprzez utworzenie Gminnego
Ośrodka Rekreacyjnego. Sprawy wydzielenia
i przekazania, ewentualnej sprzedaży tych
gruntów trwają już ponad 2 lata. Gmina Kórnik
na potrzeby mieszkańców sołectwa Błażejewko
po trwających uzgodnieniach otrzyma wydzielony teren wokół osiedla mieszkaniowego, na
którym znajduje się infrastruktura kanalizacyjna,
plac zabaw, boisko, stara kotłownia a także
stary cmentarz ewangelicki. Przekazanie tych
terenów umożliwi sołectwu opracowanie Planu
odnowy wsi i rozwój – zauważa sołtys.
Śladem zamierzchłych czasów są pozostałości, już wspomnianego cmentarza
ewangelickiego znajdujących się na południe
od niefunkcjonującego już ośrodka wypoczynkowego. Jest on zaniedbany, zniszczony i
nieoznakowany.
Jednym z zamierzeń mieszkańców o którym wspomina sołtysa Krzysztofa Sadowskiego
jest budowa sieci kanalizacyjnej na terenie
miejscowości. Promocja tego projektu odbywa
się w ramach współpracy sołectw położonych
nad Jeziorem Bnińskim (Błażejewko, Biernatki, Błażejewo, Prusinowo). Sfinalizowanie
tej inwestycji znacznie poprawi jakość życia
mieszkańców, ograniczy zanieczyszczenia
Jeziora Bnińskiego i doprowadzi tym samym
do wzmocnienia jednego z głównych walorów
turystycznych regionu.
Kolejnym marzeniem jest pozyskanie środków unijnych na przebudowę i modernizację
dróg powiatowych i poszerzenie ich o bezpieczne, wydzielone ścieżki pieszo-rowerowe. W
ostatnich latach zauważa się zwiększony ruch
rowerowy i pieszy ma to bezpośredni związek
z nasilającą się migracją ludności, rozwojem

6

budownictwa rodzinnego na terenach przyjeziornych. Inwestycja ta ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom sołectw, jak i
turystom.
Od wielu lat Błeżejewko nie posiada własnej świetlicy, która mogłaby być miejscem
spotkań dla lokalnej społeczności. Wśród wielu
pomysłów na zlokalizowanie obiektu pojawiła
się koncepcja zagospodarowania na ten cel
budynku dawnej kotłowni ośrodka, który obecnie stoi opustoszały i niewykorzystany. Jego
adaptacja wymaga jednak sporych nakładów
finansowych, ale potencjalnie może znaleźć się
w nim zarówno świetlica, jak i pomieszczenia
przeznaczone na cele kulturalno-oświatowe dla
sołectwa i całej gminy.
- Mieszkańcy planują utworzenie Spółdzielni
Socjalnej bądź Stowarzyszenia, oraz aktywizację osób bezrobotnych z byłego Ośrodka
Wypoczynkowego oraz gminy, którzy mogliby
poprzez swoją działalność utrzymać taki obiekt
– dodaj sołtys.
Sołtys Krzysztof Sadowski jest z zawodu
leśnikiem, a pracuje obecnie w Biurze Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej w Poznaniu. Od 8
lat jest członkiem Rady Sołeckiej oraz Liderem
odnowy Wsi. Dzięki działaniom sołtysa i rady
sołeckiej oraz zaangażowaniu mieszkańców
wybudowano nowy plac zabaw, a także upiększano sołectwo przez nasadzenia i pielęgnację

okolicznych terenów zielonych.
Obecnie przygotowywany jest projekt
remontu jednego z chodników. Mieszkańcy
przeznaczyli na ten cel pieniądze z funduszu
sołeckiego. Resztę kosztów poniesie gmina.
W ciągu roku na terenie Błażejewka
odbywają się imprezy integracyjne z okazji
Sprzątania Świata i Dnia Dziecka. Dla utrzymania sportowo - rekreacyjnego charakteru
miejscowości planuje się organizację imprez
sportowych pod patronatem Gminy (m.in. turniej
sołectw w piłce nożnej, kolarstwo, biegi przełajowe wokół Jeziora Bnińskiego, zabawy taneczne
nad jeziorem na powitanie i pożegnanie lata).
Zosia Fludra

Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2016

W poniedziałek 20 lipca 2015 rusza głosowanie w konsultacjach społecznych „Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2016”. Do tego
etapu zakwalifikowało się 25 propozycji (lista poniżej). Głosowanie potrwa do 30 września 2015 roku. Głosować można będzie przez
Internet na stronie www.kornik.pl/bogk oraz na kartach dostępnych między innymi w Urzędzie Miejskim w Kórniku (ratusz w Kórniku)
, w Biurze Rady Miejskiej (ratusz w Bninie) i w KCRiS „Oazia”.
Na głosujących czekają atrakcyjne nagrody!
Opisy projektów, szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo na stronie www.kornik.pl/bogk
ŁG

L.p.

Nazwa zadania

Orientacyjny
koszt

Wnioskodawca

1

Linarium na placu zabaw w Skrzynkach

135.000,00

Beata Bruczyńska

2

Budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych kortów
tenisowych

200.000,00

Emilia Weinert

3

Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych
w gminie Kórnik

70.000,00

Norbert Szczepański

4

Miejsce sportu i rekreacji w Radzewie

120.000,00

Julia Bartkowiak

5

Letnie wieczorki taneczne Kórnik – Rynek

15.000,00

Grzegorz Paluszkiewicz

6

Kórnicki festyn rodzinny – Kórnik Błonie lub prowent

20.000,00

Danuta Paluszkiewicz

7

Budowa piłko chwytu przy boisku w Runowie

45.000,00

Bartosz Górka

8

Budowa chodnika na ul. Szkolnej w Robakowie
(od ul. Polnej do ul. Szafirowej)

100.000,00

Andrzej Surdyk

9

Budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego
dla dorosłych

200.000,00

Małgorzata Kurzawa

10

Kórnik – miejsce przyjazne dla wszystkich

195.000,00

Małgorzata Matejek

11

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

200.000,00

Agnieszka Plucińska

12

I TY POTRAFISZ!

15.000,00

Przemysław Sitek

13

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

200.000,00

Przemysław
Szczepański

14

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

200.000,00

Kazimierz Głuch

15

Szkolenie dzieci i młodzieży „Z piłką najlepiej na boisku”

8.900,00

Przemysław Sznura

16

Modernizacja boiska sportowego w Czmoniu
przy ul. Strażackiej

200.000,00

Robert Sznura

17

Uczymy się ratować życie

21.156,00

Jacek Pawlak

18

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

98.000,00

19

Wystawa „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach”

12.150,00

Jakub Mąderek

20

Chodnik na ulicy Witosa w Bninie

120.000,00

Krystyna Mazanowska

21

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

200.000,00

Bartosz Szczepański

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Ładnej w Bninie

67.000,00

Radosław Grygiel

23

Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Żernikach

200.000,00

Daniel Kulza

24

Siłownia Plenerowa, Kórnik ul. Zamkowa od strony Dunaju

100.000,00

Agnieszka Siejak

25

Kamionkowskie Centrum Aktywnego Wypoczynku Ka CAW

200.000,00

Małgorzata Walkowiak

Sołtys Krzysztof Sadowski

Ruiny z potencjałem
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Magdalena Pawlaczyk

7

Kim jest Biała Dama 2015? Proszę
przedstawić się Czytelnikom „Kórniczanina”.
Nazywam się Aleksandra Maćkowiak i
to mnie w tym roku przypadł zaszczyt bycia
Białą Damą. Od piątego roku życia mieszkam w Kórniku, ale kórniczanką jestem
od urodzenia, bo to stąd pochodzi moja
rodzina, tu się wychowałam, chodziłam do
zerówki oraz ukończyłam szkołę podstawową i gimnazjum. Następnie kontynuowałam
naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym w
Poznaniu i tam w 2014 roku zdałam maturę. Ostatni rok spędziłam w Niemczech,
w Königstein, ponieważ bardzo chciałam
nauczyć się języka niemieckiego i podjąć
studia prawnicze w Niemczech. Mam
nadzieję, że to marzenie spełni się już w
październiku.
Pani wybór zbiegł się 10-tą rocznicą oficjalnej współpracy partnerskiej
pomiędzy Kórnikiem i Königstein. Ta
współpraca jest dla Pani szczególnie
ważna...
To jest dla nas wielkie święto, dziesięciolecie współpracy, która dla mnie ma
szczególne i bardzo osobiste znaczenie.
Wszystko zaczęło się od wyjazdów na
Burgfest do Königstein z chórem Tutti
Santi, które – jak myślę, my wszystkie:
byłe i obecne chórzystki - wspominamy z
uśmiechem na twarzy. Dzięki tym wyjazdom narodziły się znajomości, które teraz
przerodziły się w coś więcej. Zostałam tu w
Königstein przyjęta przez znajomą rodzinę,
która pomogła mi spełnić jedno z moich
marzeń i umożliwiła realizację kolejnych.
Przez ostatni rok uczyłam się w szkole
językowej we Frankfurcie nad Menem, w
następnym tygodniu przystępuję do egzaminu DaF, upoważniającego do podjęcia
studiów w Niemczech. Poznałam wielu

ludzi z Königstein i okolic, którzy także
zrobili wszystko, co w ich mocy, aby mnie
wesprzeć i przekonać, że to co robię, jest
dobrym i wartym kontynuacji pomysłem.
Teraz, po roku spędzonym w Königstein,
wiem, że ludzie tutaj są bardzo mili i że
dla nich ta współpraca jest również bardzo
ważna i stanowi cześć życia społeczności
lokalnej. Niemcy o wiele częściej organizują
imprezy dla mieszkańców, tzw. festy, na
których zawsze jest polskie stoisko, gdzie
można skosztować polskich przysmaków i
polskiej wódki oraz dowiedzieć się, na czym
polega współpraca, gdzie leży Kórnik i co
warto w naszym mieście zobaczyć. Poznałam też młodzież, która ma ochotę zacieśnić
współpracę, wspierać pomysły takie jak
mój i czerpać radość z tego, co dają nam
wspólne działania. Chciałabym zachęcić
do aktywności na tym polu młodych ludzi
z Kórnika i mam nadzieję, że to się uda.
Jak przyjęli Panią mieszkańcy podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą?
Jak wspomina Pani tę imprezę?
Trochę obawiałam się tego, co się w
Kórniku na Białej Damie wydarzy, ponieważ
od roku nie biorę aktywnego udziału w
życiu miasta i miałam obawy, jak wszystko
będzie przebiegało. To, że zostałam ciepło i
z sympatią przyjęta, było dla mnie przemiłą
niespodzianką. Bałam się reakcji moich
znajomych, którzy nie wiedzieli o tym, że
przyjeżdżam i z którymi nie miałam w ostatnim czasie tak bliskiego kontaktu jak wcześniej. Jednak wszyscy byli dla mnie bardzo
mili i serdeczni, chętnie ze mną rozmawiali
i robili wspólne zdjęcia. Nawiązałam też
nowe znajomości i spotkałam wiele osób,
których nie widziałam od dłuższego czasu.
To właśnie Kórnickie Spotkania z Białą
Damą utwierdziły mnie w przekonaniu,
że serdeczność i radość oraz pozytywna

„Klaudynka” i goście w kosmosie

energia od innych jest zaraźliwa i potrafi dać
człowiekowi dużo sił do dalszego działania.
Jakie ma Pani pomysły na Białą
Damę 2015?
Przede wszystkim postaram się zrobić
wszystko, co mogę, aby godnie wypełnić
obowiązki Białej Damy. Na razie promuję
Gminę Kórnik tu, gdzie jestem, czyli w
Königstein, na lokalnych festach zawsze
pojawiam się na stoisku lub jeśli w jakikolwiek sposób mogę komuś pomoc, to staram
się to robić. Biorę też udział we wszystkich
wydarzeniach, które mają jakikolwiek związek z naszą współpracą. Co do dalszych
planów, to chciałabym rozwinąć współpracę
młodzieży z Kórnika i Königstein, jestem
pewna, że mamy dużo do pokazania i do
zaoferowania młodym Niemcom i wiem, że
oni też bardzo chcieliby nas poznać.
Życzymy wiec realizacji tych planów i
jeszcze raz gratulujemy wyboru na Białą
Damę 2015
Rozmawiał ŁG

Wypoczynek seniorów nad morzem

Członkowie PKPS w Kórniku od wielu
lat w czerwcu wyjeżdżają nad morze. Ich
52-osobowa grupa pod opieką Bogdana
Wesołka w sobotę, 20 czerwca wyjechała
na 9-dniowy wypoczynek do Rewala.
W grupie były osoby w różnym wieku, najstarsza - 94-letnia pani Wiktoria,
najmłodszy 5-letni Rafał, pod
opieką mamy.
W niedzielne popołudnie
zorganizowano wyjazd do
Kamienia Pomorskiego, by
zwiedzić Katedrę i ciekawsze
miejsca w mieście. W następnych dniach były wycieczki
krajoznawcze, do Kołobrzegu,
by odwiedzić latarnię morską,
molo, park nadmorski, deptak nadbrzeżny oraz statek
muzeum. Natomiast w Międzyzdrojach
zwiedzono przepięknie ukwiecony park
zdrojowy, promenadę gwiazd, molo, amfiteatr, gabinet figur woskowych. Chętni
mogli zrobić sobie zdjęcie na ławeczce z
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Gustawem Holoubkiem albo przy stoliku z
Krzysztofem Kolbergerem.
Wczasowicze odwiedzili także Niechorze, żeby powspominać i zobaczyć co się
zmieniło od poprzednich pobytów w tym
nadmorskim miasteczku. Byli również w
Pobierowie, gdzie powrócili do miejsc,

w których wielu z nich w przeszłości
przebywało na obozach harcerskich. W
Pobierowie wstąpili zobaczyć grób nieznanego żołnierza, który został odszukany i
uporządkowany przez kórnickich harcerzy.

Ponownie Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” przygotowało Festyn
Integracyjny „Razem możemy więcej”, który odbył się w sobotę, 27
czerwca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na Błoniach w Kórniku.
Impreza przebiegała pod hasłem „Ale kosmos”. Oprócz gospodarzy
gościły na nim 53 osoby ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu (z Mieczysławą Gulczyńską) oraz
39 z Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
z Murowanej Gośliny (z członkiem Zarządu - Stefanią Krupniewską).
Uczestnicy imprezy zostali powitani przez Małego Księcia i Różę przyjaciół ze Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”.
Artyści z Poznania - Kasia Wożniak Andromeda i Arek Kot - Kapitan
Planeta prowadzili występ estradowy „Filharmonia pomysłów”.
Dalszą część festynu prowadziła prezes „Klaudynki” Dagmara Horodecka. Odbyło się karmienie ufoludka, kolorowanie kartonowych rakiet
oraz kosmiczny pokaz mody. Pięć pań z Biblioteki Publicznej w Kórniku
zadbało o atrakcje plastyczne. Odbyła się również jazda konna (hipoterapia). Uczestnicy imprezy mieli zapewniony poczęstunek dzięki Cukierni
Łobza oraz Firmie Grześkowiak Surówki. Były dla nich także upominki.

Wzruszającym momentem były podziękowania dla poprzedniej prezes „Klaudynki” - Anetty Szarzyńskiej. Pani Dagmara Horodecka wyraziła
też wdzięczność kórnickim wolontariuszom z Centrum Wolontariatu.
Robert Wrzesiński

„Klaudynka” na igrzyskach w Swarzędzu
Upalna pogoda towarzyszyła podopiecznym i ich opiekunom z Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”,
którzy pod kierunkiem prezes Dagmary
Horodeckiej udali się do Swarzędza, by w
sobotę, 4 lipca na stadionie Unii Swarzędz
, wziąć udział w XIV Powiatowych Igrzyska
Sprawnych Inaczej, tradycyjnie organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. Warunki
pogodowe wpłynęły jednak na szybsze, niż
przewidywano zakończenie imprezy Sportowcy
mogli rywalizować na strzelnicy przygotowanej
przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze Swarzędza. Oprócz przedstawicieli Swarzędza i
Kórnika na imprezie tej byli także reprezentanci
warsztatów terapii zajęciowej i stowarzyszeń z
innych miejscowości.
Przybyłych na stadion przywitała Barbara
Kucharska - przewodnicząca SPDST im.

Leszka Grajka w Swarzędzu. Dziękowała
wszystkim, którzy wsparli organizację tej Olimpiady. Wśród gości byli: starosta Poznański
- Jan Grabkowski i burmistrz Swarzędza - Marian Szkudlarek, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Poznańskiego - Marek Lis. Jednym
z punktów programu było zapalenie znicza
olimpijskiego, zaśpiewany oraz złożenie przysięgi olimpijskiej.

Powstaje Spółdzielnia Socjalna w Kórniku

W wieczór świętojański cała grupa z
własnoręcznie wykonanymi wiankami udała
się nad morze, śpiewano piosenki biesiadne i puszczano na wodę wianki.
Następnego dnia po kolacji uczestnicy wczasów mieli wieczorek taneczny,
z muzyką na żywo. Wszyscy dobrze się
bawili, a na zakończenie, już
tradycyjnie, przekazywali sobie
iskierkę pokoju.
Aleksandra Gola podzieliła
się umiejętnościami poetyckimi, przedstawiając kilkanaście
swoich wierszy.
W sumie, pomimo niezbyt
dobrej pogody, bo słońca było
mało, te wakacje były udane i
żal było wracać do domu.
Ich uczestnicy jechali autokarem z kórnickiej firmy transportowej
„Kombus”, a spokojną i bezpieczną podróż
zapewnił kierowca, Kazimierz Kmieć.
Oprac. Robert Wrzesiński
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Wywiad z Białą Damą 2015

Osoby bezrobotne z gminy Kórnik postanowiły założyć Spółdzielnie Socjalną,
która ma na celu reintegracje społeczną i
zawodową członków.
Spółdzielnie socjalną może założyć co
najmniej pięć osób. Zgodnie z ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy członkami
spółdzielni socjalnej musza być co najmniej
w 50% osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym m.in. osoby bezrobotne. Przedmiotem działalności jest przede wszystkim
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków. Zysk
osiągany z tej działalności nie jest celem
samym w sobie, a środkiem do realizacji
celów statutowych.
Spółdzielnia Socjalna w Kórniku zajmować się będzie przede wszystkim: sprzątaniem i pielęgnacją terenów zielonych.
Prowadzić będzie pranie oraz magiel.
Dodatkowo świadczyć będzie usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz
opieki nad dziećmi.

17 lipca 2015 r.

Na sfinansowanie swojej działalności
spółdzielnia socjalna stara się o bezzwrotne
dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w
Poznaniu.
W chwili obecnej lokalna spółdzielnia
socjalna jest na etapie składania dokumentów w Urzędzie Pracy oraz dopełniania
wszelkich niezbędnych formalności związanych z powołaniem spółdzielni.
Spółdzielnia socjalna poszukuje
chętnych osób do współpracy, a także
osób bezrobotnych chętnych wejść do
spółdzielni w roli członków. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt
pod numerem telefonu: 722-347-037 lub
782-877-776.
O dalszych postępach będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach
„Kórniczanina”.
EK
SPÓŁDZIELNIA ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH
TEL. 782 877 776

Otwarcia igrzysk dokonali Jan Grabkowski
i Marian Szkudlarek, którzy podkreślili, że w
tych igrzyskach nie ma pokonanych, wszyscy
są zwycięzcami.
Pod rozegraniu konkurencji zostały poszczególnym reprezentacjom wręczone puchary, dyplomy i medale.
Robert Wrzesiński

Wianki Biernackie
- podziękowanie

Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji Wianków Biernackich – na powitanie
lata, za wykonanie pięknych wianków,
zabawę przy ognisku z pieczonymi kiełbaskami, za lampiony szczęścia i pokaz
fajerwerków.
Zaproszenie

”Wakacje na sportowo”
Boisko w Biernatkach - wakacje z piłką
- zajęcia prowadzi trener Kotwicy Kórnik.
Zajęcia w poniedziałki i środy
o godz. 18:00.
W czwartki godz. 17:30 – 18:15
- zajęcia ruchowe
w świetlicy w Biernatkach
Zapraszam
Sołtys Stanisław Dubiel
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Warsztaty ceramiczne KOK

W dniach od 29 czerwca do 10 lipca
po raz siódmy odbyły się w KOK warsztaty
ceramiczne. Dzieci zgłębiały tajniki wykonywania naczyń i rzeźb ceramicznych.
Efektem końcowym była rzeźba “Drzewokura”. Jej uroczyste odsłonięcie z udziałem Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
oraz młodych autorów dzieła odbyło się 11
lipca br. w trakcie Kórnickich Temperatów
VII. Ten cykliczny już festyn ceramiczny
został wzbogacony niesamowitym wydarzeniem. Poza otwartymi warsztatami
zdobienia i wypału w piecach Raku i węgierskim, toczenia na kole garncarskim
odbył się pokaz niemego filmu “Cyganka
Aza”, który wzbogacony został muzyką na

Szamotulskie Muzeum jest także właścicielem pokaźnego zbioru ikon; pod względem
ilości eksponatów zajmuje czołowe miejsce w
Europie.
Nizwykle ciekawą i godną polecenia jest
również czasowa wystawa prezentująca życie
codzienne w Polsce początku XX wieku.
Na turystycznym szlaku znalazły się jeszcze
dwa pałace, których nie mogliśmy pominąć ze
względu na ich niewątpliwe piękno, ale także
historię, która, choć nie dotyczy Górków, wiąże
się w jakiś sposób z naszymi późniejszymi antenatami: pałac w Obrzycku oraz Kobylnikach.
Klamrą łączącą tę wyprawę z poprzednimi

podróżami naszego stowarzyszenia była krótka
wizyta na przykościelnym cmentarzu w Komornikach. Leży tam proboszcz Malinowski, jeden z
bohaterów książki „Marianna i Róże”. Szlakiem
postaci z tego utworu podążaliśmy w ubiegłym
roku. Ksiądz Malinowski znalazł się wówczas
poza trasą, obiecaliśmy sobie, że nie zapomnimy o nim, jeśli w kolejnej wyprawie znajdziemy
się w pobliżu. I to udało się już w tym roku.
I tak, w nieco patchworkowy sposób, poznajemy historię nam najbliższą... Następny
skrawek już w nowym sezonie.
					
Lena Kuczyńska-Nowak

mysławem Pacholskim na czele.
Do 24-letniej listy zwycięzców Turnieju
Świętojańskiego KBBK, dnia 27 czerwca 2015 r.
dopisał się Marian Błaszak, strzelmistrz KBBK.
II miejsce zajął Zbigniew Tomaszewski a trzeci
był Maciej Łabno.
W turnieju nocnym na dystansie 100 m, wyłoniono dziesięciu zawodników którzy uzyskali
największą ilość punktów. W finale walczyli o
tarczę Burmistrza Gminy Kórnika Jerzego
Lechnerowskiego. Projekt oświetlenia strzelnicy
wykonał Roch Tarczewski, a w realizacji brali
udział Adama Szyszka i Marek Baranowski.
Jest to kolejna inwestycja bractwa kurkowego. Tarczę zdobył Jerzy Nowak z Wrześni.
Zdzisław Jakubowski i Marek Baranowski z
KBBK. Zwycięzca oprócz tarczy otrzymał nowo
wydany album o Kórniku pt. „Perła w Koronie
Wielkopolski Zamek w Kórniku”.
Tarczę Firmową Genexpol, ufundowaną
przez Stanisława Jeziorskiego właściciela firmy
z Czmońca zdobył Aleksander Mitkowski z
Wrześni. Andrzej Tomiak i Marek Baranowski
zajęli II i III miejsce i cenne nagrody.

Tarczę ufundowaną przez niemieckie
stowarzyszenie „Städtepartnerschaft Koengstein-Kórnik 2005-2015” zdobył Jerzy Nowak z
Wrześni. II i III miejsce zajęli Marek Baranowski
i Aleksander Mitkowski. Zwycięzca otrzymał
album pt/ „Perła w Koronie Wielkopolski Zamek
w Kórniku”.
W strzelaniu do kura zwyciężył Przemysław
Wojciechowski z Poznania. II i III miejsce zajęli
Adam Szyszka członek KBBK i Robert Stanisławski król kurkowy Poznańskiego Bractwa
Kurkowego.
Żyjemy w pośpiechu, stronimy od zabaw,
jesteśmy zestresowani. Czas pomyśleć o życiu,
rekreacji, zabawach. Wielu pamięta tradycyjne
„Wianki” na jeziorze kórnickim i zabawy do świtu. Tradycja turniejów świętojańskich w Kórniku
trwa od 25. lat i cieszy się powodzeniem. Do
Kórnika przybyli bracia kurkowi z Poznania i
Wrześni. W bufecie serwowano pyszne dania.
Impreza tradycyjnie zakończyła się o świcie.
					
Kazimierz Krawiarz

żywo Waldemara Rychłego. Realizacja tego
wydarzenia stała się możliwa dzięki dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu/Priorytetu Rozwój Infrastruktury kultury/ Infrastruktura Domów Kultury, co umożliwiło wykorzystania
nowego rzutnika multimedialnego i ekranu
plenerowego. W ten oto sposób Prowent 6
– siedziba KOK wzbogacił się o nowe atrakcje. Dalsze projekcje wartych obejrzenia
filmów planujemy w świetlicach wiejskich
gminy Kórnik lub ich otoczeniu jeszcze w
okresie letnim. Warto także wspomnieć o
wykorzystaniu przez KOK przestrzeni rynku
w Kórniku. W sobotę 4 lipca br. odbył sie
tam plener rzemiosła artystycznego oraz

koncert zespołów Senioritki I Good Staff.
Życząc miłego wypoczynku zapraszamy
na kolejne imprezy.
Sławek Animucki, Piotr Mastalerz
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Śladem kórnickich antenatów

W ostatnią sobotę czerwca członkowie
Kórnickiego Stowarzyszenia Ogończyk oraz
ich goście podążali tropem Górków, pierwszych
właścicieli naszego miasta. Wyprawa nosiła
tytuł „Śladami herbu Łodzia”(takim herbem
szczycili się nasi założyciele), merytorycznie i
organizacyjnie przygotował ją zespół Stowarzyszenia.
Miejscem docelowym był pałac dawnych
właścicieli w Szamotułach, w którym od
1991r., po trudnych latach popadania w ruinę,
mieści się muzeum. Przepięknie odrestaurowana placówka swą świetność zawdzięcza
dziś miłośnikom historii miasta, fachowcom i
wytrwałym poszukiwaczom skarbów kultury,
gdyż po dawnych właścicielach w pałacu ocalał
literalnie jeden obraz nieznananego malarza,
który stał się zaczątkiem całkiem pokaźnych i
różnorodnych zbiorów.
Ponad trzy godziny trwał niezwykle interesujący spacer po salach zamkowych, którym
przywrócono dawne piękno i wartość, wyposażając je w przedmioty z epok, w których żyli
kolejni właściciele.
W najstarszej zachowanej części zespołu,
tak zwanej „Baszcie Halszki”, towarzyszyła nam
legenda o duchu nieszczęśliwej księżniczki,
wnuczki Zygmunta Starego, którą mściwy mąż,
Łukasz III Górka, więził przez 14 lat. Samą
księżniczkę zobaczyć mogliśmy na eksponowanej tam kopii obrazu Jana Matejki oraz na
współczesnych wizualizacjach. W tejże baszcie
obejrzeliśmy zasobną kolekcję militariów.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu/Priorytetu Rozwój
Infrastruktury kultury/ Infrastruktura Domów
Kultury 2015

XXV TURNIEJ
ŚWIĘTOJAŃSKI
KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO

W 1991 r. gdy w Polsce przeżywano szybkie odradzanie się bractw kurkowych Andrzej
Niemier, członek KBBK, pracownik Instytutu
Dendrologii PAN, z zawodu inż. leśnik, a z zamiłowania myśliwy zainicjował zawody świętojańskie dla podkreślenia obchodzonych w Kórniku
„Wianków”. Wtedy towarzyszyła im parada łodzi
na jeziorze i zabawy taneczne. Tradycja majówek na Błoniach, a od 1985 zabawa taneczna
organizowana przez Ogród Działkowy w Bninie.
Główną nagrodą dla zwycięzcy oprócz tarczy
był przechodni pucharek ufundowany przez
Andrzeja Niemiera. Na drewnianej podstawie
znajdują się nazwiska kolejnych zwycięzców i
napis: TURNIEJ ŚWIĘTOJAŃSKI Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
W uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny
w Bninie uczestniczyli bracia kurkowi, delegacje
sołtysów powiatu poznańskiego, strażacy OSP.
Sześć pocztów sztandarowych, mieszkańcy
Kórnika i Bnina, W Mszy Św. brali również
udział: wicestarosta powiatu poznańskiego
Tomasz Łubiński i wicemarszałek województwa
wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezes
stowarzyszenia sołtysów powiatu poznańskiego Zbigniew Tomaszewski, członek KBBK,
oraz władze miasta Kórnika: Burmistrz Jerze
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz,
radni z przewodniczącym Rady Miejskiej Prze-
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LATO Z ŁUKIEM W RĘKACH
Ostatnimi zawodami w pierwszej połowie
sezonu, w jakich wzięliśmy udział był Otwarty
Indywidualny Turniej Łuczniczy Młodzieży
Szkolnej o Puchar Lata pamięci Edmunda
Markiewicza. 28 czerwca na obiektach KS
Leśnik w Poznaniu wystartowali reprezentanci
tylko dwóch klubów: gospodarze oraz UKS
Jedynka-Kórnik. W kategorii młodziczek tym
razem najlepsza okazała się Monika Stempniak, a drugim miejscem musiała zadowolić
się Agata Radziejewska. Wśród młodzików
kolejne zwycięstwo odniósł Michał Najewski,
a za jego plecami znaleźli się Bartosz Radziejewski i Kamil Stempniak. W gronie starszych
zawodników 6 miejsce zajął Mikołaj Ratajczak.
Bezpośrednio z zawodów udaliśmy się na Parafiadę, do ogródka u Proboszcza w Kórniku.
Tam zaprezentowaliśmy się na scenie licznie
zgromadzonej publiczności oraz zorganizowaliśmy stoisko łucznicze przy murach kościoła.
Szybko okazało się, że osób, które z powodzeniem mogłyby podążać śladami Robin Hooda
jest bardzo dużo. Toteż zapraszamy wszystkich

17 lipca 2015 r.

tych, którzy złapali łuczniczego bakcyla na treningi do Radzewa, gdzie stacjonuje nasza sekcja. Chętnych proszę o kontakt: karolniemier@
o2.pl. Wakacje to dla łuczników bynajmniej
nie czas, kiedy będą się obijać i leżeć do góry
brzuchem. Już na początku sierpnia czeka ich

wyjazd na obóz szkoleniowy, na którym będą
się przygotowywać do najważniejszych imprez
drugiej części sezonu, tj. Mistrzostw Polski i
Mistrzostw Wielkopolski.
Karol Niemier
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Laureaci konkursu plastycznego
Klasy I-III
1. Maksymilian Biegański (SP 2)
2. Jakub Dopierała (SP 1)
3. Bogusz Kiecol (SP 1)
3. Zuzanna Banecka i Aleksandra Wróbel
(SP Radzewo)
Klasy IV-VI
1. Julia Koralewska (SP Szczodrzykowo)
2. Paulina Bukczyńska (SP 2)
3. Maurycy Jeske-Choiński (SP Szczodrzykowo)
3. Weronika Sowińska i Justyna Sowińska (SP Szczodrzykowo)
Laureatem pierwszej nagrody w konkursie
fotograficznym został Maciej Sobczyk.
Wyróżnienie: Bartek Wesołek, Paweł Kerber
i Paulina Pawlik

oraz pokazy sprzętu OSP. W trakcie festynu
udzielono także podstawowych informacji
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz
bezpiecznego zachowania się w sytuacjach
zagrażających zdrowiu bądź życiu.
Podczas trwania uroczystości istniała
możliwość zdobycia informacji o karcie PEKA,
a osoby chcące zostać jej posiadaczami mieli
sposobność jej wyrobienia.
O historii komunikacji kórnickiej opowiadali
zebranym: gość honorowy imprezy, kierownik
kórnickiej filii MPK w latach 1979-91 Dezydery
Adamski i Kazimierz Krawiarz z Izby pamiątek
regionalnych.
Na zakończenie wspólnej zabawy wszyscy
zaśpiewali utwór Karin Stanek „Autostop” z tekstem napisanym specjalnie na obchody 15-lecia
przez Alinę Staniecką – Wilczak.
ZF

Pierwszy zorganizowany transport
lokalny w Kórniku wiąże się z konnymi
wozami wożącymi pasażerów na stację
kolejową. Od lat czterdziestych XX wieku
na dworzec kursował konny omnibus.
W 1950 roku uruchomiono pierwsze połączenia Kórnik- Stacja Gądki Państwowej
Komunikacji Samochodowej. Dopiero
1 maja 1955 roku, po długich staraniach
uruchomiono miejską komunikację w postaci używanych autobusów MAN i Chewrolet. Przez kolejne dziesięciolecia sieć
komunikacyjna i wyposażenie znacznie
się poprawiły.
W 1991 roku działające dotychczas
pod kuratela Poznania przedsiębiorstwo
komunikacyjne przejęła gmina, a konkurs
na dyrektora wygrał Hieronim Urbanek.
Dnia 1 lutego 2000 roku uchwałą Rady
Miejskiej z dniem 1 lipca tegoż roku
utworzono Kórnickie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne KOMBUS Sp. z o. o.
Dwa lata później obejmującego funkcję
wiceburmistrza Hieronima Urbanka w roli
prezesa spółki zastąpił Piotr Plewka. Dziś
spółką kieruje Beata Urbaniak. KOMBUS
dysponuje 33 autobusami miejskimi, 2
turystycznymi
i 5 busami o pojemności 8-27 pasażerów. Spółka zatrudnia 52 kierowców i 24
osoby obsługi. Rocznie pojazdy KOMBUSU przejeżdżają około 1 414 000 km
w trybie komunikacji miejskiej, 310 000
dowożąc dzieci do szkół, 110 000 wożąc
uczniów niepełnosprawnych. Nasza spółka współpracuje także z gminami: Środa
Wlkp., Zaniemyśl, Mosina i z Poznaniem.

Podziękowania
W imieniu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o. o.
pragnę serdecznie podziękować wymienionym osobom i instytucjom za pomoc
udzieloną nam przy organizacji pikniku z okazji 15-lecia naszej Spółki na kórnickim
rynku w dniu 27 czerwca 2015 roku:
Panu Jerzemu Lechnerowskiemu – Burmistrzowi MiG Kórnik
Pani Magdalenie Matelskiej-Bogajczyk
Panu Łukaszowi Grzegorowskiemu
Panu Robertowi Jankowskiemu
Pani Zofii Fludrze
pracownikom Wydziału Promocji Gminy Kórnik.
Panu Kazimierzowi Krawiarzowi
Pani Alinie Stanieckiej-Wilczak
Panu Włodzimierzowi Matuszakowi i pracownikom Spółki WODKOM
Komendantowi Eugeniuszowi Sierańskiemu i funkcjonariuszom Policji w Kórniku
Panu Leszkowi Orlewiczowi i strażakom z OSP Kórnik
Komendantowi Tomaszowi Haremzie i pracownikom SM w Kórniku
Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu
Dziękując pozostaję z wyrazami szacunku
Beata Urbaniak Prezes Zarządu KPA :KOMBUS” Sp. z o. o.
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Z okazji jubileuszu powstanie kórnickiej Harcerskiej Orkiestry Dętej przybyli
do naszego miasteczka wspaniali goście
- muzycy Jasnogórskiej Orkiestry Dętej
z Częstochowy pod dyrekcją Marka Płatka.
Wizyta zespołu i dwa jego występy były
tym cenniejszym wyróżnieniem dla Kórnika, ponieważ Orkiestra szalenie rzadko
występuje poza murami jasnogórskiego
klasztoru.
Muzycy wzbogacili swoją grą liturgie mszy
świętej o godzinie 12:00 w Kolegiacie Kórnickiej. Zagrano między innymi: „Z dawna Polski
Tyś Królową”, :Ave Maria” (Bator), „Panis
Angelicus” (Franck), „Kłaniam się Tobie” oraz
„Boże coś Polskę” i „Te Deum” (Charpentier).
O godzinie 16:00 mieli wystąpić na kórnickim rynku, jednak ponad 30-to stopniowy
upał uniemożliwił występ plenerowy. Dzięki
przychylności ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka występ mógł się odbyć w kojących
murach naszego kościoła parafialnego.
Muzycy zagrali „Królewską fanfarę jasnogórską”, „Strzelcy maszerują”, „Pavani in blue”,
„Amen” , „Karpacką Brygadę”, „Romanze”,
„Laudate Dominum”, „Ave Maria” (dwie
wersje), „Sterling Brass”, „What a Wonderful

PARAFIADA
W dniu 28 czerwca odbyła się w Kórniku
dziewiąta już Parafiada. Tym razem hasło
imprezy brzmiało: „U Proboszcza w Ogród-

KULTURA
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Wyniki konkursów
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Goście z jasnej Góry

15-lecie Spółki Kombus

W ostatnią sobotę czerwca na kórnickim
rynku odbył się wielki festyn zorganizowany
z okazji 15-lecia istnienia Spółki KOMBUS. Na
uczestników obchodów jubileuszowych czekał
szereg atrakcji. W autobusach przedstawiono
prace plastyczne wykonane przez uczniów
szkół podstawowych oraz zaprezentowana
została wystawa zdjęć nadesłanych w trakcie trwania konkursu fotograficznego, który
zorganizowano specjalnie na tę okazje. Dla
najmłodszych przygotowano rozmaite gry,
zabawy. Z wizytą przybył sierżant Pyrek – maskotka wielkopolskiej policji. Dzieci i młodzież
mogli skorzystać z przygotowanego na rynku
w tym dniu miasteczka ruchu drogowego,
gdzie wszyscy zainteresowani mieli możliwość
zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Uwagę sporego grona
przykuły pokazy umiejętności psa policyjnego

World”, „Od nocy do nocy”, „Gdybym był bogaty”, „Arsenal”, „Opening” i „Happy marche”.
Zespół liczący 36 muzyków pod dyrekcją
Marka Płatka zatrząsł murami świątyni, zakołysał sercami słuchaczy, zachwycił kunsztem
instrumentalistów i ich zgraniem.
Organizatorzy (Orkiestra i Koło Przyjaciół
Harcerstwa oraz Stowarzyszenie Rodzin katolickich) przygotowali pamiątkowe statuetki
jubileuszowe, które trafiły do rąk: burmistrza

Jerzego Lechnerowskiego, ks. proboszcza
Grzegorza Zbączyniaka, kapelmistrza i szefa
orkiestry z Częstochowy, oraz „zaocznie”
ks. kustosza Ignacego Rękawka. Goście
odwdzięczyli się upominkami dla gospodarzy
koncertu.
Organizację wizyty Orkiestry jasnogórskiej
wspomogli także: Firma Surówki Grześkowiak,
GS Kórnik, „Graffiti”, KM Patrner.
ŁG

ku”, bo właśnie w ogrodzie przy probostwie
zorganizowano wszelkie atrakcje tego dnia.
A owych atrakcji- zarówno dla ciała jak i
dla ducha nie zabrakło o co zadbał ksiądz
proboszcz i zaangażowani parafianie.
Podczas Parafiady były rozprowadzane

losy z której udało się zebrać 8555 złotych.
Z tej sumy dofinansowane zostaną wyjazdy
dzieci i młodzieży do Ochotnicy i Zaborówca oraz do Lichenia i do kina do Poznania.
ŁG

Muzyka z Kórnika

Przypominamy, że w każdą letnią niedzielę
(do 23 sierpnia włącznie) o godzinie 18:00 w
Arboretum odbywają się koncerty festiwalu
„Muzyka z Kórnika”. Za nami już dwa koncerty: Carmina Burana w wykonaniu artystów

17 lipca 2015 r.

Teatru Wielkiego im Stanisława Moniuszki i
„Zielona Gęś na herbatce u Starszych Panów”
w wykonaniu Agnieszki Mazur, Tatiany Pożarskiej, Wiesława Kowalskiego, Pawła Mazura i
Tomasza Raczkiewicza. Przed nami jeszcze

6 koncertów pod hasłem „piosenka jest dobra
na wszystko”. Organizatorami koncertów jest
Fundacja Zakłady Kórnickie przy współpracy z
Gminą Kórnik. Zapraszamy!
ŁG
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ZDOBYŁA MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY

4 lipca 2015r w słoneczny poranek
z przystani rowerowej w Szczytnikach
członkowie Grupy rowerowej Szczytniki-Koninko i nie tylko wyruszyli w kierunku
miejscowości Pniewo do Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego.
Po dotarciu na miejsce przywitał nas
wspaniale zachowany czołg T-34 przy którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Następnie podjedliśmy wielkie historyczne wyzwanie czyli zwiedzanie. Po
obejrzeniu sali wystawowej gdzie przewodnik opowiedział nam po krótce historię
poniemieckich bunkrów, udaliśmy się na
spacer przez tzw. zęby smoka czyli betonowe zapory przeciwczołgowe by zobaczyć
ogromne pancerne kopuły.
Po tej naziemnej przechadzce w końcu to na co wszyscy czekali czyli zejście
w dół i zwiedzanie podziemnych tuneli.
Przemierzając liczne korytarze mieliśmy
okazję zobaczyć jak wyglądała ówczesna
organizacja wojsk armii niemieckiej pod zie-

mią. Tunele wyposażone były w wentylację,
oświetlenie, a nawet w elektryczną kolejkę
wąskotorową. Przy pokonywaniu bunkrów
niezbędne okazały się latarki oraz ciepła
odzież, panowała tam zupełna ciemność i
przeszywający chłód ale to tylko dodawało
nam wrażeń. Niektórzy przejechali się
drezyną, która okazała się nie lada atrakcją
także dla dorosłych.
Na tym terenie miało wówczas stacjonować 25 tys. żołnierzy a tymczasem
w okresie zimowym kryje się tu dziś w
tunelach 30 tys. nietoperzy. Przy wyjściu
pokonać musieliśmy 157 schodów. Wszyscy dzielnie się spisali zwłaszcza najmłodsi.
Na chętnych czekała ekstremalna jazda
wozem opancerzonym a następnie ognisko
z kiełbaskami. Zregenerowani posiłkiem
ruszyliśmy na wyprawę rowerową, przez
okoliczne lasy dotarliśmy do malowniczej
miejscowości Wysoka gdzie nie brakowało
śmiałków którzy schłodzili się w jeziorze.
W naszym rajdzie uczestniczyli gościnnie

prawdziwi pasjonaci dwóch kółek z Kórnika
Jędrzej i Norbert, którzy właśnie przygotowują się na rajd z dystansem 300 km,
Panowie powodzenia!
Po wyczynach rowerowych zmęczeni,
ale zadowoleni zapakowaliśmy rowery i
wyruszyliśmy w drogę powrotną, przejeżdżając przez Puszczykowo zrobiliśmy sobie
przystanek na pyszne lody.
Grupa rowerowa od kilku lat intensywnie działa organizując rozmaite rajdy
i wycieczki, a zarażone tą pasją Koło
Gospodyń Wiejskich również wybrało się
ostatnio na przejażdżkę do Kórnika, brawo
dziewczyny!!
Dziękujemy bardzo Pawłowi z Koninka
za wspaniałą organizację wycieczki oraz
pomoc przy transporcie rowerów, a także
Kaziowi który jest wsparciem każdego
lokalnego pomysłu.
Rogalska Karolina-Koninko
Owsianowska Aneta-Szczytniki
Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko

22 czerwca Biblioteka Publiczna w
Kórniku zorganizowała dla kórnickich
przedszkolnych Dzień Smerfa. Na dzieci
czekało wiele smerfastycznych atrakcji
takich jak rozwiązywanie zagadek na temat
wioski smerfów, układanie puzzli
i układanek – rozsypanek oraz smerfne
tańce. Dzieci bardzo chętnie włączyły się
do zabawy, a smerfne piosenki na długo
pozostaną w ich pamięci. Na koniec przedszkolaki wysłuchały bajki o złej Smerfetce
stworzonej przez Gargamela, a którą Papa
Smerf zmienił w dobrą istotkę.
W czerwcu zakończył się I semestr kursu komputerowego dla Seniorów. Uczestniczyło w nim 9 osób. Każdy z Seniorów
potrafi m. in. wysłać e-mail, sprawdzić w
Internecie prognozę pogody, wyszukać i

zapisać w programie biurowym przepis
kulinarny, poczytać komputerowa wersję
wiadomości prasowych, czy też założyć
konto na portalu społecznościowym.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wiedzy,
a na kolejną odsłonę kursu zapraszamy w
drugiej połowie września.
Uwaga dzieci w wieku szkolnym
(od 6 lat)! Biblioteka Publiczna
w Kórniku przygotowała dla Was
zajęcia literacko-artystyczne pt.:
„Baśniowe wtorki i legendarne
czwartki”. Zapraszamy od 7 lipca
do 20 sierpnia, w każdy wtorek i
czwartek w godzinach od 11:00 do
12:30. W programie m.in. zajęcia
plastyczne, głośne czytanie książek,

zabawy ruchowe, prezentacje multimedialne i bajki. Zajęcia są bezpłatne.
Wszelkie informacje na temat działań
Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej
stronie www.biblioteka.kornik.pl.

KULTURA

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

GRUPA ROWEROWA SZCZYTNIKI-KONINKO

Agnieszka Szkudlarek

Wakacje z historią w bibliotece w Bninie

„ Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Tysiąc lat temu w Polsce … to hasło, pod
którym kryło się wiele atrakcji przygotowanych
w ramach wakacyjnych spotkań zorganizowanych przez Filię w Bninie. Przeznaczone były
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat i trwały od 6
do 10 lipca.
Uczestnicy zajęć mieli okazję wyruszyć w
wirtualną podróż w czasie, odwiedzić Piasta
Kołodzieja, mnichów w klasztorze, królewski
dwór, wojów i rycerzy, a także poznać ich średniowieczne stroje. Dzięki temu dowiedzieli się
w jaki sposób kształtowało się państwo polskie i

pogłębili swoją wiedzę o życiu w dawnej Polsce.
Zajęcia plastyczne, które były nieodłącznym elementem każdego spotkania rozwinęły
zdolności manualne dzieci i zaowocowały
różnorodnymi pracami.
W czasie warsztatów nie mogło również
zabraknąć spotkań z literaturą, w czasie których
uczestnicy poznawali legendy o najdawniejszych dziejach. Codzienne zajęcia zwieńczone
były zabawami ruchowymi, które sprawiały
dzieciom ogrom radości. Nie zabrakło także łamigłówek, krzyżówek i zadań zręcznościowych,

w których uczestnicy wykazywali się zdobytą
wiedzą, bystrością umysłu, pomysłowością i
sprawnością. W ten sposób wakacyjne spotkania w bibliotece w Bninie pozwoliły dzieciom
nie tylko miło i ciekawie spędzić czas, ale także
pobudzić wyobraźnię i fantazję.
Szczególne podziękowania składamy
Paniom: Bogumile Werner, Katarzynie Sibilskiej z córkami i Dominice Wesołek za słodkie
niespodzianki dla dzieci.
Kinga Sznura

Tak zgodnie stwierdziły uczestniczki wycieczki rowerowej z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczytnik. Dnia 4 lipca b.r. (sobota) grupa
15 osób dotarła do OSiR w Kórniku. Celem wycieczki było zwiedzanie pięknych miejsc naszej okolicy. Przejazd lasami przez Kamionki,
Borówiec, Mościenicę, rejs statkiem spacerowym po Jeziorze Kórnickim oraz wspólny obiad w Restauracji „Pod Żaglami”, to ogrom
wrażeń jak na jeden upalny dzień. W czasie podróży towarzyszyli nam dwaj Panowie - Sławek - kierowca samochodu -pogotowie
techniczne rowerów oraz Marek - przewodnik grupy w obie strony naszej wyprawy. Pomimo upału jaki panował w tym dniu, humory
nam dopisywały. Na postojach w lesie, był czas na regenerację sił oraz rozmowy, gdzie jeszcze w tym roku wspólnie pojedziemy.
W naszej gminie jest jeszcze wiele urokliwych miejsc, które warto zobaczyć.
Przew. KGW Szczytniki Genowefa Błotna
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Wspomnienie
absolwentki
Do kórnickiego liceum, nie posiadającego
wtedy jeszcze patrona, uczęszczałam między
1973 a 1977 rokiem; nie zdawałam egzaminów
wstępnych, bo obowiązywał tzw. konkurs
świadectw, i po ukończeniu ósmej klasy wielu
kolegów z mojej podstawówki „zapisało się” do
ogólniaka. Nie było też problemu z wyborem
szkoły średniej, w każdym razie w moim domu
- starsze rodzeństwo, moi bracia Seweryn
i Hubert oraz siostra Nita ukończyli pomyślnie
właśnie tę szkołę, i studiowali już w Poznaniu.
To właściwie ojciec zadecydował, że pójdę do
klasy o profilu biologiczno-chemicznym ( którą
właśnie otwarto ), może z pewną nadzieją, że
po jej ukończeniu także wyruszę rodzinnym
szlakiem i pójdę na Akademię Rolniczą.
Zanim jednak wyborem kierunku studiów
rozczarowałam rodzinę, mocno zanurzoną
w ogrodniczo-rolniczej tradycji, przebyłam
cztery lata nauki w małym, miłym budynku
otynkowanym na żółto, z ogromnym drewnianym krzyżem na ścianie od ulicy, z osobną
salą gimnastyczną w jednej części podwórza
i baraczkiem z łazienkami i jakimiś tajemniczymi pomieszczeniami, do których nigdy nie weszłam, z drugiej. Po latach, kiedy odwiedziłam
stare kąty, pomieszczenia te były przerobione
na całkiem przestronną salę o charakterze
szkolnej świetlicy.
Moją klasę oznaczono druga literką alfabetu, ‚b’,ale my - jako „biol.-chem.”czuliśmy
się awangardą szkolną i rywalizowaliśmy
o pierwszeństwo z równoległą klasą ‚a’, o profilu ogólnym. Poza tym chodziliśmy na lekcje
po południu, i to też było jakieś luksusowe
w naszym mniemaniu. Bardzo podobała mi
się ta „druga zmiana”, bo do szkoły wyruszało
się ok. 13,00 dopiero, można było dłużej
pospać, spokojnie zjeść śniadanie, a potem
z godnością, bez pośpiechu, odrobić wybrane
lekcje. Było przecież tyle interesujących spraw,
poza nauką! Czternastoletnie serce wyrywało
się do oczywiście absolutnie niedostępnych
obiektów uczuć, a czternastoletnia wyobraźnia
błądziła w nierozpoznanych dla samej siebie
obszarach. Czy ktoś z nas wiedział wtedy,
w 1973 roku, kim chce być? Kim zostanie?
Czy wszyscy myśleliśmy o biologii i naukach
pokrewnych jako kierunku dalszej nauki, czy
przyszłej profesji? Nie mogę powiedzieć z całą
pewnością, jak tę sprawę traktowali moi koledzy - ja sprecyzowanych planów życiowych
i zawodowych długo nie miałam. Sądzę, że
w czasach, w których uczyłam się w kórnickim liceum nie było to takie rzadkie. Żyliśmy
z pewnością skromnie i w warunkach niepełnej
wolności, ale nieporównanie spokojniej niż dziś
żyje licealna młodzież. Wszechwładny duch
konkurencji, rywalizacji czy współzawodnictwa
( nazwany kiedyś w Ameryce brutalnie i trafnie
‚wyścigiem szczurów’ ) był nam całkiem obcy.
Klasa nie była jakoś idealnie zgrana - pewnie zbyt wiele było w niej niezależnych indywidualności - ale solidarna i swojska. Trwała
przez te cztery lata oczywiście pewna wojna

damsko-męska, naturalna dla wieku, w którym
wtedy byliśmy: chłopacy usiłowali „rządzić”
nami, dziewczynami, trochę nas podrywali
a chcąc sprawić przykrość zachwycali się,
oczywiście fałszywie i z nadmierną egzaltacją, urodą i wdziękiem jakichś niedorosłych
podlotków z niższych klas. Możemy się jednak
poszczycić klasowym małżeństwem - Tereska
Grześkowiak, przyjaciółka, z którą siedziałam
w długiej, trzyosobowej ławce na niemieckim
i rosyjskim razem z Anią Kundegórską, wyszła
za mąż za Maćka Płończaka ( jedną z niewielu
osób wykształconych zgodnie z profilem );
są rodzicami czwórki wspaniałych dzieci,
i pozostają stabilnym i szczęśliwym stadłem
do dziś - cóż, lata licealne spędzone w jednej
klasie czasem niezwykle mocno cementują.
Przyjaźnie, zawiązane w szkole średniej, szczególnie te będące przedłużeniem
znajomości z podstawówki, także trzymają
się nieźle. Ania Kundegórska np., mimo iż
zamieszkała po studiach rusycystycznych
w Krakowie, przynajmniej raz na rok odwiedza
kórnickie strony; warto dodać, że gdy rodzice
Ani w trakcie jej edukacji licealnej przeprowadzili się z bloków przy naszym dworcu PKP do
poznańskich Naramowic, Ania została w wynajętym u pp. Ulanowskich pokoju by skończyć
szkołę średnią w Kórniku; z lojalności zarówno
wobec koleżanek jak i wobec swojego liceum.
Przyswajanie wiedzy było dla nas oczywiście ważne - przecież po to, by się uczyć,
chodziliśmy do szkoły! Istotniejszy chyba
jednak był aspekt społeczny wspólnego klasowego życia. Lubiliśmy się nawzajem i o ile
możności wspierali, tworząc w miarę zwarty
front przeciw codziennym problemom, np. niezapowiedzianym klasówkom czy surowszym
nauczycielom. W latach siedemdziesiątych
relacja między uczniami a pedagogami nie
była tak bezpośrednia jak obecnie - w nas
było dużo niewymuszonego szacunku dla
tzw. grona, nauczyciele zaś traktowali swoich
podopiecznych poważnie i bez zbędnych sentymentów. Pewni uczniowie w klasie mieli tzw.
oko u niektórych nauczających, ale wynikało
to wyłącznie z powodów merytorycznych; np.
Małgosia Piechowiak i Andrzej Bąkowski, nasza czołówka ścisłowców, miała dużo więcej
niż niezbyt rozeznany w tych dziedzinach
klasowy tłum uznania u matematyków, pani
profesor Danuty Ratajczakowej, pana profesora Mieczysława Półchłopka i pana profesora
Jerzego Noskowiaka.
Mnie, szorstko ale zdecydowanie, wspierała pani profesor Maria Weychan - Nowak,
która rychło ogólne i bardzo szerokie zainteresowanie literaturą przekuła w merytoryczny
i organizacyjny konkret. W trzeciej klasie
zachęciła mnie do startu w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, podsunęła informacje
i materiały, mobilizowała a przede wszystkim
przełamała mój strach i nieśmiałość sugerując,
że - dam radę. I tak, mysza z kompleksem
małego miasteczka wyruszyła na podbój świata literaturoznawstawa ( całkiem skuteczny
zresztą, ale to już inna opowieść ). Wsparcie
miałam też ze strony pani profesor Teresy
Rogozi - Olejnik, nauczycielki chemii, który
to przedmiot, nie ukrywam - fascynował mnie
bardzo umiarkowanie; pani profesor Teresa
patronowała działaniom założonej niedawno

w naszej szkole Pro Sinfoniki, ja ( razem
z Anią Kundegórską ) zostałam prezeską
klubu ( bardziej z przyczyn „melomańskich”
niż organizacyjnych ); tę współpracę, bo była
to współpraca a nie - wydawanie i wypełnianie
poleceń, wspominam bardzo serdecznie.
W ogóle - przez te cztery lata ważniejsze
niż cokolwiek innego były dla mnie relacje
międzyludzkie i sztuka. Albo - relacje międzyludzkie, które tworzyły się dzięki wspólnym
zainteresowaniom kulturalnym w ogólności,
a muzyką i poezją w szczególności. Już
w szkole podstawowej śpiewałam w chórze
prowadzonym przez wspaniałego nauczyciela
i muzyka, pana Stefana Nowaka; pochlebiam
sobie, że mnie lubił, i zwykle przymykał oko na
to, że czytałam podczas lekcji śpiewu w czasie, gdy on usiłował nauczyć paru prostych
taktów moich afonicznych kolegów. W liceum
zaś „przystąpiłam” do zespołu wokalnego,
który prowadził syn mojego poprzedniego
dyrygenta, Franek Nowak - multiinstrumentalista a wkrótce i przyjaciel. Zespół nasz
dyrektor szkoły, pan Kazimierz Zimniak,
nazwał „Sikory”, ku naszemu początkowemu
utrapieniu a późniejszemu rozbawieniu ( mnie
to określenie kojarzyło się i zawsze będzie
kojarzyć z pierwszymi stronicami „Potopu”
Sienkiewicza: kiedy do majątku odziedziczonego po dziadku przybywa pan Andrzej Kmicic
z wiernymi druhami, a ci - by odpocząć od
trudów wojaczki i zaznać zabawy - zapraszają
miejscową służbę żeńską do stołu i tańca,
wołając na dziewczyny ‚sikorki, sikorki!’ cała ta
przygoda, jak wiadomo, nie kończy się najlepiej ). Razem z Anią, Teresą i Aliną Rydlewską
dołączyłyśmy do starszych wokalistek - Basi
Busse, Joli Stajkowskiej i Basi Antkowiak, i zaczęłyśmy budować, nieświadomie pewnie,
historię swej tożsamości. To w piosenkach,
tych „oficjalnych”, przeznaczonych na duże
imprezy ( choć - czy myśmy w ogóle śpiewały
coś „oficjalnego” ? nie przypominam sobie
), harcerskich, zaangażowanych i czysto
sentymentalnych, w sakro-songach wreszcie
( bo od początku działalności śpiewałyśmy
też w kościele nowe wtedy, popowe w rytmie
a posoborowe w duchu pieśni ) znajdowałyśmy i odkrywałyśmy bogactwo uczuć, barw
świata i prawdziwie humanistycznych ideałów
( pisząca te słowa tak dalece zapatrzyła się
w piosenkę, że aż poświęciła się jej badaniu
- w różnych kontekstach i funkcjach - w swej
pracy naukowej ). Nasza przyjaźń w zespole,
bo „Sikory” okazały się prawdziwym, współpracującym ze sobą zespołem, po dołączeniu
młodszej wokalistki Gosi Pieniężnej ( specjalistki od wielogłosowej harmonii ), oczywiście
uczennicy naszego ogólniaka - przetrwała
do dziś. Widujemy się najczęściej, jak się da,
szukając pretekstów do śpiewania - spotkania,
zawsze witając się tak jakbyśmy rozstały się
wczoraj.*
Wysiłki, aby stworzyć w szkole silny nurt
życia artystycznego podejmował już od dawna
profesor Jerzy Noskowiak, matematyk zakochany w operze; to on wiódł kolejne roczniki
na szlak przygody z tą fantastyczną sztuką,
od początku lat siedemdziesiątych organizując
wyjazdy do poznańskiego ‚gmachu pod Pegazem’. Dając możność uczestniczenia w spektaklach muzycznych na najwyższym poziomie
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wiele osób na zawsze ‚zaraził’ operą. On także
sprowadził do naszej szkoły Pro Sinfonikę,
twórczo później rozwiniętą przez chemiczkę-skrzypaczkę, Teresę Rogozię - Olejnik.
Tzw. życie teatralne do naszej szkoły wprowadziła, ‚nowa’ za moich czasów polonistka
Maria Magdalena Kuczyńska; wkrótce, dzięki
swej serdecznej bezpośredniości stała się
dla nas Leną, a dzięki kierownikowi naszego
zespołu, Frankowi - panią Nowakową ( nie
ukrywajmy - przyszli pp. Nowakowie poznali się
na gruncie Sikorowym, a patronką ich uczucia
jest, oczywiście, piosenka! ). Ten szczęśliwy
mariaż teatru i muzyki dał nam możność wystąpić w poetyckim spektaklu, wymyślonym
przez Lenę a wyreżyserowanym przez Henryka
Dąbrowskiego, „O pięknem rzecz jest rozwiniona”, na podstawie „Promethidiona” Cypriana
Kamila Norwida oraz w oparciu o wybór wierszy
poetów współczesnych. Po raz pierwszy w pełni
zaistnieliśmy twórczo - przez śpiew, recytację
a nawet grę aktorską; poznański aktor i animator kultury pan Henryk Dąbrowski otworzył
zamknięte w wielu z nas pokłady talentu, każąc
uczyć się strof romantycznego poety który
wierzył, że piękno, praca i miłość są na zawsze
sprzężone i konieczne, by powstała sztuka (
„O Sztuko! Człowiek do ciebie powraca / jak do
cierpliwej matki dziecię smutne!” ).
Koleżanki i koledzy z obu naszych klas
- ‚a’ i ‚b’, zachęceni możliwością skorzystania
z cudownie brzmiącej propozycji „zwolnienia
z lekcji” gremialnie zgłosili się do występów.
Formalnie każdy, dzięki pracy scenarzystki
i reżysera ( „Bo każdy, każdy z nas tym piękna
pyłem” ) zaprezentował się od nieznanej dotąd
innym ( i samemu sobie ) strony, dziwiąc się na
próbach i podczas występów jak bardzo dobrym jest deklamatorem, śpiewakiem i aktorem.
Największym odkryciem w tym przedsięwzięciu
okazał się Włodek Talarczyk, który mocnym
głosem mówił najistotniejsze fragmenty poematu. Do dziś je pamiętam, bardziej z naszego
szkolnego przedstawienia niż z polonistycznej
lektury; bardziej w sugestywnej interpretacji
Włodka niż ze studenckiego obowiązku obcowania z wykładem romantycznej estetyki. „Kto
kocha widzieć chce choć cień postaci, / choć
ślad do lubej wiodący mieszkania...”, mówił
nasz kolega z klasy a my, jak Norwidowscy
„przemienieni kołodzieje” przyjmowaliśmy te
słowa do serca i oddychaliśmy nimi przez całe
lata; oddychamy do dziś. Czasem, bardzo
rzadko, widzę się z Włodkiem przelotnie, np.
w kościele - przesyłamy sobie wtedy porozumiewawczy uśmiech, który zawiera w sobie
wszystkie odcienie szkolnej przyjaźni; mimo,
że nie rozmawialiśmy więcej niż parę razy
od czasów matury mamy z sobą więź, którą
może dać tylko sztuka, pamięć o jej wspólnym
prezentowaniu i celebrowaniu.
W tym spektaklu, który pokazaliśmy kilka
razy, m.in. w szkole podstawowej i na zamku,
z różnych okazji, tańczyła nasza piękna, podobna do słonecznika koleżanka z klasy Iza
Denizot. Amerykańska piosenka, wyznaczająca
rytm tego solowego występu, w istocie dość
groźna ( „Bang, bang, my baby shot me down”
- „Pif-paf, mój kochany mnie zabił” ) była cudownie zinstrumentowana i stanowiła piękne tło dla
wrażliwej mistrzyni baletu, którą Iza - zawsze
trochę osobna, tajemnicza, nieprzenikniona
- z pewnością była. Sławny utwór Sonny’ego
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Bono, wielokrotnie przerabiany i reinterpretowany, zawiera słowa:
Teraz kochany odszedł, nie wiem dlaczego,
Od tego dnia czasem płaczę,
Nawet nie powiedział ‚żegnaj’,
Nie poświęcił nawet chwili by skłamać.
Może nie powinno się prowokować losu
i wykorzystywać (nawet tylko jako tła ) utworu z t a k i m i słowami? Może licho słyszy
i odczytuje to jako zachętę do działania? Iza
odeszła bez pożegnania, zniknęła gdzieś, na
długo przed śmiercią wraz ze swoim wdziękiem i tajemnicą, zabierając na zawsze jeden
promień słońca, jasny jak jej włosy.
Było jeszcze harcerstwo, prowadzone
także przez profesora Jerzego Noskowiaka;
właściwie „Sikory” reprezentowały harcerstwo, choć nie występowałyśmy zbyt często
w naszych szarych mundurach. Latem
jeździliśmy na obozy, zawsze nad morze,
do Unieścia, do Gąsek i do Mrzeżyna. Pełne
trzy tygodnie spędzaliśmy pod namiotami,
w prześwietnym towarzystwie druhen i druhów, klasowych i pozaklasowych, ciesząc się
słońcem, wolnością i - jak zwykle - śpiewem. A
może wcale się nie cieszyliśmy, bo uważaliśmy to wszystko za rzecz zupełnie normalną?
Rytuały codzienności: ranne wstawanie,
apel z nieodłącznym „Wszystko co nasze
Polsce oddamy”, zajęcia w obozowym gospodarstwie, wyjścia zbiorowe ( jednostkowe,
pozaregulaminowe też się zdarzały ), posiłki
na świeżym powietrzu, papierosy palone „za
latryną” ( w moim przypadku bez następstw
w formie nikotynowego nałogu, „fajka” palona
tylko dla szpanu i żeby „wyglądać starzej” ),
ognisko zapalane przez druha Komendanta
„tyl-ko je-dną za-pał-ką”, niekończące się
gitarowe ballady; jakieś flirty,lekkie zawroty
głowy, poczucie, że jeszcze wszystko jest
możliwe... Docenić przychodzi to dopiero
po latach, kiedy w lipcowy wieczór głośne
koncerty świerszczy i zapach dymu przypominają, po raz kolejny, o „ludziach, co we mgle
/ o czasie, który był”.
I jeszcze takie wspomnienie powrotu,
bodaj z obozu w Mrzeżynie, w końcu lipca
1974 albo 1975 roku: jedziemy autobusem,
wypchanym nami i plecakami, bez picia,
śpiewając gromko i bez przekonania „Panie
szofer gazu, panie szofer gazu, bo pół litra
(względnie - dziewczyna ) jest w garażu!”;
około 23,00 nareszcie - dom! Mama wiernie
czeka na nas z kolacją, smażąc konfitury,
w kuchni obłędnie pachnie malinami, wszyscy śpią a my z Anią pijemy z niewymowną
ulgą świeżo sparzoną herbatę i zajadamy się
pieczonym kurczakiem, który już nigdy potem
tak nam nie smakował; cicho opowiadamy
mamie o obozie, nie o wszystkim, oczywiście,
bo sprawy zakochań - wciąż beznadziejnych
- zostawiamy sobie, długo jeszcze w noc
szepcząc i chichocząc.Towarzyszy nam
daleki księżyc i spóźniony słowik. Nad ranem
krótki sen, już skowronki i nowy dzień; wciąż
mamy po szesnaście albo siedemnaście lat,
świat stoi przed nami otworem tylko o tym
nie wiemy. Po omacku szukamy, błądzimy,
a potem szybko przemijamy i mijamy, migają
twarze, pejzaże, sprawy. Wszystko toczy się
swoim torem - kosmos i nasze indywidualne
istnienia.
Mija czas.

Miało i ma w tym wszystkim, w dojrzewaniu,
dorosłym życiu i teraźniejszym bytowaniu, swój
udział Liceum Ogólnokształcące w Kórniku;
teraz nieco inne niż w latach siedemdziesiątych
ale wciąż niestrudzone w trwaniu; w jakiejś
części i też dzięki nam - nasze.
Sala na piętrze po lewej stronie - gabinet
biologiczny z różnymi planszami, przyrządami
i mikroskopami - była naszą klasą; nie pamiętam kto gdzie siedział, chyba często zmienialiśmy się miejscami. Pamiętam za to po prostu
grono zacnych kolegów, przyjazne uśmiechy,
rozmowy na przerwach, wspólne chrupanie
jabłka i dzielenie się nawet najskromniejszą
kanapką, zakazane wyprawy po drożdżówki do
cukierenki Maćkowiaka podczas dużej przerwy,
odpisywanie na ostatnią chwilę zadań z matmy.
Zwykłe, w sumie - dobre szkolne życie. Byli
w nim obecni także nasi nauczyciele, współtworzyli je swoimi umiejętnościami i podejściem do
uczniów. Kilkoro z nich pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Na pogrzebach: matematyczki
Danuty Ratajczakowej i dyrektora Kazimierza
Zimniaka zaśpiewały „Sikory”, ja - na życzenie
Drogich Nieobecnych - „Pannę Pszeniczną”,
pełną blasku pieśń, którą tak wielu z nas nosi
w sercu. Może dlatego chcą jej słuchać także
uczestnicy uroczystości żałobnych bo jest w niej
tyle życia, tyle nadziei i zaufania do boskiej
i ziemskiej Matki?
Szkolne czasy trwają także dzięki piosence.
Moi idole tamtych czasów to byli poeci
całego świata, i pieśniarze - Skaldowie,Bułat
Okudżawa,Ewa Demarczyk. Ta ostatnia
zaśpiewała kiedyś po hiszpańsku pieśń do
wiersza Meksykanina J. T. Bodeta, „Cancion
de las voces serenas”, o przyjaźni i przemijaniu:
Upłynął nam wieczór na śpiewaniu pieśni,
Na pogoni za obłokiem i na zrywaniu
płatków kwiatu(...),
Upłynęła nam noc na odmawianiu modlitwy i na rozmowie z gwiazdą (...),
Upłynie nam ranek na powrocie do tej piosenki i na pogoni za innym obłokiem (...),
I upłynie nam życie na słuchaniu szmeru
wody godzin, co porywa nam serce.
Może w czasie wrześniowego spotkania
powróci na chwilę atmosfera lat - dużych
przerw, prób zespołu, lipcowych obozów - za
którą tęsknię każdego lata? Spotkamy się by
odpominać stare czasy, patrząc na zdjęcia,
które robił i wciąż robi niestrudzony klasowy
fotograf, kronikarz naszego przemijania Wojtek
Zimniak. Pewnie ucieszymy się sobą, opowiemy o swoich „pogoniach za obłokiem” , a może
noc i ranek „upłynie nam na powrocie do tej
piosenki”? Bo mamy wspólną piosenkę, wiele
wspólnych piosenek.
Konstatując nieuchronność przemijania
będziemy się opierać jego niszczącej mocy,
zawsze tak samo: przez spotkanie, bliską życiu
sztukę i pamięć.
Joanna Maleszyńska
( z domu Waligóra )

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

70 lat Liceum w Kórniku

* W występach ‚zewnętrznych’, coraz rzadszych ale zawsze radosnych wspomagają nas
do dziś muzycy, których umiejętności trudno
przecenić - liryczny gitarzysta Janek Zięta,
i improwizujący jak prawdziwy jazzman na
flecie prostym a akompaniujący na akordeonie
Maciej Marciniak; obaj kórniczanie.
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Czerwiec dla naszych przedszkolaków
obfitował w wydarzenia kulturalne związane z poezją i teatrem. 18 czerwca odbyło
się „Letnie spotkanie z poezją”, na którym
dzieci z poszczególnych grup prezentowały
przygotowane przez siebie utwory. Całość
prowadzona była przez Panią Lato (p. Joasia Kasprzak), która wprowadziła dzieci
w słoneczny, letni i wakacyjny nastrój.
23 czerwca natomiast mieliśmy okazję
zobaczyć na scenie dzieci należące do
przedszkolnego kółka teatralnego „Promyczki”. Kółko teatralne powstało w listopadzie 2014 roku. Skupia dzieci, które
wyróżniają się zdolnością zapamiętywania
tekstów, łatwością i chęcią do odgrywania
na scenie przydzielanych im ról, otwartością
w wyrażaniu swoich emocji i uczuć, chęcią
współpracy z koleżankami i kolegami. Głównymi założeniami i celami powstania kółka
są: rozwijanie w dzieciach zamiłowania do
aktywnego uczestniczenia i tworzenia życia
kulturalnego, rozwijanie inwencji twórczej,
wyobraźni i wrażliwości estetycznej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć,
emocji, wczuwania się w stany emocjonalne
innych, rozwijanie dykcji, ruchu i gestu sce-

nicznego, budowanie pozytywnych więzi
emocjonalnych między koleżankami, kolegami i nauczycielem, kształtowanie świadomej
dyscypliny, poczucia odpowiedzialności
indywidualnej i zbiorowej (udział jednostki
w sukcesie zespołu).
Spotykaliśmy się średnio raz w miesiącu
w sobotnie przedpołudnia. Podczas spotkań
bawiliśmy się na scenie, pracowaliśmy
nad naszą dykcją, ruchem scenicznym.
Finałem i efektem naszych warsztatów było
przedstawienie wystawione dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola Pt. „Humba,
bumba, bang” (na podstawie opowiadania
I. Degórskiej). Moi mali aktorzy wcielili się
w role: żyrafy Cecylki (Antonina Gałężewska), kameleona Leona (Zosia Bałęczna),
nosorożca Tomasza (Dominik Wysocki),
szamanki (Klara Zalicka). W pozostałych
rolach wystąpili: Wojtek Dulski, Konstancja
Gałężewska, Ada Wdowiak, Ola Gielniak,
Gabrysia Gronek, Zuzia Zimowska, Nikola
Morszner, Amelka Blejwas, Julka Jankowiak,
Nicole Krakowska. Nasze przedstawienie
niosło przesłanie o tym, że każdy z nas jest
wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i że
wygląd zewnętrzny wcale nie jest ważny.

Mam nadzieję, że nasz spektakl dostarczył widzom wielu emocji. Zarówno radości,
jak i wzruszeń.
Z całego serca dziękuję moim małym
aktorom za trud włożony w przygotowanie
się do odgrywanych ról. Mam nadzieję,
że nasze spotkania pozostaną na zawsze
w Waszej pamięci a miłość do teatru będziecie nadal w sobie rozwijać. Niezwykle
miło było się z Wami spotykać i z Wami
pracować…Jesteście wyjątkowi…
Dziękuję serdecznie rodzicom, którzy
pomagali dzieciom w przyswajaniu tekstu
i sprawili, że dzięki wspaniałym kostiumom,
grane przez naszych aktorów postaci były
bardziej wiarygodne.
Dziękuję Pani Edycie, która była z nami
na każdym naszym spotkaniu i pomagała
nam przygotować przedstawienie.
Nasze kółko będzie działać nadal,
niestety już w zmienionym składzie, gdyż
część dzieci od września rozpoczyna edukację w szkole. Mam nadzieję, że dołączą
do nas nowi artyści, z którymi w następnym roku szkolnym zrobimy coś fajnego,
niezwykłego…
Beata Krakowska

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU
W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
MULTITEST
16.10.2014 - odbył się Konkurs Multitest
w dziedzinie Matematyki, zorganizowany
przez Centrum Edukacji Szkolnej. Wzięło
w nim udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Laureatami Konkursu zostało dwóch
uczniów naszego Gimnazjum: VI miejsce
w Polsce uzyskał uczeń klasy IC Jakub
Kaźmierczak (w jego kategorii wiekowej
startowało1085 uczniów); VIII miejsce
w Polsce uzyskała uczennica kl. III E–Danuta Sibilska ( w jej kategorii wiekowej
startowało 786 uczniów).
ALFIK.
26.11.2014 odbyła się XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny,
zorganizowanego przez Łowców Talentów
JERSZ. W matematycznej rozgrywce
wzięło udział ponad 52 tys. uczestników.
Zadania konkursowe nie wymagały dużej
wiedzy szkolnej, raczej skupienia, sprytu,
wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów.
Wyniki Konkursu:
KLASY I - I miejsce w szkole – Jakub
Kaźmierczak; IV miejsce w województwie;
(w tej katego-rii startowało 3 231 uczniów),
KLASY III - I miejsce w szkole – Danuta
Sibilska; V miejsce w województwie; (w tej
kategorii startowało 2 007 uczniów).
KANGUR 2015
19.03.2015 - odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, który
jest w chwili obecnej najbardziej masową
imprezą matematyczną na świecie. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych, przeprowadzające
Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja

Sukcesy uczniów Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
w konkursach humanistycznych w roku szkolnym 2014/2015.

„Wiedza jest
drugim słońcem dla ludzi”.

Platon

Nic tak nie cieszy nauczycieli jak sukcesy
ich podopiecznych. Uczniowie naszej szkoły
wykazują się ogromnym poziomem wiedzy
i umiejętności zarówno w kuratoryjnych
konkursach przedmiotowych, jak i konkursach organizowanych przez inne placówki
oświatowe, zdobywając liczne nagrody,
wyróżnienia i tytuły finalistów oraz laureatów.
Konkursy polonistyczne.
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
to najważniejszy dla szkół konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Zdobycie tytułu laureata zwalnia ucznia z
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, jednocześnie ta część egzaminu jest
zaliczana uczniowi na maksymalna liczbę
punktów. Poza tym dla laureata drzwi wybranej, wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej
stoją otworem. W roku szkolnym 2014/2015
zaszczytny tytuł laureata w dziedzinie
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języka polskiego zdobyła Danuta Sibilska,
uczennica klasy III e, która już od pierwszej
klasy przygotowywała się do tego sukcesu,
zdobywając w klasie II tytuł finalisty.
Wysokie miejsca zdobyły uczennice
naszego gimnazjum w konkursach ortograficznych. Danuta Sibilska wywalczyła główna
nagrodę (wieczne pióro), czyli pierwsze
miejsce w „Wielkim Dyktandzie o Pióro
Jadwigi Zamoyskiej” organizowanym przez
Zespół Szkół w Kórniku. Daria Rozmiarek,
kl. III b, która zajęła III miejsce w tym konkursie, zabłysnęła talentem ortograficznym
w powiatowym konkursie ortograficznym
organizowanym przez Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Środzie
Wlkp. (gimnazja i szkoły średnie). Napisała
najlepiej bardzo trudny tekst ortograficzny,
zachwycając nauczycieli umiejętnościami
polonistycznymi.
Uczniowie naszego Gimnazjum brali też
udział w konkursie „Złota Żaba” w Dziedzinie
Literatury i Języka Polskiego organizowanym przez Fundację Edukacji Społecznej

„EKOS”. Nasza uczennica, Maria Duszczak,
kl. III e zdobyła wyróżnienie i cenną nagrodę.
Tegoroczna edycja konkursu była współfinansowana ze środków Województwa
Wielkopolskiego, powiatów: poznańskiego i
wolsztyńskiego, miast i gmin: Kórnik, Luboń,
Swarzędz, Szamotuły oraz Września.
Grupa teatralna wzięła udział w XV Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Robakowie. Nasz uczeń, Nikodem Wojciechowski,
kl. III d zdobył nagrodę dla najlepszego aktora. Nikodem wraz z Magdaleną Zimniak, kl.
III e pięknie się zaprezentowali w konkursie
gwary wielkopolskiej „Jezdem poznańsko
pyra” organizowanym przez Gimnazjum w
Tulcach. Poza tym uczniowie o zainteresowaniach teatralnych mieli okazję sprawdzić
się w licznych konkursach recytatorskich.
Zwieńczeniem zmagań konkursowych z
języka polskiego była wielka wygrana naszej
drużyny polonistycznej w składzie Maria
Duszczak, Danuta Sibilska, Magdalena
Zimniak, Kajetan Tomczak, kl. III e w „Wielkim Konkursie Języka Polskiego” w Środzie
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Kopernika w Toruniu.
Wyróżnienie w tym Konkursie uzyskali:
uczennica kl. IIIE – Danuta Sibilska i uczeń
kl. IC – Jakub Kaźmierczak.
WOJEWÓDZKI KONKURS
MATEMATYCZNY
15.04.2015 – w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im.
Mieczysława Karłowicza w Poznaniu 470
laureatów konkursów przedmiotowych
organizowanych dla uczniów gimnazjów
województwa wielkopolskiego odebrało
z rąk Wojewody Wielkopolskiego pana
Piotra Florka i Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty pani Elżbiety Walkowiak zaświadczenia i nagrody.
W tegorocznych konkursach przedmiotowych uczestniczyło 51 449 uczniów z 571
gimna-zjów województwa wielkopolskiego.
Danuta Sibilska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
i Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W Konkursie Matematycznym Danusia
uzyskała 100% poprawnych odpowiedzi.
Uczennica jest zwolniona z egzaminu
gimnazjalnego z matematyki i z języka
polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego egzaminu;
otrzymuje roczną ocenę celującą z matematyki i z języka polskiego i jest w pierwszej
kolejności przyjęta do wybranej przez siebie
szkoły ponadgimnazjalnej.

trofea: statuetki „Złotej Żaby”, wręczane
przez Prezesa Fundacji Witolda Gromadzkiego oraz przedstawi-cieli sponsorów.
Przyznano różnorodne nagrody rzeczowe: drony i roboty, aparaty fotograficzne,
zegarki typu „smartwatch”, książki, gry
edukacyjne i logiczne.
W XXII edycji konkursu „Złota Żaba”
w dziedzinie matematyki wzięło udział 2
399 uczniów.
Laureatką Konkursu została Danuta
Sibilska.

OŚWIATA

OŚWIATA

POEZJA I TEATR W PRZEDSZKOLU MISIA USZATKA

EGZAMIN GIMNAZJALNY
W tym roku szkolnym dwie uczennice
Gimnazjum uzyskały na egzaminie gimnazjalnym z matematyki maksymalną liczbę
punktów. Danuta Sibilska – laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
i Magdalena Zimniak, która rozwiązała arkusz egzaminacyjny z matematyki w 100%.
Serdecznie dziekuję Szkolnym Komisjom Konkursowym – za rzetelną pracę.
Laureatom gratuluję osiągniętych wyników,
a pozostałym uczestnikom – odwagi, uporu
i ambicji. Wierzę, że dzięki tym niezwykłym
cechom jesteście w stanie w przyszłości
odnosić liczne sukcesy.
Irena Zając

KONKURS „ ZŁOTA ŻABA”
18.04.2015 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursów „Złota Żaba”
W trakcie gali wręczono nagrody oraz
dyplomy 45 laureatom oraz 38 wyróżnionym w konkursach z języka polskiego i matematyki. Na zwycięzców czekały cenne
Danuta Sibilska

Wlkp. (gimnazja i szkoły średnie). Nasza
ekipa zdobyła pierwsze miejsce i pokonała
LO im. Powstańców Wlkp. w Środzie Wlkp.
oraz Gimnazjum w Kleszczewie. Konkurs
sprawdzał umiejętności przekładania tekstu
gwarowego na język ogólnopolski, analizy i
interpretacji utworów poetyckich, redagowania opowiadań, recytacji utworów literatury
staropolskiej, wcielenia się w rolę rzecznika
prasowego (rewelacyjne role Kajetana Tomczaka i Magdaleny Zimniak) i zaprezentowa-

nia na żywo dobrego wywiadu. Tym ostatnim
zadaniem wzbudziliśmy uznanie u samego
genialnego pomysłodawcy konkursu, pana
A. Bartoszewicza.
Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego pomaga swoim uczniom rozwijać
talenty i realizować się w różnych dziedzinach. Życzymy naszym podopiecznym
dalszych sukcesów, a na najbliższy czas
- pogodnych wakacji.
Anna Paprocka
Magdalena Zimniak

Najlepsi humaniści:
Kajetan Tomczak, Maria Duszczak, Danuta Sibilska, Magdalena Zimniak,
opiekun Anna Paprocka
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Jakub Kaźmierczak
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PODSUMOWANIE SPORTU
SZKOLNEGO W GMINIE
Cały rok szkolny 2014/2015 szkoły
podstawowe i gimnazja walczyła we współzawodnictwie sportowym „Na najbardziej
usportowioną szkołę „ o puchar Burmistrza.
By osiągnąć sukces sportowy w wielu
dyscyplinach trzeba było wygrać zawody
gminne, półfinały i finały powiatowe. Przez
cały rok szkolny sukcesy uczniów i szkół ,
także naszej jedynej szkoły ponadgimnazjalnej ZS Kórnik można było na bieżąco
śledzić na łamach „Kórniczanina”.
W tym roku rywalizację wygrała Szkoła
Podstawowa z Radzewa przed SP 1 Kórnik,
SP Szczodrzykowo, SP 2 Kórnik. Na uroczystym spotkaniu w dniu 22 czerwca 2015
z udziałem przedstawicieli władz i instytucji
oświatowych, działaczy SZS podsumowano całoroczną szkół w gminie. Najlepsze
szkoły otrzymały statuetki i dyplomy oraz
w nagrodę fundusze na zakup sprzętu
sportowego. Wyróżniono także najlepszych
sportowców SZS, którzy mieli wielokrotne
osiągnięcia na szczeblu województwa
i powiatu. Także nagrodzono dyplomami
i upominkami wyróżniających się nauczycieli szkół gminy Kórnik. Wszystkie szkoły
gminne oraz ZS Kórnik zapracowały na to,
że gmina Kórnik kolejny raz została wyróżniona w sporcie szkolnym przez Starostę
Powiatu Poznańskiego.

w województwie.We współzawodnictwie
sportowym w powiecie uczestniczyły : 34
szkoły podstawowe, 41 gimnazjów i 10
szkół ponadgimnazjalnych.
We współzawodnictwie sportowym
w województwie sklasyfikowano : 397
szkół podstawowych, 311 gimnazjów
i 232 szkoły ponadgimnazjalne.
WYRÓŻNIENIA NAUCZYCIELI
za rok szkolny 2014/2015
Za osiągnięcia swoich uczniów, sukcesy szkoły w powiecie i województwie ,
promocję gminy Kórnik oraz działalność
organizacyjną w SZS :
SP Radzewo – Karol Niemier
SP 1 Kórnik – Katarzyna Pucek
i Adam Prokopczuk
SP Szczodrzykowo- Dariusz Śmigielski
SP 2 Kórnik – Małgorzata Iszkuło
G. Kórnik Anetta Szarzyńska,
Hubert Nowicki
G. Robakowo - Paweł Pawlaczyk
ZS Kórnik Andrzej Paluch, Iwona Rauk
WYRÓŻNIENIA dla
„UCZNIA –SPORTOWCA SZS
w roku szkolnym 2014/2015”
Niżej wymienieni sportowcy wyróżnili
się wynikami sportowymi , nienaganną
postawą , godnym reprezentowaniem
szkoły i gminy we wszystkich zawodach
organizowanych przez Szkolny Związek
Sportowy w Kórniku:

Szczególne podziękowania skierowała :
- do p. Burmistrza i Rady Miejskiej za to,
że uczniowie mogli wyjeżdżać na zawody
poza gminę.
-do p. Jana Wójkiewicza - OSiR oraz p.
Ryszarda Bartkowiaka - sekcja szachowa „Wieża Kórnicka” za to że zawsze
współpracują z SZS i pomagają w organizacji imprez.
- dla p. Wojciecha Kiełbasiewicza i Promocja KCSiR za życzliwość dla sportu
szkolnego .
- dla Promocji gminy Kórnik za zrozumienie i wspomaganie działalności SZS.
- także P. Łukaszowi Grzegorowskiemu
za to, że na bieżąco społeczeństwo
gminy Kórnik może śledzić poczynania
sportowe naszych uczniów.
- dla dyrektorów szkół i rodziców sportowców za to, że dają szansę działać na
sportowo swoim uczniom i nauczycielom.
Również za to, że zawsze gościnnie
przyjmują w swoich szkołach młodych
sportowców uczniów z całej gminy.
- dla wolontariuszek – Młodzieżowych
Organizatorek Sportu oraz ich nauczycielek ze szkół ZS Kórnik i Gimnazjum
Kórnik, za pomoc w organizacji imprez
gminnych i powiatowych.
Sport szkolny uczy i wychowuje.
Przepisy gier zespołowych, zdrowa rywalizacja w konkurencjach indywidualnych
przestrzegane przez organizatorów zawodów powodują, że uczniowie muszą
być zdyscyplinowani, bo w przeciwnym

KOLARSTWO
SUKCESY ZAWODNICZEK
MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
W SZOSOWYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI
W ostatni weekend czerwca w Strzelinie
(jazda indywidualna na czas) i w Sobótce
(start wspólny) odbyły się Mistrzostwa Polski
w kolarstwie szosowym. Z łupem trzech
medali wróciła z Dolnego Śląska ekipa UKS
Jedynka Kórnik. Najpierw rozegrano walkę o
medale podczas jazdy indywidualnej na czas.
W kategorii juniorek zwyciężyła Daria Pikulik z
Nowatexu Darłowo, a miejsce tuż za podium
wywalczyła Weronika Humelt. Do medalu naszej zawodniczce zabrakło niecałe 8 sekund.
Więcej sukcesów osiągnęły kolarki z Kórnika
w kategorii do lat 23. Złoty medal w tej kategorii
zdobyła świeżo upieczona srebrna medalistka
z Igrzysk w Baku Katarzyna Niewiadoma, która
na co dzień reprezentuje najlepszą na świecie
grupę zawodową kobiet RaboLiv. Natomiast
miejsca od 2 do 4 zajmowały już tylko dziewiętnastoletnie zawodniczki UKS Mróz Jedynka
Kórnik w kolejności, Natalia Radzicka, Nikol
Płosaj i Alicja Ratajczak (20 lat). W pierwszej

dziesiątce znalazło się aż pięć zawodniczek
z Kórnika. Na miejscach 9 i 10 uplasowały
się jeszcze Natalia Nowotarska i Victoria Żegleń. Warto dodać, że w elicie pań (seniorki),
zwyciężyła Eugenia Bujak na co dzień startująca w słoweńskim BTC City Ljubljana, przed
Niewiadomą i wychowanką UKS Jedynka
Kórnik Katarzyną Pawłowską. W tej doborowej
stawce Natalia Radzicka zajęła siódme miejsce. Startujący w kategorii Elita mężczyzn w
barwach CCC Polkowice, kórniczanin Mateusz
Taciak, który na start jechał prawie prosto z
samolotu wracającego z Europejskich Igrzysk
Olimpijskich w Baku uplasował się na szóstym
miejscu. W Baku Taciak zajął bardzo dobre 14
miejsce, niestety zmęczenie podróżą i zmiana
czasu nie wpłynęła korzystnie na dyspozycję
kórniczanina, któremu w Strzelinie na dystansie
44 km zabrakło do medalu zaledwie 6 sek. Po
dwóch dniach przerwy rozegrano wyścigi ze
startu wspólnego. W wyścigu na 126 km pań
(elita i do lat 23), rewelacyjnie pojechała Alicja
Ratajczak, która od startu uciekała w czteroosobowej ucieczce, przez ponad 100km. Następnie
do tej czwórki, dojechała kolejna czwórka z
największymi gwiazdami polskiego kolarstwa
kobiecego, Bujak, Niewiadomą, Brzeżna i Pawłowską. Po kilku kilometrach czołówka liczyła już

11 zawodniczek, gdyż kolejne trzy doścignęły
ucieczkę. Na mecie doszło do finiszu o brązowy
medal, gdyż Małgorzata Jasińska (włoskie ALE
Cippolini) i Katarzyna Wilkos (Pacifik Toruń)
odskoczyły od czołówki. Na finiszu z czołowej
grupy najszybsza była Paulina Brzeźna przed
Niewiadomą, Pawłowską i Alicją Ratajczak. Za
Alicja na metę wpadła dziewiąta na Igrzyskach
w Baku i zwyciężczyni „czasówki”, Bujak.
Wyścig odbywał się m.in. w strugach deszczu,
na bardzo wymagającej trasie. Tym bardziej
ogromne uznanie należy się Alicji Ratajczak,
która sięgnęła po brąz w kategorii do lat 23.
Pozostałe zawodniczki Mróz Jedynki Kórnik
uplasowały się na miejscach, Nikol Płosaj 6,
Natalia Morytko 9 i Natalia Nowotarska 10. Ta
ostatnia i Natalia Radzicka (wycofana przez
lekarza) mocno ucierpiały w kraksach na śliskich zjazdach.
Kolejny etap naszych zawodniczek i zawodników to Mistrzostwa Europy w Atenach,
na które poleci aż 5 reprezentantów (Patryk
Rajkowski, Natalia Radzicka, Alicja Ratajczak,
Nikol Płosaj, oraz juniorka Weronika Humelt)
UKS Mróz Jedynka Kórnik, oraz trener kadry
juniorek Robert Taciak.

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY

Paweł Marciniak

Dekoracja czasówki

Na czele ucieczki Alicja Ratajczak

Zawody przy ławeczce szymborskiej

WYRÓŻNIENIA SZKÓŁ
- gminne współzawodnictwo
o puchar Burmistrza
w roku szkolnym 2014/2015
Szkoły Podstawowe
1. SP RADZEWO- 1 m. w gminie,3 m.
w powiecie 18 m w województwie.
2. SP 1 Kórnik – 2m. w gminie, 4 m.
w powiecie, 346 m. w województwie
3. SP Szczodrzykowo- 3 m. w gminie,
21 m. w powiecie, 318 w województwie
4. SP 2 Kórnik-Bnin - 4 m. w gminie, 20
w powiecie, 109 w województwie
Gimnazja
1. Gimnazjum Kórnik- 1 m. w gminie,7
m. w powiecie, w województwie -297 m.
2. Gimnazjum Robakowo- 2 m. w gminie
13 m. w powiecie,234 m. w województwie
Szkoła Ponadgimnazjalna
ZS KÓRNIK - 3 m w powiecie, 109
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SP Radzewo – Kamil Stempniak, Agata Radziejewska, Michał Najewski, Weronika Matuszewska, Mirella Rozmiarek.
SP 1 Kórnik-Filip Młynarczyk, Tymoteusz Gabski, Klaudia Kowalska
SP Szczodrzykowo – Jakub Zawodni
SP 2 Kórnik-Bnin- Krzysztof Maślanka
G. Robakowo-Jacek Norkiewicz
G. Kórnik –Marcin Tomaszewski,
Jagoda Tomczak
ZS Kórnik - Filip Kujawa, Wojciech
Kapusta, Patrycja Niemczal.
Upominki dla nauczycieli i uczniów to
nagroda w postaci bonu na zajęcia od
KCSR „OAZA”.
Podsumowania imprezy już po raz
45 ( od 1970 r.) dokonała Anna Raukkoordynator sportu szkolnego w gminie.
Podziękowała wszystkim tym, którzy
wspierają sport szkolny w gminie.

razie są wykluczeni z rywalizacji.
Taka jest rola sportu szkolnego, wpajać bakcyl sportowy od najmłodszych lat.
Nie tylko ważny jest wynik, ale to w jaki
sposób został osiągnięty. Najważniejsza
jest rywalizacja fair play uczniów i ich
nauczycieli. Prowadząca spotkanie dziękuje wszystkim tym , którzy rozumieją jej
społeczną pracę, przekazując jednocześnie podziękowania, słowa otuchy, które
były mobilizujące do dalszego działania.
Jak co roku przekazała opracowaną
przez siebie broszurkę, w której zamieszczone są informacje z osiągnięć sportowych szkół gminy Kórnik w powiecie,
rejonie i województwie w roku szkolnym
2014/2015 oraz zdjęcia z imprez.
ARA

nr 13/2015

Kolejny już raz kórnickie Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego uczciło rocznicę urodzin
Wisławy Szymborskiej zawodami wędkarskimi.
Tym razem głównymi nagrodami dla najlepszych wędkarzy były „ławeczki Szymborskiej”
ufundowane przez Urząd Miejski w Kórniku,
zarząd Koła i prezesa Koła Mirosław Grewling
oraz tomiki wierszy i inne upominki przekazane
przez Fundację Wisławy Szymborskiej i Wydział Promocji UM w Kórniku.
W zawodach brało udział 33 zawodników
z Koła Kórnik.
Pierwsze miejsce Łukasz Grewling - 9950g.
Miejsce drugie Mariusz Magdziarz - 5980g.
Miejsce trzecie Patryk Brogul - 4020g.
Przypomnijmy, że zawody odbywają się
na Prowencie, w pobliżu miejsca urodzenia
noblistki. Jak przeczytać można w biografii
Szymborskiej, przyjeżdżała ona wielokrotnie
z Kornelem Filipowiczem do Wielkopolski na
wakacje, podczas których często wędkowano.
Kórnickie zawody wędkarskie są więc
sympatycznym nawiązaniem do związków
pani Wisławy z naszym regionem i dobrym
przypomnieniem o miejscu urodzenia noblistki.
ŁG
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Drużyna seniorska KSS Kotwica Kórnik już w lipcu zaczyna ciężko pracować
na dobre wyniki w IV lidze. Panowie swój
pierwszy trening po krótkiej przerwie odbyli
w zeszłą środę tj. 8 lipca. Miesiąc ten jest
okresem intensywnej pracy bowiem na
początku sierpnia rozpoczynają się zmagania o mistrzostwo IV ligi. Pierwszy mecz
odbędzie się 8 sierpnia o godzinie 16.00 na
stadionie OSiR Kórnik ul. Leśna 6.
Wszystkie mecze u siebie zespół z
Kórnika będzie rozgrywał na boisku OSiR
Kórnik ul. Leśna 6 o godzinie 16.00.
Serdecznie zapraszamy!

Trenuj w Kotwicy-nabór do
grup młodzieżowych!
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz
młodzież, chłopców i dziewczynki do gry
w profesjonalnym klubie piłkarskim KSS
Kotwica Kórnik. Ogłaszamy nabór rocznika:
2005/06, 2007/08/09, 2003/04, 2001/02 i

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termin
8.08.2015
15.08.2015
22.08.2015
30.08.2015
5.09.2015
13.09.2015
19.09.2015
27.09.2015
3.09.2015
10.10.2015
18.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
7.11.2015
11.11.2015
14.11.2015

Gospodarze
Kotwica Kórnik
Grom Plewiska
Kotwica Kórnik
Huragan Pobiedziska
Kotwica Kórnik
Wełna Skoki
Kotwica Kórnik
GLKS Wysoka
Kotwica Kórnik
Kotwica Kórnik
Płomień Przyprostynia
Kotwica Kórnik
Mieszko Gniezno
Kotwica Kórnik
Warta Międzychód
GKS Dopiewo

1999/00. W przypadku dużej ilości chętnych
roczniki zostaną podzielone tak aby każda
kategoria wiekowo trenowała osobno.
Grupy młodzieżowe trenują od początku
sierpnia (z wyłączeniem drugiego tygodnia)
na Błoniach w Kórniku. Zapisy do grup
dziecięcych i młodzieżowych odbywają
się u poszczególnych trenerów. Można

Goście
GKS Dopiewo
Kotwica Kórnik
Tarnovia Tarnowo Podgórne
Kotwica Kórnik
Zjednoczeni Trzemeszno
Kotwica Kórnik
Iskra Szydłowo
Kotwica Kórnik
1922 Lechia Kostrzyn
Mawit Lwówek
Kotwica Kórnik
Sparta Oborniki
Kotwica Kórnik
Lubuszanin Trzcianka
Kotwica Kórnik
Kotwica Kórnik

również kontaktować się z panem Dariuszem Andrzejczakiem- koordynatorem grup
młodzieżowych pod numerem telefonu:
502-020-919
Wszystkich chętnych
zapraszamy na Błonie!
Aleksandra Chojnacka

Zatrudnię Panie do pracy w salonie gier. Kórnik, Zaniemyśl, Środa. Tel. 500 658 319
Sprzedam wózek dziecięcy firmy Roan „Marita” w jagodowym kolorze. Tel. 663 771 776
Sprzedam bieżnie elektryczną, mocna konstrukcja nowoczesny komputer „Arizona” model – 84712. Tel. 601 664 848
Sprzedam szafę metalową, myśliwską z sejfem. Cena 600 zł. Tel. 510 429 635
Sprzedam oprawione roczniki „Łowca Polskiego” lata 1997–2003. Tel. 510 429 635
Bardzo tanio sprzedam markizę na okno balkonowe, wymiar standardowy. Tel. 515 154 073
Zatrudnię do zbioru borówki, Konarskie. Tel. 519 128 087
Sprzedam działkę w Kamionkach 1700 m². Tel. 515 463 026
Przyjmę panią 40+ do pracy w sklepie spożywczym. Tel. 509 458 206
Przyjmę do pracy w weekendy w sklepie spożywczym. Tel. 509 458 206
Sprzedam meble: szafa dwudrzwiowa, komoda, szafka, regał na ksiązki, stolik RTV szklany. Tel. 601 624 138
Borowiec bliźniak 115, gotowy do zamieszkania, 256 tys. lub raty po 1500 zł. Tel. 602 214 931
Sprzedam lodówkę i pralkę stan bdb, gwarancja rozruchowa - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
Działki w Kórniku sprzedam. Tel. 602 111 810
Zatrudnię na lato i jesień do prac dorywczych w ogrodzie w Kórniku. Tel. 602 526 500
Przyjmę nieodpłatnie czarną ziemię. Tel. 604 674 943
Sprzedam Audi A4 B5 diesel - 2000r. w bardzo dobrym stanie, garażowany, z hakiem - cena 10.700 zł. Tel. 505 896 624
Biuro Obrotu Nieruchomościami Pro-Bud poszukuje działek budowlanych w Kórniku. Tel. 693 338 555
Sprzedam mieszkanie 1 piętro, 3 pok. 69,2 m² Śremska 205 tys., Golden Loft. Tel. 605 464 646
Sprzedam mieszkanie 2 pok. parter, 37,4m², Staszica 160 tys., Golden Loft. Tel. 605 464 646
Sprzedam mieszkanie w zabudowie szeregowej z pełnym wyposażeniem 3 pok. 69,6 m², Bninie, 339.900 zł., Golden Loft. Tel. 605 464 646
Sprzedam mieszkanie w zabudowie bliźniaczej, 3 pok. 75m²/86m² działka Deweloperski, 279 tys., Bnin, Golden Loft. Tel. 605 464 646
Sprzedam dom w Bninie 130m², 565m² działka, 6 pokoi, 470tys., Golden Loft. Tel. 605 464 646
Na sprzedaż ładny dom w Kamionkach, 90m² Golden Loft. Tel. 731 119 118
Sprzedam działkę Dębiczek 700m², okazja. Tel. 601 714 766
Sprzedam piec gazowy powierzchnia grzewcza ok. 300². Tel. 504 747 478
Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42, na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
Sprzedam, nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki+kurtka) XL (184cm) oraz nowe buty robocze 43 i 44 zimowe oraz gaśnice samoch. Tel. 506 490 723
Sprzedam 3 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723
Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys. 165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
Sprzedam wodomierz 1 szt. do zimnej wody używany tanio (40 zł szt.), oraz 2 kanistry do paliwa 20l. Tanio. Tel. 506 490 723
Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórke, Samsung GC 3530 . Tanio. Tel. 506 490 723
Sprzedam książki zawodowe kierowców (wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat. C i inne) oraz torby walizki do garniturów. Tel. 506 490 723

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