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Alleluja!

Głosuj!
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Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kórniku, przy udziale i w reżyserii Piotra Rogalińskiego odegrano dwukrotnie 1 kwietnia o 17.30 i
19.00 w Remizie Strażackiej w Kórniku.
ŁG

UWAGA

PROSTO Z RATUSZA
Spotkanie z sołtysami

Jubileusz prezesa zarządu FZK

19 marca burmistrzowie spotkali się z
sołtysami nowej kadencji. Przedstawiono reprezentantom sołectw kierowników
wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kierujących jednostkami organizacyjnymi
gminy. Zaprezentowano też zagadnienia
związane z budżetem gminy na 2015,
inwestycjami oraz funduszem sołeckim.

Także 23 marca przewodniczący RM
Przemysław Pacholski i burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczyli w posiedzeniu
rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie.
Miłym akcentem spotkania była uroczystość z okazji 80-tych urodzin prezesa
zarządu FZK Kazimierza Grzesiaka.

Konsultacje metropolitalne
Także 19 marca w ratuszu w Bninie
odbyło się spotkanie w ramach konsultacji „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”. Przedstawiono diagnozę obecnej sytuacji
oraz wskazano propozycje wspólnych
działań w zakresie polityki przestrzennej
i konkretne wytyczne dla gminy Kórnik.
Konsultacje w Błażejewie
W dniu 20 marca 2015r. w świetlicy
wiejskiej w Błażejewie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie podziału
miejscowości Błażejewo na dwie odrębne miejscowości o nazwach Błażejewo i
Błażejewko, stanowiącej obecnie część
wsi Błażejewo. Konsultacje, zgodnie z
Uchwałą nr V/38/2015 Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 25 lutego 2015r. odbyły
się z mieszkańcami sołectw Błażejewo
i Błażejewko.
Uchwałę podjęto w związku z tym,
że centralnym wykazie miejscowości
brakowało nie było dotychczas nazwy
miejscowości Błażejewko.
W wyniku przeprowadzonego badania, na 100 obecnych na konsultacjach
mieszkańców 98 opowiedziało się za
podziałem, 1 osoba wstrzymała się
od głosu i 1 opowiedziała się przeciw
podziałowi.
W sprawie zasiedzenia ...
23 marca w sądzie w Środzie Wlkp.
odbyła się rozprawa w sprawie zasiedzenia przez gminę Kórnik obiektów tzw.
domu starców przy ul. Wojska Polskiego
25.Gminę Kórnik na rozprawie reprezentowali: mecenas Przemysław Barczyński i burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Samorząd administruje obecnie nieruchomością, która wcześniej znajdowała
się w zasobach komunalnych Środy. W
ewidencjach jako właściciel figuruje jednak nadal Jan Działyński. Ze względu na
nieuregulowane sprawy własnościowe
gmina nie może jak dotąd, tak jak ma
w planach, rozpocząć budowy w tym
miejscu budynku socjalnego.

Zgromadzenie Spółek Wodnych
Zjazd delegatów Spółki Wodnej Kórnik
odbył się 26 marca w Radzewie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu
Miejskiego: wiceburmistrz Antoni Kalisz
oraz Sławomir Zakrzewski i Krzysztof Ratajczak z Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa. Obecna była także radna Julia
Bartkowiak oraz przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych - Inspektorat w Przeźmierowie
- Józef Szlanga.
Podczas obrad posumowano miniony
rok działalności i udzielono absolutorium
zarządowi. Spółka wykazała przychód w
wysokości 714 tys. zł, z tego z budżetu
gminy Kórnik prawie 370 tys. zł, od Powiatu Poznańskiego 12 tys. zł, a od Urzędu
Wojewódzkiego 17 tys. zł.
Wykonano łącznie konserwację 38 km
rowów i usunięto awarie na 42 ha gruntów.
Zadecydowano o podniesieniu tegorocznej
składki do 24 zł za ha.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
rozpoczął procedurę, której wynikiem
będzie wybór dyrektorów dla trzech
placówek oświatowych:
1. Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3;
2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili
z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w
Kórniku, ul. Armii Krajowej 11;
3. Szkoły Podstawowej w Kamionkach,
ul. Mieczewska 36.

Z RATUSZA

Misterium

Szczegóły na stronie www.bip.kornik.pl
(http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/praca-konkursy-nabory/2015-rok1.html)
Oferty z wynaganymi dokumentami należy
składać zgodnie z podanymi warunkami
do dnia 16 kwietnia 2015r. r. do godz. 15.30
Biuro Obsługi Mieszkańca
w Urzędzie Miejskim w Kórniku
informuje,
że w siedzibie BOM
w kórnickim ratuszu
(Plac Niepodległości 1)
pobrać można podstawowe druki
do rocznego rozliczenia PIT: 37, 36 i 0

INFORMACJA W SPRAWIE
DOWODÓW OSOBISTYCH
Urząd Miejski w Kórniku - Wydział
Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste - informuje, że usunięto błąd w

Zebranie ROD

centralnym systemie, co umożliwia

28 marca odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze członków
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Zamoyskiego w Bninie. Podczas
zebrania wybrano nowy siedmioosobowy
zarząd ROD, którego prezesem ponownie
został dotychczasowy prezes Andrzej
Steinitz. W zebraniu uczestniczyli Stanisław Wawrzyniak członek Okręgowego
Zarządu PZD Poznań oraz wiceburmistrz
Antoni Kalisz.
W służbie bociana
W dniach 28 i 29 marca w hotelu Rodan
w Kórniku odbyła się V Wielkopolska Konferencja dla Położnych „ W służbie bociana”.
Jedną z głównych organizatorek konferencji
jest kórnicka położna prowadząca „Malinową Szkołę Rodzenia” Iwona Marczak.
Gościem części oficjalnej konferencji był
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Miłym akcentem było uhonorowanie laureatki plebiscytu na Najlepszą Położną Wielkopolski
2014, którą została Renata Grzybowska.
Opr. ŁG

wznowienie przyjmowania wniosków o
wydanie dowodu osobistego jak i odbiór
nowych dowodów osobistych.

Zdrowych i pogodnych,
pełnych wiary, nadziei
i miłości,
Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań
z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja
życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku
Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
oraz Redakcja „Kórniczanina”
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Na początku obrad marcowej sesji Rady
Miejskiej w Kórniku, która odbyła się 25 marca
wyjątkowo na sali Strażnicy OSP w Kórniku,
dokonano podsumowanie kadencji sołtysów.
Wręczono podziękowania dla odchodzących
sołtysów i powitano nowych reprezentantów
sołectw.
Po części oficjalnej i sprawozdawczej
przystąpiono do omawiania uchwał. Wcześniej
z porządku obrad wykreślono rozpatrywanie
uchwał w sprawach: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej
i Gruszkowej oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Błażejewko.
Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kórnik na lata 2015-2022 oraz
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
realizację zadania inwestycyjnego „Budowa
drogi w Żernikach”. Zasady pożyczki pozostały
bez zmian, jednak gmina spłaci ją jednemu z
banków.
Dokonano zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów tak, by zadośćuczynić
wnioskowi prokuratury, która wskazała formalny
problem w jednym z zapisów. Przypomnijmy,
że uchwała mówi iż „Stawkę roczną opłaty od
posiadania psów ustala się w wysokości 40,00
zł za psa.”. Podobnie zmieniono zapisy uchwały
w sprawie opłaty targowej.
Radni wyrazili zgodę na wniesienie przez
Gminę Kórnik wkładu niepieniężnego do
Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz na
nieodpłatne przejęcie drogi dojazdowej nr 11
i 11a od miejscowości Skrzynki do Kórnika
(prawa strona) obsługującej drogę ekspresową
S11 Poznań - Kórnik.
Zadecydowano o przejęciu od Powiatu
Poznańskiego „niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi”. Po
pierwsze gmina przejmie zadanie publiczne
polegające na zarządzaniu drogą powiatową
nr 2489P w zakresie dotyczącym budowy
ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Kamionki
– Szczytniki – Koninko oraz jej bieżącego utrzymania. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej jest
zadaniem, które wygrało głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gminy Kórnik na 2014 rok.
Po drugie gmina przejmie zadanie publiczne
polegające na zarządzaniu drogą powiatową
nr 2476P w zakresie dotyczącym wykonania
odcinka chodnika w pasie drogi w miejscowości
Pierzchno. Obecnie ruch pieszy odbywa się
poboczem jezdni co powoduje utrudnienia w
ruchu drogowym, a w szczególności naraża
pieszych na duże niebezpieczeństwo.
Gmina udzieliła pomocy finansowej na
rzecz Województwa Wielkopolskiego. Dotyczy
to planowanej realizacji zadania inwestycyjnego
- budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr
433 na skrzyżowaniu z projektowaną drogą
gminną zbiorczą w miejscowości Żerniki,
która została zaakceptowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
WZDW udzieli Gminie Kórnik pełnomocnictwa
uprawniającego do wystąpienia w jego imieniu

z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację tej inwestycji drogowej, pod
warunkiem przedłożenia w formie Uchwały
Rady Miejskiej w Kórniku zobowiązania Gminy
Kórnik do udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Wielkopolskiego na wypłatę
odszkodowań za grunty, które na podstawie
decyzji ZRID przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego.
Nadano nazwy ulicom w Konarskim.
Pojawiły się w tej miejscowości ulice: Długa,
Sadowa, Borówkowa, Zielona, Jagodowa, Do
Wiatraka, Osiedle Na Wzgórzu, Bielawy, Osiedle Piaskowe, Osiedle Na Skale, Przymiarki,
Kozakowa, Huby, Prawdziwkowa.
Dokonano:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7
i 51, obręb Prusinowo – ETAP I
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik
- przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy ochronnej terenu
zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki,
Koninko i Robakowo, gmina Kórnik
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 181/1 i 181/2, obręb Robakowo,
gmina Kórnik
- zmiany uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle Północne” Kamionki, gm. Kórnik”
- wystąpienia do Ministra Administracji i
Cyfryzacji z wnioskiem o podział miejscowości Błażejewo na dwie odrębne miejscowości
o nazwach Błażejewo i Błażejewko.
Przyjęto program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kórnik na 2015 rok.
Nie podjęto uchwały na temat przeprowadzenia konsultacji społecznych na
terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2016
rok. Ze względu na uwagi formalne co do
zgodności niektórych zapisów z nadrzędnymi przepisami prawa (w tym ograniczeń
wiekowych dla biorących udział w głosowaniu) postanowiono przeanalizować sprawę
ponownie i wrócić do niej na kolejnej sesji.
Radni ustalili przedmiot działania Komisji
Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Kórniku. Zgłoszono także
sołectwo Czołowo do Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”.
Rada poparła stanowisko rajców z Mosiny
w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 431
Mosina - Kórnik. Nasi przedstawiciele oświadczyli, że „Rada Miejska w Kórniku działając
na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy
Kórnik wyraża następujące stanowisko: §1. 1.
Rada Miejska w Kórniku popiera Stanowisko
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2015r.
w sprawie konieczności remontu - przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku
Mosina-Kórnik. Przy zwiększającym się stale

natężeniu ruchu drogowego, remont drogi nr
431 poprawi bezpieczeństwo użytkowników
ruchu drogowego; przyczyni się do rozwoju
turystyki rowerowej i pieszej. 2. W celu pełnego
zrealizowania tak ważnego przedsięwzięcia
należy zwrócić uwagę, aby przy realizacji
remontu drogi 431 w kierunku Kórnika, drogę
rowerową oraz pieszą łączącą Rogalin z Kórnikiem poprowadzić również, odcinkiem, wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 434 i zakończyć rondem
przy obecnym skrzyżowaniu ulic Woźniaka i
Poznańskiej w Kórniku”.
Radna Dorota Buchalska złożyła interpelację w sprawie budowy zbiornika retencyjnego i
monitorowania zgodności z przepisami działań
inwestora na terenie jednej z działek przy ul.
Szkolnej w Borówcu.
Radny Stanisław Duszczak interpelował w
sprawie zaplanowania realizacji na terenie „za
Białą Damą” elementów turystyki rowerowej,
w tym „funkcjonalnych stojaków rowerowych
(...) i samoobsługowej stacji napraw rowerów
z ewentualnym uwzględnieniem jej sezonowości”. Zawnioskował także o zapewnienie
bezpieczeństwa przy chodniku mieszczącym
się przy skrzyżowaniu ul . Dworcowej w Dziećmierowie z drogami serwisowymi dla S-11.
Chodnik przeprowadzono nad niezabezpieczonym przepustem.
Radny Tomasz Nagler interpelował w
sprawie poprawy standardów odbudowy dróg
po budowie kanalizacji. Pytał także burmistrza
o szczegóły rozmów w sprawie kanalizowania
kolejnych miejscowości. Burmistrz wskazał, że
rozważane jest w pierwszej kolejności kanalizowanie Skrzynek oraz Szczytnik i Koninka.
Problemem jest rozliczanie ewentualnych kosztów inwestycji. Dla przykładu, szacowane na
około 20 milionów skanalizowanie Robakowa
może skutkować podniesieniem opłat za ścieki
o około 3 zł od metra sześciennego.
Radny Łukasz Kwas pytał o szanse organizacji zawodów w triatlonie w Kórniku. Burmistrz
poinformował, że bardziej prawdopodobna jest
realizacja tego pomysłu w 2016 roku.
Radny Roman Genstwa przypomniał o
sprawie remontu świetlicy w Szczodrzykowie.
Radny Przemysław Pacholski poruszył
temat budowy chodnika przy drodze powiatowej w Dachowie i o sadzeniu drzew wzdłuż
tej arterii.
Radny Adam Lewandowski pytał o sprawę
budynku przy Placu Niepodległości 50, strefę
płatnego parkowania na rynku oraz reguły lokalizacji na rynku ogródków gastronomicznych.
Radna Danuta Paluszkiewicz przekazała
wniosek grupy mieszkańców, by płytami, które
zostaną zdemontowane podczas modernizacji
ul. Steckiego utwardzić ul. Wiatraczną. Prosiła
także o interwencję w sprawie lamp na ul. Parkowej oraz niedziałających lamp w Czołowie.
Radna Irena Kaczmarek wskazała na liczne problemy z parkingami na rynku w Bninie.
Sołtys Gądek Krzysztof Lewandowicz prosił o
interwencję w sprawie niedawno powstałego
miejsca tankowania paliw i powodowanych
przez „tiry” korków na ul. Poznańskiej.
Szczegóły uchwał marcowej sesji znajdą
Państwo na stronie http://api.esesja.pl/posiedzenie7/2484
ŁG
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KONSULTACJE
w Metropolii
Liczna grupa radnych, wiceburmistrz Antoni
Kalisz i pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczyli w konsultacjach Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, które odbyły
się 19 marca br. podczas posiedzenia Komisji
Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.
Stowarzyszenie Metropolia Poznań reprezentował Piotr Plewka, natomiast referentami byli
prof. Tomasz Kaczmarek i dr Radosław Bul.
Przedstawili oni szczegóły diagnoz wynikających z badań oraz koncepcję ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki naszej gminy. Pod-

czas dyskusji poruszano temat usytuowania
przystanków zaplanowanych na trasie „kolei
metropolitalnej” oraz bezsilności samorządów
wobec zabudowy mieszkaniowej na terenach
o słabym uzbrojeniu. Naukowcy zdiagnozowali,
że ilość zaplanowanych już terenów zabudowy
mieszkaniowej przekracza znacznie potrzeby w
tym zakresie na wiele kolejnych lat. Zasygnalizowano brak bezpiecznych tras rowerowych,
zwłaszcza między Szczytnikami a Starołęką.
Pytano też o zasady dysponowania środkami
ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA
4

z Sesji
Rady Miejskiej

Ze szczegółami koncepcji zapoznać się
można na stronie: http://planowanie.metropoliapoznan.home.pl/planowanie/dokumenty/
Łukasz Grzegorowski

Strefa zamieszkania na rynku

Trwają prace przy „poprawkach” na Placu Niepodległości. Tymczasem kierowcy próbują
dostosować się do nowej organizacji ruchu. Większość rynku (poza drogą łączącą ul. Poznańską
z ul. Zamkową) stanowi teraz strefę zamieszkania, czyli, jak czytamy w wikipedii jest to „strefa w
ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku
publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu
w każdym wypadku).
Ponadto:
• Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi na terenie strefy również bez opieki dorosłych
• Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h
• Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego
• Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych
Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy
prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym,
wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również
zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa”.
Niestety, mimo wielkiej ilości nowych znaków drogowych, kierowcy nie stosują się do przepisów. Przykładem może być choćby notoryczne parkowanie na odcinku placu, pomiędzy Bankiem
Spółdzielczym a główną drogą, z obu stron przedłużenia ul. Pocztowej. Mimo wyraźnego znaku
oznajmiającego koniec parkingu kierowcy zostawiają swoje pojazdy na ciągu pieszym (patrz
zdjęcia). Często także jako miejsca do parkowania wykorzystywane są chodniki na wysokości
przejść dla pieszych lub odcinki na szerokości bram wjazdowych na posesje. To niedopuszczalne.
Straż Miejska na razie poucza o takich wykroczeniach, jednak są one tak częste, że niedługo
pewnie posypią się mandaty.
ŁG

„Czołówka”
Tirów na S-11
Trzy „tiry” brały udział w wypadku drogowym
jaki wydarzył się 27 marca około godziny 6
rano na trasie „katowickiej” w okolicach Dębca.
Dwóch kierowców pojazdów, które zderzyły się
czołowo poniosło poważne obrażenia. Droga
krajowa nr 11 była w tym miejscu nieprzejezdna przez wiele godzin do czasu uprzątnięcia
maszyn i ich ładunków.
ŁG
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Od kilku lat mieszkańcy, zwłaszcza ci
najmłodsi, największego w gminie Kórnik
osiedla Staszica, z wielkim zainteresowaniem oczekują na modernizację oraz
uatrakcyjnienie wyeksploatowanego już
placu zabaw dla dzieci, mieszczącego się
między „blokami” nr 14 a 18. Pojawiła się
ogromna szansa na realizację tych marzeń.
Administratorem wspomnianego terenu
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie.
Za moją namową, we współpracy z gminą
Kórnik przystąpiła Ona do ogólnopolskiego
programu pod nazwą ”Podwórko Nivea”. To
wspaniała inicjatywa znanej firmy kosmetycznej NIVEA, która zamierza w tym roku
na terenie całego kraju wybudować aż 40
niezwykłych placów zabaw! Owe Rodzinne
Miejsca Zabaw zostaną wybudowane w
lokalizacjach, które zbiorą najwięcej Państwa głosów !!!
Pierwsza tura głosowania rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 30 kwietnia
za pośrednictwem strony internetowej
www.nivea.pl/podworko
Najpierw ma zostać wyłonionych pierw-

szych 20 lokalizacji w Polsce, które zdobędą najwięcej głosów. Druga tura głosowania
rozpocznie się z dniem 1 maja i zakończy
się 31 maja. Wyłonionych ma zostać kolejnych 20 wygranych lokalizacji. Żywię
ogromną nadzieję, że w tę pozytywną i
prorodzinną akcję włączą się nie tylko
mieszkańcy osiedla Staszica czy osiedla
Krasickiego w Kórniku, lecz wszyscy mieszkańcy naszej wspólnoty – gminy Kórnik !!!
Bo każdy Państwa głos jest na wagę zwycięstwa! Pomóżcie w wybudowaniu naszym
wspaniałym dzieciakom imponującego
miejsca rozrywki – to tylko jedno kliknięcie
myszką !!! Niech wspólna inicjatywa Spółdzielni Mieszkaniowej, gminy Kórnik oraz
firmy Nivea przyniesie pozytywne korzyści
dla naszych najmłodszych. Proszę Was
bardzo o głosy i o…. „podaj dalej”, by o
akcji mogło dowiedzieć się możliwie najwięcej osób.
GŁOSUJ na KÓRNIK, ul. STASZICA !!!
Ze świątecznymi pozdrowieniami –
radny
Adam Lewandowski

O interesy
Kórnika
w powiecie
poznańskim

śnie od starostwa zależy wydanie decyzji
o lokalizacji takiej inwestycji. Otrzymaliśmy
zapewnienie od starosty, że nie zostanie
wydana zgoda na inwestycję, która w jakikolwiek sposób prowadziłaby do degradacji
przestrzeni zabytkowej.
Droga Kórnik – Zaniemyśl
Stan dróg to tradycyjnie jedna z ważniejszych spraw interesujących nas wszystkich.
Oprócz dokończenia inwestycji drogowej i
kanalizacyjnej w Kamionkach, istotna jest
przebudowa drogi prowadzącej z Kórnika
do Zaniemyśla. W sprawie tej interweniowało wiele środowisk lokalnych, także
radni Kórnika zwracali uwagę na powyższy
problem. Osobiście zwróciłem się z interpelacją w tej sprawie, oczekując informacji
o działaniach podjętych przez starostwo i
Zarząd Dróg Powiatowych w celu poprawy
stanu drogi oraz o tym, w jakiej perspektywie czasowej prowadzony będzie remont.
W imieniu klubu radnych PiS wystąpię
z wnioskiem, aby tematowi zasad finansowania dróg powiatowych i ich utrzymaniu
poświecone zostało posiedzenie jednej z
komisji lub nawet sesji rady.
Ciekawą propozycją, która wypłynęła
podczas spotkania z burmistrzami Mosiny
i Kórnika, jest budowa ścieżki edukacyjno-rowerowej łączącej oba samorządy. Inicjatywa ta będzie wspierana nie tylko przeze
mnie, ale zapewne i pozostałych radnych
powiatowych.
Przyłączenie gmin do Poznania
Bez reakcji ze strony radnych powiatu
nie mogły przejść zupełnie nieprzemyślane i szkodliwe słowa prezydenta Jacka
Jaśkowiaka o przyłączaniu gmin powiatu
poznańskiego do samego miasta Poznania,
czy wprowadzaniu utrudnień drogowych na

Głosami mieszkańców Kórnika i Mosiny,
oddanych w ostatnich wyborach samorządowych, zostałem radnym rady powiatu
poznańskiego, a następnie przewodniczącym klubu radnych PiS w powiecie.
Pierwsze miesiące pracy w radzie są już za
nami, warto zatem przybliżyć mieszkańcom
Kórnika sytuację panującą w samorządzie
poznańskim.
Starostą poznańskim wybrany został
ponownie Jan Grabkowski (PO), jednakże
ma najsłabszą z możliwych pozycję, gdyż
za jego wyborem głosowała minimalna
większość, tj. 15 radnych na 29 zasiadających w radzie. Budżet powiatu na rok 2015
również nie zyskał mocnej pozycji - poprało
go zaledwie 15 radnych, przy wcześniejszym poziomie co najmniej 25 głosów.
Pomimo tego, że starosta i radni PO
robią wiele, aby utrudnić pracę radnym
PiS, na przykład wykluczając ich z prac w
niektórych komisjach, czy też pozbawiając
funkcji w prezydium rady, podejmujemy
wiele działań w interesie mieszkańców
powiatu.
„Wawel kórnicki”
Jedną z pierwszych spraw, którą osobiście podjąłem w interpelacji, była kontrowersyjna propozycja wybudowania łącznika
drogowego do kórnickiego Zamku, a to wła-
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OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że w dniu
9 kwietnia 2015 roku (czwartek)
o godz. 19.00
w Świetlicy Wiejskiej
przy ulicy Szkolnej 1 w Robakowie,
odbędzie się:
ZEBRANIE WIEJSKIE
mieszkańców wsi
ROBAKOWO-OSIEDLE
Tematyka zebrania:
1. Wyodrębnienie środków z Funduszu
Sołeckiego na nowy plac zabaw.
2. Wybór grupy
oraz lidera odnowy wsi.
3. Aktualizacja planu odnowy wsi.
4. Wolne głosy i wnioski.
Zapraszam mieszkańców
do udziału w zebraniu.

SPOTKANIE
SOŁTYSÓW
POWIATU
POZNAŃSKIEGO
„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli
w ogóle nie najstarszą instytucją państwa
polskiego istniejącą od XIII po XXI w.
Przetrwali Piastów, Jagiellonów, Państwo
Krzyżaków, Wazów, Czasy Rozbiorów
i PRL. Dziś ich podstawą prawną jest
ustawa samorządowa z 8 marca 1990 r.
Sołtysów w Polsce jest ponad 40. tysięcy”
W 1990 r. z inicjatywy senatora Ireneusza
Niewiarowskiego utworzono Konwent Sołtysów a w 1994 r. Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów (KSS). W 1997 r. utworzono
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego (SSWW). Misją stowarzyszeń sołtysów jest wspieranie rozwoju

obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie
demokracji, samorządności i aktywności
obywateli, budowa społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie mechanizmów lokalnej
demokracji, szerzenia wiedzy i umiejętności
dotyczących spraw publicznych, pomoc
mieszkańcom wsi w procesach integracji
z Unią Europejską. Dnia 5 marca 2015
r. w Hotelu „Alexandra” w Pobiedziskach
zebrali się Sołtysi z Powiatu Poznańskiego,
w tym 15-osobowa delegacja sołtysów z
Gminy Kórnik z wice-burmistrzem Antonim
Kaliszem na czele. Uroczystość rozpoczęto
wprowadzeniem sztandaru stowarzyszenia
i odśpiewaniem hymnu państwowego.
Zbigniew Tomaszewski, Prezes Zarządu
Powiatu Poznańskiego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
powitał licznie przybyłych gości i sołtysów
oraz członków stowarzyszenia, podsumował działalność stowarzyszenia za okres 3
lat. Stowarzyszenie jest liczącą się i wpływową organizacją z liczną reprezentacją w
Radzie Powiatu i Sejmiku Wojewódzkim.
Spotkanie zaszczycili Mirosława Kazimier-

czak i Bartłomiej Wróblewski - radni Sejmiku
Woj Wlkp, Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński, Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jerzewski Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Poznańskiego Małgorzata Halber,
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska dr
Dorota Nowacka oraz reprezentanci poszczególnych gmin powiatu poznańskiego
różnego szczebla samorządu.
Spotkanie było okazją do obchodów
Dnia Sołtysa, który jest obchodzony 11
marca. Zebrni mieli okazję wysłuchania
koncertu Kapeli Reprezentacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego, z udziałem
Sławomira Olgierda Krama oraz występ
duetu Haliny Benedyk oraz Marco Antonelli
z Neapolu, zespołu wykonywującego covery najlepszych włoskich przebojów.
Spotkanie było okazją do wręczenia
podziękowań dla fundatorów Sztandaru
Stowarzyszenia poświęconego dnia 6
listopada 2014 r. w Kolegiacie Kórnickiej.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Sołtys wsi Robakowo-Osiedle
Andrzej Surdyk

trasach dojazdowych z powiatu do Poznania. Wspólnie z radnymi PiS z rady miasta
Poznania wystąpiliśmy w minionym tygodniu z inicjatywą zwołania nadzwyczajnej
wspólnej sesji miasta Poznania i powiatu z
udziałem przedstawicieli poszczególnych
gmin. Oczekujemy, że wspólna sesja odbędzie się w najbliższym czasie i możliwe
będzie wyjaśnienie niepokojących słów
prezydenta Poznania. Czy ktoś potrafi wyobrazić sobie, aby Kórnik stał się częścią
Poznania?
Wzmocnienie demokracji w powiecie
Dostrzegając działania starosty, próbujące ograniczyć wpływ radnych na pracę
samorządu powiatowego, w imieniu całego
klubu radnych PiS złożyłem projekt uchwały
w sprawie zmian w statucie. Ich celem jest
przywrócenie demokratycznych mechanizmów działania rady, w tym zapewnienia,
że inicjatywy obywatelskie, np. w postaci
uchwał, będą obligatoryjnie rozpatrywane
przez radę.
Najbliższe tygodnie i miesiące będą
czasem przygotowywania konkretnych propozycji do budżetu powiatu i podejmowania
kolejnych interwencji. Będę wdzięczny
za Państwa sugestie i propozycje, które
można przesyłać na adres: kancelaria@
filipzelazny.pl
W tym szczególnym okresie Wielkiego
Tygodnia proszę przyjąć najpiękniejsze życzenia spokojnych i błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Filip Żelazny
radny powiatu poznańskiego

nr 7/2015

Powiatowe eliminacje strażackiego turnieju

28 marca br. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku, odbyła się
XXXVIII edycja eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji
powiatowych w składzie;
• dh. Marek Maciejewski – Przewodniczący
• dh. Małgorzata Piechocka – Sekretarz
• kpt. Lucyna Rudzińska – Członek
• p. Izabela Twardecka – Członek
Poinformowali opiekunów w protokołach
eliminacji iż w tych turnieju brało udział 41
zawodników, reprezentantów 9 gmin powiatu
poznańskiego.
Naszą gminę w tym turnieju reprezentowało
6 zawodników;
I grupa – szkoły podstawowe;
• Barbara Kudła – MDP OSP Czmoń
• Julia Szafraniec – MDP OSP Szczytniki
II grupa – szkoły gimnazjalne;
• Joanna Brylewska – MDP OSP Czmoń
• Robert Przepióra – MDP OSP Kórnik
III grupa – szkoły ponad gimnazjalne:
• Kinga Frąckowiak – MDP OSP Radzewo
• Mateusz Radziejewski – MDP OSP Radzewo
Zawodnicy odpowiadali na 30 pytań w
teście pisemnym a w ścisłym finale odpowia-
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dali – na 3 pytania ustnie - za 1 prawidłową
odpowiedź 3 punkty, czyli można było zdobyć
w sumie 9 pkt.
Po testach pisemnych do ścisłego finału
weszli: w grupie I;
• Barbara Kudła – MDP OSP Czmoń
• Julia Szafraniec – MDP OSP Szczytniki
w grupie II;
• Robert Przepióra – MDP OSP Kórnik
• Joanna Brylewska – MDP OSP Czmoń
Do ścisłego finału wchodziło 5 najlepszych
zawodników z każdej grupy wiekowej, wyjątek
była II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
- gdzie do ścisłego finału weszło aż 7 zawod-

ników – dlatego że niektórzy zawodnicy mieli
taką samą ilość punktów z testów pisemnych.
Do ścisłego finału nasi zawodnicy weszli z:
I grupy oraz II grupy wiekowej.
Nasi zawodnicy po odpowiedziach ustnych
w ścisłym finale zdobyli następujące miejsca
w turnieju:
Grupa I wiekowa ( szkoły podstawowe);
• Barbara Kudła – IV miejsce.
• Julia Szafraniec – V miejsce.
Grupa II wiekowa ( szkoły gimnazjalne)
• Robert Przepióra – IV miejsce.
• Joanna Brylewska – II miejsce
ES
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INFORMACJE

GŁOS DLA RADNYCH

„Podwórko Nivea” na staszica
-Zagłosuj-

Wspomnienia
Najstarszych
absolwentów
Niżej drukujemy fragmenty wspomnień absolwentów pierwszych roczników maturalnych o nauczycielach i
dyrektorach gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Kórniku.
Wypada mi wymienić nauczycieli, którzy
uczyli w tej szkole od początku: Zofia Baranowska – geografia, j. polski, matematyka, Krystyna
Skwirzyńska – j. polski i historia, dr Stanisława
Jasińska pracownica zamku kórnickiego – matematyka (uczyła bardzo krótko), dr Stanisław
Bodniak – j. łaciński, Antoni Darowski – zoologia, Maria Piechocka – j. angielski (pracowała
tylko 1 rok), ks. proboszcz Szczepan Janasik z
Bnina uczył religii. Od półrocza podjął pracę dr
Jan Ujda i został dyrektorem tej szkoły. Po roku
przybyła mgr Stefania Duszczak […]
Praca nauczycieli była ciężką „orką na
ugorze”, ale takiego pędu do nauki w późniejszych latach już nie było. W Kórniku nie było
kina, telewizorów, rzadko kto posiadał radio,
więc poza książką żadnej rozrywki. Nie wspomniałam również , że nie było żadnego sprzętu
szkolnego, ani żadnych pomocy naukowych.
Ogłoszono, aby każdy przyniósł do szkoły
co może. Tak więc stały były bardzo różne,
każde krzesło inne, mapy wyłącznie niemieckie itp. Dr Jan Ujda przed południem uczył, a
popołudniu chodził z młotkiem i gwoździami i te
stare stoły i krzesła naprawiał.
Nie wiem kto się do tego przyczynił, ale na
skutek intryg i donosów, ponieważ „źle” uczyła
historii 1947 r., zwolniono z pracy Krystynę
Skwirzyńską […]
W 1947 r. przybyło do naszej szkoły trzech
nowych nauczycieli: Jerzy Tomaszko – j. angielski, Marian Biniakiewicz – matematyka i
fizyka, Marta Kreiza (później zamężna Rawicz
Raciborska) – historia i nauka o Polsce i świecie
współczesnym.
Mam duże uznanie dla Mariana Biniakiewicza. Był nauczycielem bardzo sumiennym
i niezmiernie wymagającym. Potrafił dużo z
siebie dać i wyegzekwować wiadomości od
uczniów. Każdy miał swoją kartkę w notesie,
gdzie było wszystko o danym uczniu napisane.
Każdy musiał się więc nauczyć czego wcześniej
nie umiał. Ten notes kiedyś uczniowie zdobyli
i znalazł się w piecu, ale profesor zdołał go
uratować nim go ogień strawił. Nosił okulary
i dziwnie idąc do przodu widział w okularach
odbicie klasy poza sobą. Często organizował
wycieczki do Poznania do teatru, opery, fotoplastykonu, do kina, kiedyś do obserwatorium
astronomicznego. Odszedł z naszej szkoły w
1950 r., a na jego miejsce przyszedł Zbigniew
Modzelewski.
Jerzy Tomaszko uczył nas j. angielskiego
i z konieczności chemii. Czasami na lekcji się
złościł, ale dał się natychmiast przekonać i
mówił:” no tak, tak, oczywiście” i zawsze racja
była po naszej stronie.
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Praca dr. Ujdy mimo jego wielkiej ofiarności nie podobała się ówczesnym władzom.
Młodzież była za mało upolityczniona. W roku
szkolnym 1950/1951 został zdjęty ze stanowiska dyrektora. Na konferencji nauczycieli
w Śremie powiedział: „ nie chciałem uznania
władz, uznanie dla mnie pozostanie w sercach
młodzieży[…]” i to jest prawda. Myślę, że wszyscy wspominamy go z łezką w oku.
Muszę nadmienić, że naszą szkołą „opiekowała się” pewna pani wizytator, której nazwiska
nie pamiętam. Od czasu do czasu przyjeżdżała
z Poznania i wtedy blady strach padał na
uczniów i nauczycieli. W czasie hospitacji lekcji
nagle wybiegała na środek klasy, zadawała
pytania i ryczała przy tym potwornie na uczniów.
Uwielbiała lekcje nauki o Polsce i świecie współczesnym i j. łacińskiego . Zadawała pytania z
tematów jeszcze nie przerobionych, „bo uczeń
upolityczniony” powinien to wiedzieć. Po takim
wrzasku trudno też było odmieniać „puella”.
Oj, była też awantura, ponieważ orzeł miał
domalowaną koronę […].
Niezmiernie trudnio mi dziś wybrać najbardziej cenionego nauczyciela. Cenię bardzo
Mariana Biniakiewicza. Dzięki niemu zostałam
nauczycielką matematyki i fizyki. Jako nauczycielka pracowałam 32 lata.
Bardzo cenię moją wieloletnią wychowawczynię Zofię Baranowską. Była wzorem
pracowitości. Do każdej lekcji sumiennie
przygotowana. Ponieważ nie było nauczycieli,
więc siłą faktu podejmowała się nauczania
przedmiotów, które nie były jej specjalnością.
W późniejszych czasach uzupełniła studia i
zdała egzamin magisterski z polonistyki. Jej
dewizą było: „kto nie idzie naprzód ten się
cofa”. Uczyła więc, gdy było trzeba: języka
polskiego, geografii, geologii, anatomii człowieka, matematyki (w niższych klasach) i biologii.
Była wychowawczynią dziewcząt. Mimo, że
obarczona licznymi obowiązkami rodzinnymi
organizowała wraz z mgr Stefanią Duszczak
konkursy recytatorskie, wieczornicę mickiewiczowską oraz przedstawienia takie jak: Dziady
Mickiewicza, Balladyna Słowackiego, Wiesław
Brodzińskiego, Pan Damazy, Świeczka zgasła
Fredry i inne.
Z przedstawieniami wyjeżdżała w teren.
Zorganizowała wystawę „Warszawa dawniej
i dziś” oraz wystawę rękodzieła.
Nigdy nie zapomnę mgr Stefanii Duszczak
o wielkim serc, nadzwyczaj subtelna i taktowna.
Nie lubiła dawać ocen niedostatecznych, była
tak dobra, że dla niej warto było się uczyć. Nazywaliśmy ją zawsze „ciocią Stefcią”.
W ostatnim roku religii uczył nas ks. Adam
Marciniak. Po maturze zorganizował nam
wyjazd do Częstochowy. W lipcu 1951 r. został
przeniesiony do innej miejscowości. Żegnaliśmy
go pieśnią „Dziś żegnajcie raz ostatni…” Coś
nam ta pieśń nie wychodziła, coś za gardło
ściskało, ksiądz płakał i my też.
Joanna Pohl Kępa
Rok ukończenia szkoły 1951

formułowanych dobitnie przez starożytnych”.
Uczył nas wypełniać obowiązki nałożone
przez kulturę. Pamiętam, że lubiliśmy wyciągać
wnioski z maksym moralnych. Przemawiały do
naszej wyobraźni i uczuć uniwersalne prawa
etyczne. W ten sposób uczyliśmy się cenić
wartości najwyższe. Uczniowie dr. Ujdy do
dziś pamiętają zasady starożytnych: ad honoris
natus sum, non omnis moriar, nil desperandum,
dulce et decorum est pro patria mori, a nawet
carpe diem. […] Prof. Ujda kochał Horacego
i uczył nas cenić tego poetę za głęboką treść,
oszczędność słowa i trafność myśli. Bardzo
ceniliśmy też nauki moralne do narodu, a
szczególnie do młodego pokolenia. Dzięki
prof. Ujdzie poeci tej miary co Vergilius Maro,
Owidiusz, Horacy stali się naszymi ulubionymi
poetami szkolnymi.
Dr Ujda szczególnie cenił Senekę. Często
powtarzał, że ten poeta to prawdziwie uczony
Rzymianin, że muza obdarzyła go bogatą
wyobraźnią. Sami przekonaliśmy się czytając
i tłumacząc jego utwory, że był znakomitym
narratorem, celował w sztuce psychologicznej,
motywacji akcji, w wyrażaniu nastrojów i uczuć,
szczególnie kobiecych, dlatego moje koleżanki
i ja sama chętnie tego autora czytałyśmy.
Profesorowi Ujdzie- naszemu drogiemu
wychowawcy zawdzięczmy wiele nie tylko to,
że poznaliśmy utwory, pełne kunsztu poetyckiego. Profesor był wielką indywidualnością.
Jego osobowość, przyjazne uczucia, jakie nam
okazywał budziły w nas głęboki szacunek dla
jego osoby. Wiedzieliśmy, nie ukrywał tego,
że nienawidził komunizmu, a nowy ustrój jaki
miał być wprowadzony po II wojnie światowej
przerażał go. Podziwiałam jego odwagę cywilną
i to, że tak zawsze szczerze i bezpośrednio
wyrażał uczucia z młodzieńczą siłą i śmiałością.
Nie stronił od polityki i wielkich przewrotów z
jakich w jego czasach wyłaniał się nowy świat.
Miał do nas pełne zaufanie. Nie ukrywał swoich
poglądów, narażał się na usunięcie z pracy.
[…] Stworzył w szkole atmosferę rodzinną.
Lubił wiedzieć wszystko o swoich uczniach .
Szczególnie interesowały go warunki, w jakich
żyjemy. Przejmował się naszymi kłopotami,
starał się nam pomagać.
Nasza szkoła dzięki cenionym naszym
pedagogom była szkołą buntu przeciw nowemu
ustrojowi, szkołą głęboko patriotyczną, uczącą
cenić suwerenność i godność narodową. Jak
już raz zauważyłam, nauczyciele nie kryli swych
zapatrywań. Anglista prof. Jerzy Tomaszko powtarzał często, że z prądem idą tylko „zdechłe
ryby”. Gdy się z nami żegnał, to na pożegnalnym komersie powtórzył tę sentencję, chciał
żebyśmy ją zapamiętali […]
Maria Siekierska
rok ukończenia szkoły 1951 (Wspomnienia M. Siekierskiej ukazały się
w Jednodniówce wydanej w 1995 r. z
okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku)

[…]Dużą indywidualnością był także nauczyciel łaciny dr Jan Ujda. Do dziś wielu jego
uczniów pamięta niektóre fragmenty dzieł
Horacego w oryginale. Dr Jan Ujda był dla
nas wzorem. Skromny, oddany nauce, szkole,
uczniom jako filolog klasyczny przekazywał, jak
mówił: ”imperatywną moc nakazów moralnych

[…]Biorąc pod uwagę przegląd zajęć prof.
Bodniaka należy z uznaniem podkreślić, iż
zgodził się objąć stanowisko dyrektora Gimnazjum Kórnickiego. Niewątpliwie orientował
się jak bardzo brak było takiej szkoły na terenie
Kornika , a własne trudne dzieciństwo i za cenę
ogromnych poświęceń zdobywana wiedza,
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pozwoliły mu zrozumieć i osobiście poprzeć
inicjatywę mieszkańców Kórnika i okolic.
Jego nazwisko i opinia naukowca wpłynęła
pozytywnie na zgodę Kuratorium na otwarcie
Gimnazjum Kórnickiego.
20 sierpnia 1945 r. odbyła się pierwsza rada
pedagogiczna. Dyrektorem gimnazjum został
prof. Bodniak, jego zastępcą pani Skwirzyńska.
2 września gimnazjum zostało otwarte.
Mowę w czasie tej uroczystości wygłosił dyr.
Bodniak.
Mimo ogromu zajęć zgodził się też wziąć
kilka lekcji łaciny. W czasie swej kadencji był
opiekunem gimnazjalnej, męskiej drużyny harcerskiej. Zresztą , powiązania z harcerstwem
sięgały lat młodzieńczych prof. Bodniaka.
Ze wzruszeniem wspominał swój udział w
harcerskiej drużynie im. Romualda Traugutta,
do której należał w latach nauki w gimnazjum
w Brzozowie.
W czasie kierowania Gimnazjum Kórnickim
prof. Bodniak niejednokrotnie wygłaszał referaty, - m. in. 13 .01. 1946 r. p.t. „Znaczenie morza
dla państwa”.
Jednak ilość prac naukowych i administracyjnych była zbyt wielka i 30 stycznia
1946 r. prof. Bodniak zrzekł się kierownictwa
Gimnazjum Kórnickiego, które objął po nim
dr Jan Ujda.
Dnia 15 października 1952 r. prof. Bodniak
zmarł nagle w Kórniku. […]
Odszedł człowiek ogromnej pracy i wiedzy.
Przy tym człowiek nad wyraz skromny, nie
wynoszący się nad innych z powodu swego
stanowiska i osiągnięć. Dowodem tego niech
będą jego własne słowa, napisane w związku
z proponowaną mu habilitacją: „Ceniąc sobie
wysoko te zaszczytne propozycje odraczałem
stale decyzję i zwlekałem w przekonaniu,
że moje zdobycze naukowe są ciągle zbyt
skromne i nie stwarzają moralnego tytuł udo
zabierania głosu ex cathedra wszechnicy,
Wykonałem bowiem dopiero część programu
zakreślonego ongiś. Usiłuję zaś go wypełnić w
całkowitej niezależności od sprawy życiowego
awansu i od jakichkolwiek równoważników
nakładu czasu, trudu i środków finansowych”.
Prof. Bodniaka cechowała także wielka kultura współżycia i życzliwy stosunek do każdego
spotkanego człowieka.
W 20-to lecie powstania szkoły średniej w
Kórniku myśli byłych uczniów kierują się ku postaci pierwszego dyrektora, a są to myśli pełne
wdzięczności i szacunku dla człowieka, który
w pełni na wdzięczność i szacunek zasłużył.
Maria Rakowska
rok ukończenia szkoły 1951
[…] Z moich licznych wspomnień i rozmów
z byłymi uczniami Gimnazjum najbardziej ze
wszystkich nauczycieli wyróżniła się postać
pierwszej i niezmordowanej współorganizatorki
tutejszego Liceum (wówczas Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego) Krystyny Skwirzyńskiej z domu Czuruk. Wróciła do Kórnika wkrótce po przejściu frontu wiosennego w 1945 r.,
gdy jeszcze trwała wojna. Swoje pozostawione
w 1939 r. mieszkanie została zajęte i ograbione. Zamieszkała w skromnym pomieszczeniu
na poddaszu oficyny przy zamku i zajmowała
się tylko działalnością organizacyjną przyszłej
szkoły. […] Pełniła funkcję zastępcy dyrektora i
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przede wszystkim nauczycielki historii i języka
polskiego. Była bowiem z zamiłowania nauczycielką i bardzo kochała młodzież. Funkcję
dyrektora zaproponowała dr. Stanisławowi
Bodniakowi i praca z nim układała się bardzo
dobrze. […] W szkole naszej p. Skwirzyńska
wygłaszała piękne, patriotyczne wykłady z historii i języka polskiego. Jako była uczestniczka
Powstania Warszawskiego, w którym zginął jej
jedyny syn, miała dużo do powiedzenia i bardzo
chciała przekazywać prawdę. Często traktowała nas jak własne dzieci i nazywała „moje
dziewczynki”, co było dla nas niezmiernie miłe
po niewolniczym traktowaniu przez Niemców
w czasie okupacji.
Na kursie przygotowawczym i potem w
gimnazjum uczyła nas matematyki p. mgr
Stanisława Jasińska, pracownica Biblioteki
Kórnickiej PAN. Wspaniale nauczyła nas
podstaw algebry, trygonometrii i geometrii.
Podziwiać można było jej cierpliwość i dokładność w nauczaniu tych przedmiotów.[…]
Nie potrzebowałam pomocy, bo trudniejszy
materiał powtarzała często i wyczuwała kiedy
„iść naprzód”. Klasa moja miała poziom zróżnicowany, wiekiem też byliśmy niedobrani, a
jednak każdy sobie dawał radę. […]Pani mgr
Jasińska była skromna, zawsze oddana pracy,
pełna poświęcenia dla drugich. W swoim domu
wychowywała sieroty i półsieroty z rodziny, dla
których była najtroskliwszą opiekunką. Razem
z Krystyną Skwirzyńską zabiegała o utworzenie
naszej szkoły i ją organizowała. Pracowała w
bardzo trudnych warunkach, często nieodpłatnie. Organizowała douczanie pozalekcyjne dla
najsłabszych uczniów dla wyrównania poziomu
w poszczególnych klasach.
Języka polskiego uczyła nas później p.
Zofia Baranowska – siostra p. Jasińskiej. To
też wspaniała postać. Miała trudną sytuację
rodzinną, bo mąż jej zginął na wojnie, została
sama z kilkorgiem dzieci, a jeszcze opiekowała
się innymi sierotami z rodziny przygarniętymi
przez siostrę Stanisławę. Do dziś pamiętam jej
hart ducha, spokój i opanowanie w pracy pedagogicznej. Wystarczyło, że tylko stanęła wśród
rozbrykanej grupy młodzieży, a bez słowa,
swoją obecnością, przywoływała wszystkich
do porządku. Natychmiast następowała cisza,
wszyscy wpatrywali się w nią i każdy widział
w niej wielki autorytet. Swoją głęboką wiedzę
przekazywała nam z wielkim spokojem i bardzo
ciekawie. Często zachęcała do pamięciowego
ćwiczenia poezji, czy fragmentów prozy, a
potem stawiała nas przed klasą w celu ćwiczenia poprawnego deklamowania i wymowy.
Pozbywaliśmy się nieśmiałości nabytej w
czasie niewoli. Chętnie uczyłam się „dla niej”,
zamiast wybranych fragmentów uczyłam się
na pamięć całych utworów. Zachęcała nas do
samodzielnej pracy […]Uczyła samodzielnego
wyciągania wniosków […]Chętnie zgłaszałyśmy się po tematy referatów, które na ochotnika
i dodatkowo opracowywałyśmy w domu. Prace
te omawiała z nami szczegółowo udzielając
wskazówek. […]
Od samego początku uczył nas religii ksiądz
kanonik Szczepan Janasik. Naukę z nami rozpoczął od katechizmu Kościoła Katolickiego.
Cieszył się wielkim autorytetem wśród całego
społeczeństwa Bnina i Kórnika. Mówił donośnym głosem, bardzo przekonywująco. Prosto
i zrozumiale wyjaśniał trudne zasady wiary. Był

kapelanem w Powstaniu Wielkopolskim.
Z jego zdaniem liczyli się wszyscy, łącznie z
władzami. […] Na kazaniach wygłaszał mowy
obronne w sprawie krzywdzonych wówczas
chłopów z okolicznych wiosek, których władze
dręczyły przymusowymi dostawami. Rolnicy
nie byli w stanie wywiązać się z tych obowiązków, dlatego musieli płacić kary, byli więzieni,
ośmieszani. Ksiądz Janasik zawsze stawał
po ich stronie, dodając ducha, przywracając
nadzieję w najtrudniejszym okresie naszej
rzeczywistości.
Wspaniałą postacią była też nauczycielka
języka angielskiego Maria Piechocka. Swego
przedmiotu uczyła bardzo rzetelnie i sumiennie.
W nauczaniu stosowała metodę częstego
powtarzania. Nowe słówka wprowadzała
systematycznie, ciągle sprawdzając stopień
opanowania. W rezultacie po dwóch latach
nauki potrafiliśmy tłumaczyć długie teksty i całe
urywki z książek.
Jan Szwed uczył nas śpiewu, gimnastyki,
a oprócz tego prowadził społecznie chór i
przygotowywał wybrana grupę do występów
artystycznych na uroczystościach. Lubiliśmy
jego lekcje. Uczył nas pięknych, popularnych
pieśni Moniuszki, Kurpińskiego, Nowowiejskiego, do słów Konopnickiej, pieśni ludowych i in.
Występowaliśmy już na pierwszej uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego 1945/1946, gdzie
śpiewaliśmy po wzruszającym przemówieniu
księdza Janasika, a koleżanki Urszula Świątek
i Teresa Darowska śpiewały solowe partie przy
wtórze pianina i naszego chóru […]Chór nasz
występował również na innych uroczystościach,
a prowadzący Jan Szwed był zawsze chętny do
każdej próby i lekcji. Ludzie byli wtedy bardzo
spragnieni wszystkiego co polskie, dlatego
nasze występy przyjmowali owacyjnie.
Pamiętam też spotkania i pogadanki z
kórnickim lekarzem Leonem Langnerem. Słuchaliśmy go z wielkim szacunkiem, bo wrócił
wtedy z obozu koncentracyjnego i dużo nam
o swoich przeżyciach opowiadał. W obozie był
wykorzystywany jako lekarz […]
W pracy medycznej zapisał się w Kórniku
jako wielki społecznik, bardzo troskliwy, czuły na
biedę, za co wdzięczni mu byli wszyscy, którzy
go znali i którym pomagał.
Przy ówczesnych trudnych warunkach
komunikacyjnych zorganizowano nam przejazd
furmankami do Śremu w celu prześwietlenia
płuc w tamtejszym szpitalu […] Rezultat badań
lekarskich okazał się smutny, było zagrożenie
gruźlicą, niedożywienie, anemia. Badania te
uchroniły nas od gorszych następstw. […]
Zasługi naszych pierwszych nauczycieli są
wielkie i bezsporne. Wielu absolwentów i tych,
którzy uczyli się tylko w tej szkole może poszczycić się wysokimi stanowiskami i stopniami
naukowymi. Wielu jest duchownymi, uczonymi,
lekarzami, nauczycielami, artystami. Wiedza
ideały wpajane przez pedagogów zaprocentowały w późniejszych pokoleniach.
Teresa Pohl Radowicz
Rok ukończenia szkoły 1951
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[…] W 1945 r. Stefania Duszczak przyjechała do tworzącego się Gimnazjum w
Kórniku. Uczestniczyła w pierwszych egzaminach wstępnych. Jednak na prośbę dyrekcji
gimnazjum w Komorówce
( c.d. na str.10)
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Adam Hołderny
Wspomnienia zebrała i opracowała
Katarzyna Czachowska
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Kto może i jak przekazać 1%

Sprawa jest ważna, pożyteczna, a nie
wymaga wiele wysiłku. Lokalne organizacje
pożytku publicznego czekają na Państwa
pomoc w postaci przekazania 1% podatku.
Dlaczego najlepiej wybrać lokalne organizacje? Wybór oczywiście należy do każdego
z osobna, jednak organizacje, które działają
obok nas zadbają o to, by nasze pieniądze
wykorzystane były także w naszym lokalnym
środowisku. Skutki działań statutowych sfinansowanych z naszych pieniędzy będziemy
mogli zaobserwować i sprawdzić. Nie zmarnuj
swojego 1%!
Z prawa przekazania 1% skorzystać mogą
wszyscy podatnicy, także renciści i emeryci.
Wypełniając rubrykę „wniosek o prze
kazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
(28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać:
nazwę wybranej organizacji pożytku
publicznego i jej numer KRS. Urząd Skarbowy dokona przelewu za Ciebie.
W pozycji „informacje uzupełniające”
można uszczegółowić cel, na jaki chcemy
przekazać swój 1% .
1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PIT 28,
- przedsiębiorcy - PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
- pracownicy - PIT 37,
- gracze giełdowi - PIT 38,
- emeryci i renciści (PIO-40A, PIT 11A)
- osoby, które sprzedały nieruchomość
- PIT 39.
W formularzu PIT możesz podać swoje
dane (imię, nazwisko) lub pozostać anonimowym darczyńcą.
Rozliczając się ze „Skarbówką” pamiętajmy, że możemy przekazać 1% naszego
podatku na działalność organizacji pożytku
Publicznego (OPP). Również osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą przekazać
swój 1% składając dodatkowe rozliczenie.
Oto dane stowarzyszeń działających na
terenie naszej gminy:
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000042256
(wolontariusz stowarzyszenia pomaga
osobom chcącym przekazać 1%
wypełnić formularze rozliczenia PIT.
Info. tel. 502492540)
Fundacja „Zakłady Kórnickie”
Pl. Niepodległości 49, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000120123
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
Ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000131398

Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
Ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
Nr KRS: 0000139426

Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki
Nr KRS 0000245354
Fundacja „Dom Na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Nr KRS 0000266321
(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla
Hufca ZHP Kórnik”)
Fundacja Marcinek
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 Gądki
Nr KRS 0000285218
Stowarzyszenie Teatralne „Legion”
Prowent 6
62-035 Kórnik
Nr KRS 0000273079
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wlkp.
61-487 Poznań
ul. Rolna 51
nr KRS 66835
Możesz pomóc także osobom
„z sąsiedztwa”:
podopiecznym KTPS
nr KRS: 0000042256
(w rubryce „cel szczegółowy” wpisujemy imię wybranej osoby)
-Kacperkowi Błoniakowi
z neuropatia czuciowo-ruchową,
Kamilowi Welcz z chorobą mięśni,
-Krzysiowi Bednarzowi
cierpiącemu z powodu tętniaka,
-Maćiejowi, Adzie, Ksaweremu, Tymonowi rodzeństwu z zaburzeniami
ruchowymi i psychicznymi,
-Tomkowi Szycowi
po udarze niedokrwiennym mózgu,
lub
Agnieszce Majewskiej zmagającej się z
nowotworem jelita grubego
pozostajacej pod opieką
Stowarzyszenie Pacjentówi Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne z siedzibą w Warszawie
nr KRS 0000241505
z dopiskiem „Agnieszka Majewska”
Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie naszej
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o
kontakt z Redakcją „Kórniczanina”.
ŁG
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(c.d. ze str. 9)
Podlaskiej, powróciła na teren z okręgu wysiedlenia, aby uczyć języka polskiego w roku
szkolnym 1945/1946. […] W roku szkolnym
1946/1947 wraca do Miejskiego Gimnazjum w
Kórniku, gdzie od samego początku zyskała u
swoich uczniów sympatię i szacunek.
Wśród pierwszych uczniów Gimnazjum
(mieszczącego się w ratuszu bnińskim) było
sześcioro krewnych Stefanii Duszczak: Izabela
Hołderna, Wanda Hołderna, Stefania Hołderna, Maria Pieczyńska, Danuta Pieczyńska
oraz Adam Hołderny. W/w uczniowie zwracali
się do Stefanii Duszczak „ciocia Stefa”. Tę
formę zwracania się do pani profesor przejęli
wszyscy uczniowie w całym Gimnazjum, a
potem Liceum.
W 1948 r. Stefania Duszczak ukończyła
rozpoczęte przed wojną studia magisterskie
z filologii polskiej. W 1955 r. wyszła za mąż
za pracownika Urzędu Celnego w Poznaniu - Czesława Capika. W tym samym roku
przenosi się do Państwowego Gimnazjum w
Środzie Wielkopolskiej. Nawet po przejściu
do Gimnazjum w Środzie Wlkp. dla nowych
uczniów była „ciocią Stefą” […].
W 1972 r. ciocia Stefa przeszła na emeryturę, ale przez dalsze 17 lat opiekowała się
biblioteką w Liceum Ogólnokształcącym w
Środzie Wlkp. Zmarła 31.10. 2012 r. mając
97 lat.
W roku 1995 z okazji 50-lecia utworzenia
Gimnazjum, a potem Liceum w Kórniku,
uczestnicy zjazdu zebrali się na uroczystym
spotkaniu w Sali gimnastycznej. Na widok
wkraczającej cioci Stefy, wszyscy uczestnicy
zjazdu powstali i przywitali Ją długotrwałymi
oklaskami.
Wzdłuż przejścia do stołu prezydialnego
wszyscy odwracali się w kierunku przechodzącej cioci Stefy, aby Ją przywitać. Ciocia Stefa
zatrzymała się przede mną (Adam Hołderny),
pogłaskała mnie po policzku i powiedziała:
„później porozmawiamy”.
Siedząca obok mnie młoda dziewczyna
powiedziała do mnie: „Masz duże względy u
cioci Stefy”. Odpowiedziałem wówczas: „tylko
dlatego, że to jest naprawdę moja ciocia”. Ta
dziewczyna była zbyt młoda, by mogła znać
stosunki panujące w początkach powstawania gimnazjum. Szczególnie nie mogła znać
powodu nazywania Stefanii Duszczak „ciocią
Stefą”. To Liceum miało niespotykany klimat
rodzinny. Może dlatego, że tych trudnych
powojennych czasach w Liceum Kórnickim
uczyły dwie nieprzeciętne „Ciocie” , tą drugą
była Zofia Baranowska. Do Gimnazjum, a potem do Liceum uczęszczało Jej czworo dzieci:
Zofia, Maria, Stanisław ( brał dział w wyprawie
badawczej na Spitsbergen) i Wiesława oraz
sześcioro krewnych: Ewa Zofia Wojewodzianka, Pelagia Wojewodzianka, Jerzy Jasiński,
Roman Jasiński, Antonina Pilarska, Jadwiga
Wojewodzianka.

czytał dzieciom
W celu rozwijania pasji czytania wśród
dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
prowadzona jest od wielu lat akcja „Cala
Polska czyta dzieciom”. Uczniowie spotykają się w każdą środę w bibliotece, aby
wysłuchać fragmentów książek czytanych
przez nauczycieli.
25 marca na uczniów z klas I -III czekała
jednak niecodzienna niespodzianka. Tym
razem spotkanie poprowadził znany polski
sportowiec- lekkoatleta, pan Marcin Urbaś.
Marcin Urbaś urodził się w Krakowie,
jednak od kilku lat związany jest z Poznaniem. Zdobył złoty medal podczas Halowych
Mistrzostw Europy w Wiedniu w 2002 roku
i brązowy w Madrycie w 2005 r. w biegu na
200 m. W 2002 roku zdobył srebrny medal
w sztafecie 4x100 m podczas Mistrzostw
Europy w Monachium. Był mistrzem Polski
na 200 m w latach 1998–2001 i w roku 2004
oraz na 100 m w 2002 r., natomiast w 1999
i 2004 zdobył złote medale mistrzostw kraju
w sztafecie 4 x 100 metrów. Siedmiokrotnie
zdobywał tytuł mistrza Polski, rekord Polski
na 200 m na otwartym stadionie (19,98 s.
na Mistrzostwach świata w Sewilli 1999,
jest drugim w historii białym sprinterem który
złamał barierę 20 sekund).
Lekkoatleta opowiedział dzieciom o pasji
swojego życia, jaką jest sport, zachęcał dzie-

ci do zdrowego stylu życia i do aktywnego
spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich
pasji i talentów. Pan Marcin jako współzałożyciel Akademii Kreatywnego Futbolu
(profesjonalna akademia piłkarska łącząca
koncepcje szkolenia psychomotorycznego,
motorycznego, indywidualnego szkolenia
technicznego i sensorycznego na najwyższym poziomie) zaprosił dzieci do udziału w
zajęciach prowadzonych przez Akademię .
Oczywiście jak na spotkanie czytelnicze
przystało, sportowiec przeczytał dzieciom

fragmenty książek „Bolek i Lolek” oraz „
Przygody Mikołajka”. Dzieci w trakcie czytania bajek reagowały żywiołowo, a dzięki
odpowiedniej artykulacji i odgłosom ich
reakcje były jeszcze bardziej spektakularne.
Niezapomniane spotkanie zakończyło
się rozdaniem dzieciom broszur Akademii z
autografem p. Marcina i wspólnym zdjęciem.

obozu, następnie zaprezentowali swoich
partnerów pozostałym uczestnikom i wolontariuszom. Każdego dnia czekały na
nich kolejne wyzwania i praca w grupach
pod okiem wolontariuszy, m. in. stworzenie superbohatera czy wymyślenie
całkowicie nowego kraju wraz tańcem i
strojem narodowym oraz wiele innych.
Dzięki takim zadaniom uczestnicy ćwiczyli
umiejętności pracy w grupie, kierowania
zespołem, sztukę prezentacji, a przede
wszystkim doskonalili swoje kompetencje
językowe porozumiewając się z wolontariuszami w języku angielskim.
Pomiędzy zadaniami do wykonania
wolontariusze przybliżali kulturę swoich
krajów, takich jak Kenia, Kolumbia, Włochy, Łotwa, uczyli tańców narodowych,

opowiadali o różnych sprawach dotyczących ich krajów i nie tylko. Był też czas
na spacery oraz śnieżne bitwy. Podczas
obozu zwiedziliśmy również dwa pobliskie
miasteczka Kłodzko i Bystrzycę Kłodzką.
Niestety wszystko, co dobre, szybko
się kończy. Tak samo było z Euroweek’iem. Ostatni wieczór zakończył się
dyskoteką i smutnymi, łzawymi pożegnaniami z nowopoznanymi przyjaciółmi,
ale również z nadzieją, że za rok może
znowu się spotkamy. Kolejna wyprawa
na Euroweek w nowym roku szkolnym.
Zapraszamy!

Fot. T. Lubińska
Agata Dopierała

Spotkanie z
wielkim światem
czyli Euroweek – Szkoła Liderów
10 lutego 2015 dwudziestoosobowa
grupa śmiałków pod sztandarem Szkoły
Podstawowej nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku wyruszyła do Międzygórza
na spotkanie z przedstawicielami różnych
zakątków świata. Nad wyprawą czuwała
dwójka nieustraszonych nauczycieli p.
Ewa Kaleta i p. Łukasz Remszel.
Po kilkugodzinnej kolejowej przeprawie dotarliśmy do celu – śnieżnobiałego
Międzygórza, a dokładniej do pensjonatu
„Sarenka”, który na cztery kolejne noce
stał się naszą przystanią i miejscem
spotkań z wolontariuszami z różnych
części naszego globu. Po pysznej kolacji
nastąpiło powitanie uczestników obozu,
czyli podstawówki z Kórnika, Słubic oraz
gimnazjum z Brześcia Kujawskiego,
przez wolontariuszy - Ibis (lidera obozu)
i Valentinę z Kolumbii, Patricka z Kenii,
Sanitę i Janisa z Łotwy i Adel z Indonezji.
Pierwszy dzień zakończył się zabawami
integrującymi i wspólnymi tańcami.
Każdego ranka po śniadaniu obozowicze byli budzeni i ładowani dawką wysokoenergetyzujących ćwiczeń i zabaw,
po czym następowały prace w grupach.
Uczestnicy rozpoczęli swoją przygodę
od określenia swoich oczekiwań co do

3 kwietnia 2015 r.

Łukasz Remszel
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„DZIEŃ WIOSNY”

Powitanie
wiosny
przez SP nr 1 w Kórniku

W piątek 20 marca uczniowie z klas 0-III
kórnickiej „jedynki” kolorowo i wesoło przywitali
wiosnę. Przygotowania do tego szczególnego i
długo wyczekiwanego dnia trwały cały tydzień.
Każda klasa miała za zadanie przygotować
wiosenny okrzyk, portret Marzanny, która
jako symbol zimy miała zostać zniszczona i
zamknięta w worku, żebyśmy mogli już cieszyć
się cieplejszą pogodą. Zadaniem dzieci było
także przygotowanie wiosennej piosenki oraz
ozdobienie płatka kwiatu – symbolu wiosny.
Wszystkie płatki przepięknie przygotowane
przez uczniów z pomocą wychowawców, zostały zebrane w jeden, ogromny kwiat, który stanął
na czele naszego wiosennego korowodu.

Kiedy okazało się, że w tym roku
nauczyciele podjęli decyzję o nieorganizowaniu powitania wiosny, klasa szósta,
czując się gospodarzami szkoły, postanowiła przeprowadzić misję „Dzień Wiosny”.
W tym celu zwróciła się z petycją do pani
Dyrektor, by jednak ów powitanie zorganizować. Udało się! Dnia 24.03.2015r. w
Szkole Podstawowej w Radzewie obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Rozpoczęliśmy prezentacją klas do konkursu na
„Najzieleńszą klasę w szkole”. Wszyscy
bardzo się postarali. Kiedy komisja udała
się na obrady, my ruszyliśmy przez wieś
na pochód z marzanną, wykonaną przez
najstarszą klasę. ‚’Żegnaj zimo, witaj wiosno!!!” Taki okrzyk można było usłyszeć z
gardeł wszystkich uczniów. Towarzyszyły
temu odgłosy przeróżnych instrumentów,
jakie uczniowie wykonali wcześniej. Gdy
wróciliśmy do szkoły, nasza kukła została

rozebrana i posegregowana do różnych
pojemników na śmieci. Następnie odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu. Wszystkie
klasy wyglądały imponująco, więc komisja
miała trudny wybór. Po długich namysłach
wygrała klasa VI, która została świetnie
przygotowana przez swojego wychowawcę
- p. Karola Niemiera. Drugie miejsce zajęła
klasa III, a trzecie miejsce klasa V. Każda
klasa otrzymała nasiona rzeżuchy do zasiania w klasie oraz czekoladę. Dodatkowa
nagroda – dla najzieleńszego pracownika
szkoły trafiła w ręce naszej sekretarki – p.
Agnieszki. Następnie wszyscy wyszliśmy
na dwór, by piec kiełbaski na wcześniej
przygotowanym ognisku. Wszyscy wróciliśmy do domów z uśmiechem na twarzy.
Myślę, że zima w naszej szkole przez długi
czas nie ma już czego szukać!

W dniu powitania wiosny wszystkie dzieci
przybyły do szkoły w dobrych nastrojach,
pięknie przebrane w wiosenne stroje, kolorowe
kostiumy i wiosenne emblematy, aby zaakcentować nadchodzącą porę roku. O godzinie 9.00,
dziarskim krokiem i z uśmiechem na ustach,
wyruszyliśmy na kórnicki rynek. Nasz korowód
stał się jedną wielką zapowiedzią wiosny, która
mieniła się żółtym kolorem słońca, zielonym
kolorem roślin budzących się do życia, pomarańczowym kolorem kwiatów i niebieskim
kolorem czystego nieba. Głośnymi okrzykami
i przy akompaniamencie tamburyn, bębenków
i grzechotek uczniowie przeganiali zimę i
przywoływali upragnioną wiosnę.
Podczas uroczystości odtańczyliśmy taniec
na pożegnanie zimy, w którym pokazaliśmy, że
mamy mnóstwo energii i jesteśmy gotowi na
przyjście wiosny. Dzieci udowodniły, że mają
wiedzę na temat nadchodzącej pory roku,
rozwiązując zagadki na jej temat. Po ostatnim

przemarszu z przygotowanymi Marzannami
przyszedł czas na ostateczne rozstanie się
z zimą – dzieci podarły podobizny kukły i
wszystkie kawałki skrupulatnie pozbierały do
worków, żeby nie został ani jeden okruszek
zimy. Na cześć wiosny zaśpiewaliśmy kilka
przepięknych piosenek i zatańczyliśmy wspólny
taniec. Wspólnie bawiliśmy się, ciesząc się z
przepięknej pogody, która towarzyszyła nam
podczas całej imprezy.
Miłą niespodzianką było także przemówienie p. burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
który dopingował dzieci w przeganianiu zimy
i dołączył się do wspólnego witania wiosny.
Mamy nadzieję, że na dobre udało nam się
pożegnać zimę i po tak hucznym i radosnym
powitaniu wiosna zawita na dobre w naszym
mieście!

Barbara Kudła, kl. VI

Agata Dopierała
Michalina Pelczyk

ŚWIĘTY FILIP
NA
REKOLEKCJACH
W RADZEWIE
W dniach od 16 do 18 marca 2015
roku w szkole w Radzewie odbywały się
rekolekcje wielkopostne, które miały na
celu jak najlepsze przygotowanie uczniów
do świąt Wielkiej Nocy. Pierwszy dzień
rozpoczął ksiądz proboszcz Franciszek
Sikora, który poprowadził poranną modlitwę. Następnie odwiedził nas mim, który
pokazywał różne scenki. Później w klasach
odbyły się warsztaty teatralne, a po nich
do Radzewa przyjechał ksiądz rekolekcjonista, który z pasją opowiadał o życiu św.
Filipa. Drugi dzień rozpoczął się modlitwą
poranną i śpiewaniem pieśni, które poprowadziła siostra Judyta. Następnie ksiądz
rekolekcjonista kontynuował opowiadanie
o świętym Filipie. Później klasy IV-VI wyjechały do poznańskiego Multikina, gdzie
odbyły się zajęcia pod tytułem „Teatr show”,
na których uczniów zapoznano z tajnikami
kręcenia filmów. Stworzyliśmy także swój
własny film, który niedługo będzie wysłany
do szkół, biorących udział w zajęciach.
Trzeciego dnia to klasy I-III wyruszyły do
kina na interaktywne zajęcia, a klasy starsze miały zajęcia plastyczne, na których
uczniowie wykonywali poszczególne stacje
drogi krzyżowej. Następnie z ich użyciem
odbyła się droga krzyżowa na terenie
szkoły, a później była możliwość spowiedzi
świętej. Jak co roku na koniec odbyła się
Eucharystia, tym razem na holu szkolnym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przebieg
rekolekcji, a w szczególności: siostrze
Judycie, panu Lechowi Stenclowi, księdzu
Franciszkowi Sikorze, księdzu rekolekcjoniście oraz wychowawcom i nauczycielom
za opiekę nad nami.

KULTURA

KULTURA

RADZEWSKA MISJA

Dzień Kobiet
u Kombatantów
Kórnickie Koło Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych zorganizowało w Restauracji Kórnickiej spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Pełniący rolę gospodarza prezes Franciszek Rozmiarek złożył wszystkim uczestniczkom
najserdeczniejsze życzenia, wręczył upominki oraz zaprosił na kawę i słodkości.
Robert Jankowski

Dominika Frąckowiak, kl. VI

Wiosenne sprzątanie Szczytnik

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI W BIERNATKACH - OTWARCIE BIBLIOTEKI SOŁECKIEJ „NAD JEZIOREM”
23 kwietnia 2015r. godz.18.00
Konkurs dla dzieci i młodzieży: OPOWIADANIE PT. „ MOJA WSPANIAŁA PRZYGODA” LUB PROJEKT OKŁADKI KSIĄŻKI.
Opowiadanie powinno zawierać 7-15 zdań.
Projekt okładki książki: format A3, technika dowolna.
Praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, wiek, adres
Prace przynosimy do Świetlicy Wiejskiej w Biernatkach w dniu 23 kwietnia 2015r. od godz.17.00
Rozstrzygnięcie, rozdanie nagród oraz otwarcie Biblioteki Sołeckiej „Nad Jeziorem” odbędzie się 23 kwietnia 2015r. o godz. 18.00
„PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ” - Jeśli masz książki, którymi chciałbyś/chciałabyś się wymienić, podzielić z innymi to zabierz je ze sobą.
Zostaw w bibliotece, a sam/sama zabierz te, które Cię interesują.
Organizator: Sołtys Biernatek Stanisław Dubiel
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Dnia 28.03.2015r. o godzinie 10 zebraliśmy się przed Domem
Strażaka w Szczytnikach. Celem naszego spotkania była zbiórka
śmieci zalegających na poboczach naszych ulic. Ogółem grupa
liczyła 19 osób - dzieci , młodzież , członkinie KGW oraz sołtys
naszej wsi p. Templewicz, który zaopatrzył nas w rękawice i worki
na śmieci. Wyruszyliśmy w drogę w trzech grupach. Panie z KGW
dbały o bezpieczeństwo dzieci na ruchliwych szczytnickich ulicach ( Jeziorna, Wspólna). Ogółem zebraliśmy około 30 worków
śmieci różnego rodzaju. W czasie zbiórki dzieci często zadawały
pytanie - kto i dlaczego tak śmieci ? Istnieje przecież obowiązek
wrzucania odpadów do pojemników znajdujących się na każdej
posesji . Trudne pytania i trudne odpowiedzi... Na zakończenie
naszej akcji zebraliśmy się na odpoczynek w świetlicy , wypiliśmy
kawę , a dzieci otrzymały słodycze i napoje zakupione przez
pana sołtysa. Humory wszystkim dopisywały , bo pogoda była
dla nas łaskawa.
Genowefa Błotna

3 kwietnia 2015 r.
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Trwa bieżąca praca Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kórniku. W lutym odbyło
się jego posiedzenie, podczas którego
omówiono sprawy związane z ubiegłoroczną działalnością oraz realizowane
w 2015 roku.
Miłym akcentem była zabawa karnawałowa dla ponad 50 osób zorganizowana 12 lutego, w Tłusty Czwartek w Domu
Gościnnym „Hedan” w Trzebisławkach.
Prezes ZM-G PKPS - Bogdan Wesołek informuje, iż osoby związane z
tą organizacją jako grupa emerytów
zostały zaproszone do Łomnicy by jak
co roku uczcić pamięć o powstańcach
wielkopolskich.
W bieżącym roku w ramach pomocy
żywnościowej z Unii Europejskiej dla
najuboższych rodzin i osób z kórnickiej
gminy dostępnych będzie 13 artykułów,
których dystrybucją tradycyjnie zajmie
się ZM-G PKPS w Kórniku.
Także w tym roku członkowie Klubu
Seniorów wezmą udział w pobycie nad
morzem, który odbędzie się w dniach
20-29 czerwca w Rewalu.
W plamach jest również wyjazd we
wrześniu w góry - Tatry.
Bogdan Wesołek mówi też o bieżącej
działalności. W dalszym ciągu jest kontynuowana pomoc dla dziecka z Ukrainy,
któremu dostarcza się bezglutenową
żywność.
Ze wsparcia PKPS skorzystali również harcerze z Hufca ZHP Kórnik im.
Tytusa hr. Działyńskiego, którym na
okres wakacji przekazano m. in. mleko,
cukier, makaron zakupione z funduszy
tej organizacji. Bogdan Wesołek nie kryje
zaskoczenia podziękowaniami od rodziny z Pierzchna, które ukazały się na łamach „Kórniczanina”. Stwierdza, iż słowo
„dziękuję” jest bardzo znaczące dla ludzi,
którzy od wielu lat zajmują się pomocą.
Nic nie da większej przyjemności.
Robert Wrzesiński

BŁAŻEJEWO SPRZĄTA ŚWIAT
21 marca 2015 roku wzięliśmy udział w Akcji Wiosnnego Sprzątania. Błażejewo
sprzątało 16 osób. Zebraliśmy 45 dużych worków śmieci.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom - a w szczególności dzieciom - za włączenie się do
akcji. Dzięki naszej wspólnej pracy świat stał się choć trochę piękniejszy.
Wszystkim mieszkańcom Błażejewa życzę pięknych , radosnych, pełnych głębokich
przeżyć Świąt Zmarwychwstania Pańskiego.
sołtys Beata Jefremienko

Sięgając do korzeni
Remont remizy OSP w Kamionkach
Od dziesięcioleci strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kamionkach podejmują
szereg działań, mających na celu poprawę
stanu technicznego remizy, przeprowadzanie niezbędnych remontów, stworzenie
zaplecza do prawidłowego funkcjonowania
jednostki OSP.
Swoją działalność jednostka OSP w
Kamionkach podjęła w 1946 roku i działała,
mimo że jeszcze przez kolejnych 10 lat nie
miała swojej remizy. Spotkania strażackie
odbywały się wówczas w prywatnych domach, u Pana Ludwika Maciejewskiego i
Pana Hieronima Rymelskiego. Jak wspominają nasi najstarsi druhowie Edmund
Dudek i Wojciech Cieloszyk (którzy żywo
uczestniczyli w pierwszych czynach społecznych, robieniu pustaków, zalewaniu
fundamentów czy układaniu pierwszych
cegieł) remiza powstała w miejscu gdzie

W roku 1959 podjęto decyzję o rozbudowie remizy. Ukończono ją w 1961
r., a wszystkie prace wykonano w czynie
społecznym. Każdy strażak musiał przepracować przy budowie minimum 30 godzin.
W ten sposób powstała duża sala i kuchnia, ale toalety jeszcze długi czas były na
zewnątrz.
W tym miejscu warto przytoczyć opowieści naszych druhów, którzy z łobuzerskim uśmiechem i ognikami w oczach
wspominają dawne czasy - zabawy, które
organizowali dla mieszkańców. Cały dochód już wtedy przeznaczali na remonty,
rozbudowę, a czasem na szklarza. Do
zabaw przyłączało się prężnie wówczas
działające Koło Gospodyń Wiejskich w
Kamionkach oraz rodzice z Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Kamionkach, której budynek znajdował się naprzeciwko starego cmentarza ewangelickiego.
Ciekawostką jest to, że po pożarze szkołę
przeniesiono do budynku po Gromadzkiej

odbywają się tu wydarzenia kulturalne,
oświatowe i sportowe. W pomieszczeniach
remizy powstała świetlica opiekuńczo –
wychowawcza dla dzieci i młodzieży oraz
sala komputerowa z dostępem do Internetu.
Odbywają się cykliczne imprezy i warsztaty,
tj. zajęcia taneczne, aerobik, warsztaty
rękodzieła, teatralne, wystawy, koncerty,
imprezy charytatywne. Niejeden rodzic z
Kamionek również wie, że co roku w strażnicy OSP odbywają się zajęcia dla dzieci i
młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych.
Ze względu na dużą eksploatację sal
remizy, strażacy z OSP Kamionki zmuszeni
są do przeprowadzania wielu remontów
z własnych środków finansowych, przeznaczając swój czas i własną pracę, by
remiza mogła służyć lokalnej społeczności.
Dużo wysiłku włożyli również w pozyskanie
środków unijnych, dzięki czemu udało się
wyremontować sale remizy oraz kuchnię.
Strażacy zawsze też mogli liczyć na wsparcie mieszkańców wsi.

mieściła się stara kuźnia, którą wyremontowano i dostosowano do potrzeb straży.
Dziś to pomieszczenie pełni funkcję salki
komputerowej.
W okresie powojennym wyposażenie bojowe jednostki stanowiła sikawka
ręczna na wozie konnym, a od połowy lat
sześćdziesiątych jednostka dysponowała
już nowocześniejszym sprzętem pożarniczym, tj. motopompą. Warto również
jako ciekawostkę podać, że w latach
pięćdziesiątych istniało na wsi stanowisko stróża nocnego. Jego zadaniem było
wykonywanie nocnych obchodów wsi i
alarmowanie mieszkańców o zagrożeniu
pożarowym. Sołtys wsi, a był nim wówczas Michał Wlazły, miał prawo ogłaszać
próbne alarmy. Każdy gospodarz musiał
stawić się z zaprzęgiem konnym, beczkowozem oraz bosakiem. Sołtys sprawdzał
obecność, a za niestawienie groziła nawet
kara pieniężna.
W tamtym okresie sporo budynków
było drewnianych, krytych strzechą, w
pobliżu stały duże stodoły, a na polach
stogi słomy i siana. Stwarzało to duże
zagrożenie pożarowe, a gdy dodamy,
że elektryczność dotarła do Kamionek w
latach 60-tych - to chyba wszystko wyjaśnia, jak potrzebna była budowa remizy i
rozwój straży pożarnej.

Radzie Narodowej – naprzeciwko remizy.
Panie piekły placki, robiły kotyliony, maski,
kapelusze, które obowiązywały każdego
uczestnika zabawy, nie wspominając o „
walcu czekoladowym”. Podczas zabawy
robiono przerwę, a dzielni strażacy brali
wiadra, rózgi oraz szczotki i skrapiali deski
parkietowe, aby kurz nieco osiadł.
Lata mijały, ojców zastąpili synowie,
a dziś już kolejne pokolenia remontują i
rozbudowują siedzibę swojej jednostki.
Na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych remiza została zmodernizowana. Drewnianą
podłogę zastąpiono posadzką z płytek.
Wymieniono drzwi, okna, dobudowano
toalety, wyremontowano kuchnię, zlikwidowano piec węglowy, który zastąpiono
ogrzewaniem gazowym.
W roku 2001 przystąpiono do kolejnej
rozbudowy remizy. Wybudowano w stanie
surowym duży garaż i pomieszczenie socjalne. Zarówno prace remontowe, jak i te
związane z rozbudową, wykonywane były
już tradycyjnie przez strażaków w czynie
społecznym. Środki na materiały pochodziły
od osób prywatnych, z funduszy gminnych
oraz ze środków własnych straży.
Od tego czasu remiza stała się miejscem, w którym wychowywały się kolejne
pokolenia strażaków i młodych ludzi z
terenu Kamionek i okolic. Po dziś dzień

Jak zauważają przedstawiciele jednostki OSP w chwili obecnej konieczny
jest duży remont dachu a także toalet,
by m.in. dostosować je do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Właśnie ten temat
był poruszony podczas spotkania Pana
Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego ze
strażakami z OSP Kamionki, które odbyło
się 17 marca 2015r. W chwili obecnej
jest już projekt remontu, a jego realizacja
rozpocznie się niebawem. W spotkaniu
uczestniczył również przewodniczący Rady
Miejskiej Przemysław Pacholski oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Julia Bartkowiak i
Jerzy Rozmiarek. Wszyscy obecni zgodnie
potwierdzili konieczność wykonania remontów. Zaproszeni goście mieli również
możliwość przyjrzeć się funkcjonowaniu
jednostki oraz świetlicy i sali komputerowej. Była to też okazja pochwalić się nowo
powstałą siłownią zewnętrzną.
Najbliższy remont z pewnością nie
będzie ostatnim, jednak jak mówią kamioneccy strażacy: najważniejsze, aby strażnica służyła kolejnym pokoleniom druhów
i mieszkańców, a że czasem trzeba coś
naprawić, zmodernizować – zapału i chęci
do pracy nigdy nam nie zabraknie.

TULIPANY DLA KAŻDEJ PANI
8 marca 2015 roku każda pani wchodząca do Domu Ludowego w Błażejewie witana
była wiosennym tulipanem i pięknymi życzeniami. Czekał na nas stół zastawiony słodkimi
niespodziankami. Przy nastrojowej muzyce i babskim plotkowaniu spędziłyśmy miło czas.
Dziękujemy Panom z Rady Sołeckiej za zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Kobiet.
Mieszkanki Blażejewa

Sprzątali w Błażejewku
Sołtys wsi Błażejewko dziękuję mieszkańcom Błażejewka, Radzie Sołeckiej za włączenie się w akcje Sprzątania Świata i duży wkład własnej pracy. W akcji Wiosennych
porządków na terenie sołectwa Błażejewko wzięły udział całe rodziny z dziećmi ( 54
osoby pracowały przez 3 do 4 godziny). W pracach wykorzystano koparko-ładowarkę
oraz bus pana Krzysztofa Miary, którym zostały zwiezione śmieci przy drodze wjazdowej
do sołectwa. Zebrano górę śmieci, około 2 ton które zalegały w rowach, poboczach i
skwerkach. Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku. W załączeniu
kilka zdjęć z akcji. Z poważaniem
sołtys wsi Błażejewki
Krzysztof Sadowski

„Czasem cały świat oznacza mniej niż
jeden człowiek, którego brak ...” /.../
Pani
Hannie Złotej-Maćkowiak
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa:
społeczność Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
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o remizie OSP w Kamionkach słów kilka...

HISTORIA

KULTURA

Aktywny PKPS
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Małgorzata Walkowiak
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OGOSZENIA

OGŁOSZENIA
U p r z e j m i e i n f o r m u j e m y, i ż d n i a
27.04.2015 r na parkingu Sklepu Intermarche, na Os. Krasickiego 1 przeprowadzane
będą bezpłatne badania mammograficzne
dla mieszkanek Gminy w wieku od 50 do
69 lat.
W specjalnie podstawionym mammobusie, pracownicy z ośrodka NS ZOZ
„Diagnostyk” z Zielonej Góry wykonają
profilaktyczne badania dla tych Pań, które w
ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie
będą spełniały powyższych warunków będą
mogły mieć wykonane badania odpłatnie
w cenie 80 zł. Badania prowadzone są w
godzinach: 9:00-16:00 (przerwa techniczna
13:00-14:00).
Zapisy na mammografię prowadzone
są pod numerami telefonów: (68) 452 77 96,
(68) 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077.
Po prostu przyjdź
Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się
w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo
można było rozebrać się do pasa. W tym
dniu nie powinno się używać dezodorantu,
talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej
połowy ciała.
Podczas badania pierś jest umieszczana na małej podstawce i dociskana
plastikową płytką od góry oraz z boku, co
pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten
trwa zaledwie kilka sekund.
Dlaczego warto robić mammografię?
Mammografia może wykryć zmiany od
2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one
jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka
sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego
uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki,
która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1
cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi
daje ogromną szansę wykrycia wczesnych
zmian i zastosowania leczenia.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
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BRĄZOWE MEDALE KOSZYKAREK
SP 1 KÓRNIK
Klasy sportowe z koszykówki mają już
efekty działalności.
Oto relacja z mistrzostw”
„ Mamy brązowy medal!17 marca 2015
okazał się bardzo szczęśliwy dla koszykarek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Z finału powiatu poznańskiego z Plewisk,
bowiem wróciły z brązowymi medalami. Na
12 zawodniczek aż 8 to czwartoklasistki więc
sukces cieszy podwójnie.
W turnieju, w którym wzięło udział 6
najlepszych Szkół z Powiatu, los do grupy
przydzielił zespoły z Lubonia i Stęszewa. W
pierwszym meczu wygrana 14:8 w drugim
przegrana 7:11.
W półfinale porażka ze Szkołą ze Swarzędza zaledwie dwoma oczkami 8:10.
Dobrze, że dziewczyny na ostatni mecz
potrafiły się zmobilizować. W walce o brązowy medal znowu spotkały się ze Stęszewem.
Tym razem aż 17:6, udany rewanż za mecz
grupowy i co ważniejsze medale na szyjach.
Awans do rozgrywek rejonowych jeszcze
nie w tym roku, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia....” Skład zespołu: Kinga Kaczmarek,
Klaudia Kowalska, Barbara Wartecka, Zofia
Wartecka, Emilia Guziana, Maria Pyrzowska,
Dominika Jakubczak, Agnieszka Szekiełda,
Barbara Gorzałczana, Julia Szpak, Aleksandra Szmajdzińska, Marta Strzykowska.
KOSZYKARZE SP 1 KÓRNIK
AWANSOWALI DO REJONU
Młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku byli jeszcze lepsi od
swoich koleżanek ze szkoły. Wrócili z finałów
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego z srebrnymi medalami i wywalczyli półfinał zawodów
rejonowych.
Relacja z mistrzostw: SP Mosina 5-11
SP 1 Kórnik. Bardzo dobry mecz kórniczan
zarówno w ataku jak i w obronie.
SP1 Kórnik 13-5 SP 2 Luboń. Podtrzymana forma z poprzedniego meczu. Dwa świetne rzuty z półdystansu Darka Gandeckiego.
SP1 Kórnik 8-6 SP Skórzewo. Po pierwszej połowie wygrywali 8-2. W drugiej
odsłonie gry - straszna nerwówka, fatalne
pudła na pusty kosz, słabsza gra w obronie,
ale wygrywają ze Skórzewem. O pierwsze
miejsce walczą z Plewiskami! Super mecz!
Na 20 sek. przed końcem wygrywają 4:3,
niestety błąd kroków, strata piłki, zawodnik z
Plewisk trafia i ostatecznie przegrywają mecz
4:5.Wprawdzie ułamek sekundy po syrenie
końcowej rzucają do kosza za 2 pkt., ale sędzia słusznie nie zalicza trafienia i ostatecznie
zostali pokonani przez gospodarzy imprezy.
W zespole grali: Dariusz Gandecki, Filip
Młynarczyk, Kacper Jakubiak, Jakub Cuprych, Michał Paczkowski, Lambert Raczyński, Tymoteusz Gabski, Antoni Szymczak,
Oliwier Sobiak, Bartosz Gąska.
POWIATOWY AEROBIK
Co raz mniej szkół chce startować w
aerobiku drużynowym . Jest to ogromna
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praca przygotować zgodnie z regulaminem
zespół z uczennic nie mających do czynienia
z baletem, tańcem czy gimnastyką. Co roku
zmieniają się uczniowie w szkołach i stąd
trzeba długiej pracy , by przygotować zespół.
Udział w tej imprezie kontynuują z naszej
szkoły : SP Szczodrzykowo, dalej Gimnazjum
w Robakowie oraz Zespół Szkół w Kórniku.
Chwała nauczycielkom, które ponoszą trud
najpierw namówienia uczennic a później krok
po kroku tworzenia układu w pozycjach wysokich, niskich, na wszystkie partie mięśniowe.
Przygotowanie uczestniczek akrobatycznie i
dobranie odpowiedniej muzyki, co wymaga
czasu i zmysłu muzycznego. W tym roku
z udziałem kilkunastu szkół z powiatu oraz
rejonu Poznań- Wschód zawody odbyły się
w Jarocinie. Nasze szkoły wypadły dobrze.
Zespoły SP Szczodrzykowo i Gimnazjum w
Robakowie zajęły czwarte miejsca w powiecie
i szóste w rejonie.
Z kolei dziewczęta z Zespołu Szkół w
Kórniku zajęły drugie miejsce w powiecie i
szóste w rejonie.
W zespole ZS Kórnik tańczyły: Niemier
Agata, Rozmiarek Klaudia, Lipiecka Agata,
Rukaj Marietta, Stypczyńska Karina, Nowaczyk Marta, Niemczal Patrycja, Rajkowska
Agata.
RYWALIZACJA SP I GIMNAZJÓW
W UNIHOKEJU
Z naszych gimnazjów tylko szkoła z Kórnika zgłosiła się do rozgrywek w unihokeju i
to Jej hokeiści grali w półfinałach mistrzostw
powiatu. Zarówno zespoły hokeistek jak i hokeistów zajęły w zawodach czwarte miejsca
i odpadli z dalszej rywalizacji ( tylko 2 szkoły
awansują do finału).
Z kolei w szkołach podstawowych z
udziałem 4 szkół musiały się odbyć zawody
gminne, gdyż tylko jeden najlepszy zespół
mógł nas reprezentować w powiecie.
Mistrzostwa gminy organizowała Szkoła
Podstawowa w Radzewie. Sponsor imprezy
Firma IRMAL przygotowała medale i puchary
przechodnie a dyplomy dla szkół główny
organizator p. Karol Niemier. Wraz z organizatorem zawody sędziowali nauczyciele
pozostałych szkół.
Gospodarze nie dali szans pozostałym
szkołom i zarówno wśród dziewcząt jak i
chłopców zdecydowanie wygrali mistrzostwa.
Kolejność zarówno dziewcząt jak i chłopców
była taka sama:
1. SP Radzewo, 2. SP 2 Kórnik-Bnin, 3.
SP 1 Kórnik, 4. SP Szczodrzykowo.
Najlepszą hokeistką została Agata Radziejewska - 28 bramek.
Wyniki meczów dziewcząt:Bnin-Kórnik-3:0, Szczodrzykowo-Kórnik 1:3, Szczodrzykowo-Bnin 1:5,Radzewo –Kórnik 15:1,
Radzewo Szczodrzykowo 17:0, Radzewo-Bnin 9:1.
Bramki strzelały :
Radzewo- Agata Radziejewska- 28,Weronika Matuszewska-11, Klaudia Olejniczak-2,
Bnin – Ola Toboła-6, Celestyna Siejak,
Zofia Jankowiak, Jagna Lasek po 1.
Kórnik- Martyna Jakubowska, Klaudia
Kowalska, Sandra Lejman po 1,
Szczodrzykowo- Dagmara Rymelska,

Natalia Śruba po 1.
Wśród chłopców tytuł najlepszego zawodnika przyznano Kamilowi Stempniakowi – 6
bramek.
Wyniki meczów w gminie: Radzewo Szczodrzykowo 9:2 ,Radzewo - Bnin 3:2,
Radzewo - Kórnik 4:2, Bnin - Kórnik 2:1,
Bnin - Szczodrzykowo 7:1,
Kórnik - Szczodrzykowo 9:1
Bramki strzelali: 7 goli: Maciej Bartkowiak
(Radzewo) i Piotr Matuszewski (Bnin)
Po 6 bramek: Tymoteusz Gabski (Kórnik)
i wspomniany wyżej Kamil Stempniak- 6
(Radzewo)
Pozostali strzelcy: Szczodrzykowo: Patryk
Kapelski (2), Aleksander Polcyn i Stanisław
Putek (1), Kórnik: Miłosz Garstkiewicz (4) i
Filip Młynarczyk (2), Bnin: Dominik Czechak
(3) i Krzysztof Maślanka (1), Radzewo: Michał
Najewski (3).
REJON KOSZYKÓWKI W GNIEŹNIE
Po zajęciu drugiego miejsca w powiecie
młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Kórniku spotkali się z najlepszymi szkołami z rejonu Poznań-Wschód w Gnieźnie. Tym
razem przegrali wszystkie mecze, chociaż
łatwo „ skóry” nie oddali. Wyniki meczy: SP1
Gniezno-SP1Kórnik, SP1 Gniezno, SP2
Jarocin- SP 1 Kórnik 25-21.
UNIHOKEJ Z RADZEWA ZABŁYSNĄŁ W
POWIECIE -23/26 marca 2015
Półfinały mistrzostw powiatu poznańskiego odbyły się w kolebce unihokeja czyli w
Gułtowach.
Z pierwszego miejsca w półfinale awans
do finału wywalczyli: Kamil Stempniak (kapitan, 3 gole), Michał Najewski (6 goli), Maciej
Bartkowiak (5 goli), Bartosz Błaszkowiak (2
gole), Tomasz Frąckowiak (1 gol) oraz Stanisław Bartkowiak, Wojciech Radziejewski
(bramkarze), Michał Nowak, Patryk Naglewicz, Patryk Knopp, Sergiusz Jankowski i
Mikołaj Ostroróg.
Wyniki meczy: SP Radzewo - SP Gułtowy
5:1, SP Radzewo - SP nr 4 Swarzędz 2:1, SP
Radzewo - SP Pobiedziska Letnisko 4:1, SP
Radzewo - SP Czapury 6:1.
Również hokeistki z Radzewa nie dały
szans przeciwniczkom z innych szkół i zdecydowanie wygrały swój półfinał. Także z
pierwszego miejsca awansowały do finałów
mistrzostw powiatu.
Wyniki meczy: SP Radzewo - SP Czapury
4:0, SP Radzewo - SP Pobiedziska Letnisko
3:0, SP Radzewo - SP Paczkowo 2:0, SP
Radzewo - SP Gułtowy 6:1.Finał wywalczyły:
Agata Radziejewska (kapitan, 7 goli),
Weronika Matuszewska (5 goli), Klaudia
Olejniczak (3 gole) oraz Kinga Banecka
(bramkarka), Dominika Frąckowiak, Roksana
Toboła, Sandra Nowicka, Zuzanna Piotrzkowska, Małgorzata Wojtkowiak-Kozakiewicz i
Karolina Staniszewska.
Gratulacje dla nauczyciela p. Karola Niemiera oraz całej drużynie.
Finały mistrzostw odbędą się 16 kwietnia
2015 w Gułtowach. Liczymy na medale.
ARA
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Wiktor Kościelski

znów z medalem

W Holandii – Eindhoven, rozegrano 42 turniej Dutch Open, który otrzymał rangę turnieju
G-2. Ranga zawodów odpowiada poziomowi
np. Czampions Lig w piłce nożnej. Zawodnicy
z całego świata, zjeżdżają się by walczyć o
cenne punkty do światowego czy europejskiego
rankingu. Na starcie stawiło się ponad 1500
zawodników, głównie reprezentacje narodowe.
UKS Oaza Kórnik klub taekwondo, wystawił
lidera klubu Wiktora Kościelskiego w kat wag –
57 kg. W pierwszym pojedynku turnieju zmierzył
się z zawodnikiem Serbii. Walka w całym starciu
bardzo wyrównana i zwycięstwo Wiktora 4:2. W
kolejnym pojedynku zmierzył się z zawodnikiem
Niemiec, który walczył bardzo chaotycznie i
nieprzewidywalnie. Trzy rundy walki i bardzo
wyrównany poziom rywalizacji. Dopiero w
ostatnich sekundach walki zawodnik z Kórnika
zdobywa cenny punkt na wagę zwycięstwa.
Wiktor przechodzi do trzeciej rundy i walczy o
finał zawodów. Ponownie spotyka się z kolejnym zawodnikiem z Niemiec. Walka całkowicie
inna od poprzedniej, na wysokim poziomie technicznym. To najlepsza walka Wiktora w karierze
sportowej – komentuje trener Piotr Wesołek.
Wynik po dwóch rundach 5:5. Ogromne nerwy
i mobilizacja przed trzecia rundą. Wiktor przez
całą rundę lepszy w każdej akcji czy wymianie
ciosów, zdobywa dwa punkty po akcjach na
korpus. Prowadzi na 5 sekund przed końcem
walki dwoma punktami, dokładnie w ostatniej
sekundzie walki jego przeciwnik trafia go ciosem na głowę , zdobywa trzy punkty i Wiktor
przegrywa walkę o finał.
To najlepszy wynik Wiktora Kościelskiego w
jego karierze sportowej. Z rankingowych zawodów G-2 przywozi medal brązowy, mało komu z
Polski udaję się dojść do strefy medalowej. Tym
samy zawodnik UKS Oaza Kórnik wychodzi
na prowadzenie w swojej kategorii wagowej
rankingu Polskiego Związku Taekwondo
Olimpijskiego i jest w generalnej klasyfikacji na
miejscu dziewiątym. To bardzo dobry początek
roku dla niego samego i klubu. Teraz przed Wiktorem kolejne starty w Świnoujściu, Bydgoszczy
i Chorwacji. A celem dla Wiktora, sierpniowe
Mistrzostwa Europy Kadetów w Korei.
PW
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(PRZED)WIOSENNE TURNIEJE W RADZEWIE
Aż trzy turnieje z okazji nadejścia wiosny
zorganizował w marcu Szkolny Klub Sportowy
„Sokół” w Radzewie. Wiosnę witali kolejno:
warcabiści, tenisiści stołowi, strzelcy, rzucający
lotką oraz badmintoniści.
14 marca przy współpracy z MUKS „Wieża
Kórnicka” zorganizowany został Przedwiosenny Turniej Warcabowy, pierwsza runda piątej
edycji Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej.
W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
Edward Karpiński (Stare Bojanowo), który
okazał się najlepszy spośród wszystkich startujących, Natalia Radziejewska (Radzewo),
Samuel Kątny (Czołowo) i Mirella Rozmiarek
(Radzewo). Wystartowało łącznie 29 zawodników.
Dzień później, 15 marca radzewski klub,
będący częścią UKS „Jedynka-Kórnik” zorganizował Turniej Wiosenny, w którym rywalizowali
przedstawiciele trzech dyscyplin. W turnieju tenisa stołowego wystartowało 48 zawodników.
W poszczególnych kategoriach ze zwycięstwa
cieszyli się: Monika Stempniak (Konarskie),
Jakub Sangowski (Poznań), Maciej Wiśniewski
(Komorniki), Piotr Adamczak (Trzemeszno) i
Zbigniew Lisiecki (Koziegłowy). W „Turnieju
Mistrzów” zwyciężył Maciej Wiśniewski. W tur-

nieju rzutu lotką udział wzięło 57 zawodników.
Tryumf odnieśli: Andrzej Olejniczak (Kórnik),
Sylwia Hajdrych (Bnin), Bartosz Radziejewski
(Radzewo) i Mirella Rozmiarek (Radzewo).
Puchar za najlepszy wynik odebrał Andrzej
Olejniczak. W turnieju strzeleckim do rywalizacji
stanęły 44 osoby. Najcelniej strzelali: Marian
Litka (Bnin), Bartosz Radziejewski (Radzewo),
Marzena Oślak (Konarskie) i Karolina Staniszewska (Konarskie). Najlepszy wynik spośród
wszystkich startujących osiągnął Marian Litka.
28 marca odbył się III Wiosenny Turniej
Badmintona pod hasłem „Wiosna dla Badmintonistów radosna”. Chęć do gry zgłosiło
13 zawodników z 4 szkół. Najbardziej radośni
tego dnia okazali się Mikołaj Nowak (Dziećmierowo) i Weronika Matuszewska (Konarskie).
Obydwoje wygrali wszystkie swoje pojedynki
i okazali się najlepszymi w całych zawodach.
Była to druga odsłona IV Radzewskich Spotkań
z Badmintonem w 2015 roku i zarazem drugi
turniej, wchodzący w skład cyklu Kórnicka Liga
Badmintona Dzieci i Młodzieży.
Wszystkie powyższe turnieje były przeprowadzone przy wsparciu finansowym z gminy
Kórnik.
Karol Niemier

SEZON HALOWY
ŁUCZNIKÓW

na 10 pozycji (Bartosz Radziejewski, Kamil
Stempniak, Michał Najewski), wyprzedzając
6 innych zespołów, a drużyna dziewcząt
zajęła 11 miejsce (Monika Stempniak,
Agata Radziejewska, Dominika Frąckowiak). W konkurencji mikstów najwyższe,
23 miejsce zajął duet Monika Stempniak
i Bartosz Radziejewski, a sklasyfikowano
39 par klubowych. Niestety nie doszły do
skutku Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w
kategorii młodzików, gdyż byliśmy jedynym
zgłoszonym zespołem. 28 lutego odbyły się
natomiast Mistrzostwa Wielkopolski w kategorii juniorów młodszych. Jedyny startujący
reprezentant naszego zespołu – Mikołaj
Ratajczak zajął 7 miejsce.
Wraz z nadejściem wiosny łucznicy
wychodzą już na dwór, by trenować pod
gołym niebem do kolejnej części sezonu.
Zapraszamy wszystkich chętnych do rozpoczęcia przygody z tą piękną dyscypliną
sportu, jaką jest łucznictwo. Kontakt: karolniemier@wp.pl

Tegoroczny sezon sekcja łucznicza
UKS Jedynka-Kórnik, działająca przy
szkole w Radzewie rozpoczęła już na początku grudnia 2014r. Regularne treningi
prowadzone były z zaawansowaną grupą
9 zawodników i zawodniczek, głównie z
kategorii młodzików. Zwieńczeniem pierwszej części okresu przygotowawczego był
udział naszego klubu w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików, jakie odbyły się w
dniach 21-22 marca w Pińczowie, niedaleko
Krakowa. Był to nasz debiut w tego typu
imprezie. Najlepiej w rywalizacji indywidualnej wśród dziewcząt spisała się Monika
Stempniak, która w gronie 62 dziewcząt
zajęła 32 miejsce. We współzawodnictwie
83 chłopców najlepszą, 47 lokatę zajął
Bartosz Radziejewski. W zmaganiach drużynowych zespół chłopców uplasował się
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Avia Kamionki

piłka
jak najbardziej
w grze

„11 Maniacka
Dziesiątka”
Organizatorem biegu “MANIACKA
DZIESIĄTKA” jest Klub Biegacza “MANIAC” Poznań. Jedenasty już bieg odbył się
w dniu 14 marca. Przebiegał przez Poznań
i część terenów okalających jezioro Malta.
Planowanych uczestników miało być cztery
tysiące, jednak docelowo w biegu uczestniczyło 3711 biegaczy.
Wśród uczestników nie zabrakło również członków Stowarzyszenia Biegowego
Brylant-Kórnik. Z „Brylanta” biegło 12 osób i
dla wielu był to bieg, w którym zostały pobite
rekordy życiowe, na odcinku 10km. Pogoda
mimo, że w tygodniu poprzedzającym bieg,
była wspaniała, to dzień 14 marca okazał
się dość chłodny i deszczowy.
Wszyscy dali jednak radę. Na trasie nie
zabrakło mieszkańców Poznania, którzy dopingowali biegnących. Zespoły muzyczne
rozsiane na trasie biegu doskonale oddziaływały na atmosferę tak masowej „imprezy”
oraz nas, jej uczestników. Zapewne kierow-

com oraz pasażerom komunikacji miejskiej
nie podobał się fakt stania w korkach, jednak jest to nieodzowny element biegów, w
szczególności kiedy trasa wyznaczana jest
przez ścisłe centrum.
Uczestnicy biegu: [Imię, nazwisko, czas,
miejsce w kategorii wiekowej]
Andrzej Lewandowski (41:56/ M5-20),
Józef Topolewski (41:56/ M5-25),
Michał Jóźwiak
(42:29/M3-218),
Mariusz Kieslich (43:10/ M5-32),
Józef Mika
(43:33/ M5-33),
Maciej Potocki
(45:37/M4-279),

Beata Iwańska
(48:56/ K3-67),
Michał Klonowski (50:00/M4-412),
Witold Ludwa
(50:32/M5-123),
Marek Broniewski (51:47/M3-822),
Katarzyna Kaczmarek (57:13/ K4-91)
Daniel Utrajczak (57:31/M3-1072)
Gratulujemy wyników i do zobaczenia na
kolejnych biegach.
Informujemy również, że ruszyły zapisy
do 10 Maratonu Lednickiego na stronie
www.maratonlednicki.pl
Katarzyna Kaczmarek

ROZBIEGANE SZCZYTNIKI, KONINKO i OKOLICE

W dość nietypowy sposób mieszkańcy
Szczytnik, Koninka i okolic przywitali Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca 2015r. o godzinie 10:00 kilkadziesiąt osób spotkało się
przy przystani rowerowej w Szczytnikach
aby wspólnie w aktywny sposób przywitać
najładniejszą porę roku jaką jest wiosna.
Na początek Pan Lucjan - doświadczony biegacz - opowiedział wszystkim co jest
najważniejsze w bieganiu oraz podzielił się
kilkoma ważnymi wskazówkami jak należ
biegać .
Następnie jak to bywa przed każdym treningiem została przeprowadzona rozgrzewka, którą poprowadziła Pani Aleksandra.
W końcu po kilkunastu minutach roz-

grzani i pełni entuzjazmu wszyscy wspólnie
wyruszyliśmy na przygotowaną trasę. Jedni
na nogach, a inni na dwóch kółkach.
Od przystani rowerowej wyruszyliśmy
w lewo ulica Pisarską w kierunku Koninka
, następnie długi podbieg urokliwą Aleją
Kasztanową w kierunku Głuszyny aby
potem już z górki ul.Sypniewo.
Cała pętla liczyła około 6 km . Każdy
biegł swoim tempem , nie były to zawody,
dla niektórych był to po prostu jeden z wielu
treningów, a z kolei dla niektórych osób była
to wspaniała okazja do poznania swoich
możliwości na nieco dłuższym dystansie.
Bardziej wprawieni biegacze przebiegli
dwie pętle zaplanowanej trasy.
Po zakończonym biegu przy przystani rowerowej czekała na biegaczy i
rowerzystów ciepła herbata i kawa, a dla
najmłodszych czekały upominki. Dzieci

zostały obdarowane pięknymi bidonami
oraz odblaskami
Na zakończenie Pani Aleksandra
przygotowała dla wszystkich wspólne
ćwiczenia na stepie, a wszystko to na
świeżym powietrzu przy dźwiękach dobrej
pobudzającej muzyki.
Zadowoleni i naładowani pozytywną
energią jaką daje ruch na świeżym powietrzu po dwóch godzinach rozpłynęliśmy
się jak poranna mgła ogrzana promieniami
słonecznymi .
Mamy nadzieję , że tego typu wspaniałe
inicjatywy jak również wspólne treningi dla
biegających i jeżdżących na rowerach na
stałe wpiszą się w tradycje naszej pięknej
okolicy.
Paulina Gawęcka
Grupa Rowerowa
Szczytniki-Koninko

20 czerwca 2011 roku - dzięki kilku
pasjonatom piłki nożnej powstało stowarzyszenie sportowe „KS AVIA Kamionki”
mające na celu ułatwienie dostępu do sportu
amatorskiego mieszkańcom Kamionek,
Borówca, Daszewic i okolic, w tym przede
wszystkim dzieci. Stowarzyszenie zostało
zarejestrowane w Starostwie Powiatowym,
a główny pomysłodawca i założyciel – Marek
Gołębiewski został jego pierwszym prezesem. Avia Kamionki jest młodym klubem
sportowym z Gminy Kórnik. Istnieje już prawie cztery lata, szybko się rozrasta i osiąga
bardzo dobre wyniki sportowe.
„Od początku pracujemy i z seniorami
(zawodnicy, który ukończyli 16 rok życia i
starsi) i z dziećmi – opowiada pan Marek ale początkowo w rozgrywkach brali udział
tylko seniorzy. Sukcesywnie zgłaszaliśmy
kolejne drużyny i na dziś są to dwie drużyny
seniorskie i cztery młodzieżowe (Trampkarze, Młodziki, Orliki i Żaki). Rok 2014 był
bardzo udany - po raz pierwszy w historii
częściej wygrywaliśmy, niż przegrywaliśmy
i strzelaliśmy więcej goli, niż nam strzelano.
Pracujemy głównie z dziećmi i młodzieżą i
osiągamy dobre wyniki z zespołami o większych tradycjach – nasi najmłodsi wygrywają
lub zajmują wysokie miejsca w rozgrywkach
ligowych, a seniorzy na ten moment zajmują
miejsce dające awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.”
Rodzice dzieci trenujących w Avii cieszą
się, że klub działa tak aktywnie, że jest „na
miejscu” i organizuje również spotkania
integracyjne (np. Wigilię klubową, piknik na
zakończenie sezonu), które dają możliwość
nawiązywania kontaktów i przyjaźni.
Klub sportowy prężnie się rozrasta,
posiada coraz więcej członków, a co za tym
idzie – zwiększa się ilość treningów, meczy,
wyjazdów. W związku z tym z roku na rok
wzrastają koszty związane z utrzymaniem
klubu, opłatą trenerów, transportu, wypo-
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sażenia itp. Otrzymane w 2014r. z Gminy
Kórnik dofinansowanie w wys. 8 tysięcy
zł pokryło jedynie 10% potrzeb. Jak widać
koszty są ogromne, a plany i marzenia
jeszcze większe.
Zarówno członkowie klubu jak i sympatycy mają nadzieję, że po rozmowach z Burmistrzem Jerzym Lechnerowskim sytuacja
finansowa oraz infrastruktura zmienią się na
lepsze. Avia potrzebuje pełnowymiarowego,
odpowiednio zabezpieczonego i regularnie
pielęgnowanego boiska spełniającego
wymogi WZPN, na którym piłkarze będą
mogli zarówno trenować, jak i rozgrywać
mecze ligowe oraz sparingowe. Do tej pory
dzięki uprzejmości zarządcy OSiRu chłopcy
korzystali z obiektów OSiRu i Kotwicy Kórnik. Boisko w Kamionkach jest już w trakcie
budowy. Trwają prace związane z nawadnianiem i pielęgnacją trawnika. Potrzebne jest
jeszcze ogrodzenie, trybuny, nowe bramki
oraz tzw. piłkochwyty.
Trzymamy kciuki, żeby wszelkie konieczne prace zostały wykonane na czas, tzn.
zanim zabrzmi pierwszy gwizdek rozpoczynający jesienny sezon rozgrywek ligowych.
Więcej o Avii znajdziecie państwo na
stronie www.ksavia.futbolowo.pl oraz na facebookowym profilu- https://www.facebook.
com/ks.aviakamionki
Obecnie klub posiada sekcję piłki nożnej.
W klubie działają cztery osoby posiadające
licencje trenerskie – Krzysztof Pancewicz,
Krzysztof Osses, Marek Gołębiewski, Da-

mian Konieczny.
Osoby chętne do podjęcia treningów
piłki nożnej w naszym klubie proszone są o
kontakt telefoniczny:
- osoby, które ukończyły 16 lat życia z
Damianem Koniecznym, tel. 601870155,
- rodzice dzieci, z roczników 1999 i młodsi z trenerem Krzysztofem Pancewiczem,
tel. 504294453.
Trwają prace nad utworzeniem dwóch
kolejnych sekcji, w których chcemy zrzeszyć
pasjonatów biegania i tenisa stołowego.
Osoby chętne do podjęcia treningów w
tych dyscyplinach proszone są o kontakt
telefoniczny:
- tenis stołowy z Markiem Gołębiewskim,
tel. 606684642,
- bieganie, Tomasz Majak, tel. 511509778.
Niezależnie wszystkie osoby chcące do
nas przystąpić prosimy o pisemne zgłoszenie na adres biuro.ksavia@wp.pl
AVIA
Dziękujemy serdecznie wszystkim
mieszkańcom Kamionek, którzy przyłączyli
się do akcji sprzątania wsi. Cieszymy się
bardzo, że z roku na rok jest nas coraz
więcej i nie brakuje rąk do pracy na rzecz
naszego, lokalnego środowiska. W dobrej
atmosferze, mimo chłodu na dworze udało
nam się zrobić dużo dobrego! Do zobaczenia podczas kolejnych akcji!
OSP Kamionki
i KS AVIA

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W BŁAŻEJEWIE
W niedzielę 22.03.2015 r. o godz.16.00.
w Domu Ludowym w Błażejewie odbył się
Turniej Tenisa Stołowego o puchar Sołtysa. W szranki stanęło 16 zawodników - 9
dorosłych i 7 dzieci. Rozgrywki odbywały
się systemem pucharowym. Sędziował
Krzysztof Jefremienko. Pierwsze miejsce
i puchar Sołtysa zdobył Adam Szymaniak.
Najlepszym młodym zawodnikiem okazał
się Adrian Oses. Nie było przegranych. Bawiliśmy się doskonale. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i
drobne niespodzianki.Mamy nadzieję, że
podobnych rozgrywek będzie w Błażejewie
więcej!
Mieszkańcy
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15 Medali
Karateków

Ravena z zawodów w Mosine
W dniu 14.03.2015 roku w Mosinie
odbył się Turniej Karate o WKF Mosina
2015. W turnieju wystartowało blisko 350
zawodników z 20 klubów z regionu.
Kórnicki Klub Karate reprezentowała
14 osobowa ekipa, w składzie: Piekarski
Dominik, Maćkowiak Dawid, Wachowiak
Lena, Wachowiak Leon, Dominczak Jędrzej,Olejniczak Kacper, Kotz Jakub, Ostroróg
Luiza, Frącala Jakub, Frącala Natalia,
Góral Kacper, Smoczyk Aleksandra, oraz
Młynarczyk Filip. Nasi Karatecy świetnie
się sprawili zdobywając łącznie 15 medali:
6 brązowych, 3 srebrne, i aż 6 złotych. W
swoich kategoriach wiekowych brązowe
medale zdobyli: Dominik Piekarski w torze
przeszkód, oraz w Fantom, Leon Wachowiak w kihonie, Luiza Ostroróg w Kihonie,
Jakub Frącala w kihonie, srebrne medale
zdobyli: Dominik Piekarski w kihonie, Dawid
Maćkowiak w kihonie, Natalia Frącala w

kihonie, natomiast złote medale zdobyli:
Wachowiak Lena w kihonie, Dominczak
Jędrzej w Kihonie, Kacper Olejniczak w
kihonie, Kacper Góral w kihonie, oraz Aleksandra Smoczyk w kumite, i Filip Młynarczyk również w kumite. Trener Jacek Kruk
nie krył zadowolenia z tak udanych startów
swoich podopiecznych. Takie wyniki świadczą o dobrze przepracowanych treningach

i dobrej formie. Wszystkim serdecznie
gratuluję. Serdeczne podziękowania dla
rodziców moich zawodników, którzy często
poświęcają swój czas i za to że wspierają
swoje dzieci w ich pasji. Zapraszamy na
obóz rekreacyjno – Sportowy Darłowo
2015. Szczegółowe informacje o obozie na
stronie internetowej www.karateraven.pl.
Jacek Kruk

Ogłoszenia DROBNE

*Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne, rolety zewnętrzne, żaluzje Maj-Mat Marcin Niemier, ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942
*Wynajmę lokal na biuro lub gabinet (pokój 2.80 m x 4.40 z łazienką). Dojazd z możliwością parkowania. Kórnik, telefon 665005531
*Sprzedam trzypokojowe mieszkanie na Staszica (4 piętro, 48 m²Tel. 790 265 915 po 17:00
*Mężczyzna po 50 podejmie każdą pracę. Tel. 602 745 631
*Przyjmę panią do pracy w sklepie spożywczym w Bninie. Tel. 509 458 206
*Sprzedam rowerek dziecinny dla chłopca - koła 14 cali. Tel. 602 176 319
*Sprzedam biurko szkolne oraz stolik szklany RTV. Tel. 601 624 138
*Korepetycje z chemii - poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
*Sprzedam garnitur młodzieżowy, czarny. Wzrost ok. 170 cm. Tel. 601 359 686
*Sprzedam łóżko czarne pojedyncze (IKEA). Tel. 515 671 145
*Poszukuję uczciwej pani do sprzątania domu (Bnin). Tel. 605 105 386
*Sprzedam ręczny wózek do przewozu worków. Tel. 727 539 587
*Usługi blacharsko-dekarskie. Tel. 604 855 151
*Sprzedam segment w Borówcu, 115 m², gotowy do zamieszkania. 265 tys. zł. Tel. 602 214 931
*Sprzedam meble w starym stylu, w bardzo dobrym stanie. Tel. 692 551 592
*Wynajmę pomieszczenia na działalność gospodarczą w centrum Kórnika. Tel. 602 152 923
*Podejmę każdą pracę np. ogrodnictwo w Kórniku lub okolicach. Tel. 797 679 451
*Sprzedam garnitur ciemny, nowy, 176 wz. 128 kl. piersiowa, 122 pas. 200 zł. Tel. 797 679 451
*Nauka gry na perkusji - dobrze i tanio. Tel. 665 650 161
*Sprzedam 2,5 ha ziemi w Radzewie, od strony Czmonia, z bitą drogą dojazdową. Tel. 62 598 26 70 lub 782 295 096
*Do wynajęcia pomieszczenia biurowe przy głównej ulicy w Kórniku. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia budynek pod działalność handlowo-usługową. Tel. 691 793 249
*Rehabilitacja i regeneracja kręgosłupa: przepukliny, skoliozy - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Drukarnia w Żernikach zatrudni pracowników introligatorni. Praca przy obsłudze maszyn introligatorskich. Szkolenia. rekrutacja@abedik.com.pl Tel. 616 246 100
*Naprawa AGD: pralki,lodówki,zmywarki -Kórnik i okolice. Tel 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę skrzyniową. Tel. 697 203 371
*Pręgowane kotki (z książeczką zdrowia, 5-miesięczne, łapiące myszy) oddam w dobre ręce. Tel. 692 357 952
*Sprzedam dom nad jeziorem 100m2/715-1320m. Tel. 505 720 027
*Sprzedam działki w gminie Kórnik 39900zł. Tel. 789 229 351
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku. Tel. 789 229 351
*Kupię dom w Kórniku. Tel. 789 229 351
*Działkę budowlano-usługową 780 m2 sprzedam. Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel. 508 185 667
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam profesionalny worek bokserski firmy ring cena 70 zł. Tel. 726 722 472
*Sprzedam cudowną, dużą szafę z Ikeii. Stan idealny. Kolor venge. Bardzo tanio. Tel. 724 247 256
*Sprzedam piękny damski rower. Styl miejski. Duży. Firma Cossac. Stan jak nowy. Tel. 724 247 256
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany(ogrodniczki+kurtka) rozm XL(184cm) oraz buty robocze rozm 43 zimowe, oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 nowe płaszcze damskie rozm.38 i 42, na wys.165-174 i 182/184 krótki i długi czarny z kapturem oraz 2 stare lampy sufit. z lat 70. z kloszami. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wodomierze 2 szt do ciepłej i zimnej wody używane tanio( 40 zł szt) oraz 2 kanistry do paliwa 20l. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie Dębica Passio 185/70R 14(2 szt ) oraz Kormoram 185 /60 R14 ( 1 szt.). Bieżnik po 5 mm obie. 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 Subwoofer + 4 głośniki Thomson oraz buty do jazdy konnej rozm. 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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61 855 75 28; 61 851 30 77; 800 160 168

2015-04-14
przy Ośrodku Zdrowia
w Robakowie
od godz.14⁰⁰

KAJAKIEM z
Kórnika
do Poznania
FX events - organizatorzy nietypowych imprez integracyjnych dla firm oraz Urząd Gminy
Kórnik zapraszają mieszkańców Gminy Kórnik
na „IV Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”.
Dwudniowa impreza organizowana po raz
czwarty odbędzie się w sobotę i niedzielę 25 i
26 kwietnia 2015 r. Spływ startuje o godzinie
10:00 w Bninie.
Trasa licząca około 35-kilometrów podzielona jest na dwa odcinki – w sobotę spływ
startuje z Bnina, następnie przepłynie przez jez.
Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i dalej
rzeką Głuszynką. Po przeprawie przez gęsto
zarośnięte trzciną jeziora w Borówcu uczestnicy
malowniczo meandrującą rzeką dopłyną do Ka-

mionek, gdzie na łące przy lesie zlokalizowany
jest biwak – nocleg pod namiotami.
Tam organizatorzy podzielą się z uczestnikami tym, co potrafią najlepiej – zaproszą
wszystkich do wspólnej zabawy integracyjnej.
Dzień zwieńczy ognisko i wspólne śpiewanie
przy akompaniamencie gitar.
Drugi dzień spływu wiedzie rzekami:
Głuszynką, Koplem oraz Wartą. Zakończenie
spływu zlokalizowane będzie w Poznaniu.
Zgłoszenia ruszają na początku kwietnia.
Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie www.fxevents.pl stanowi jedyny sposób
zgłoszenia się na imprezę. Dla mieszkańców

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
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3 kwietnia 2015 r.

Gminy Kórnik zniżka 50% opłaty wpisowej!
Impreza organizowana jest przy współpracy
z Urzędem Gminy Kórnik.
Patronat medialny sprawuje Radio Merkury
i gazeta Kórniczanin.
Informacje szczegółowe dotyczące
spływu i płatności za spływ, regulamin oraz
formularz zgłoszeniowy znajdują się na
stronie www.fxevents.pl.
Na wszelkie pytania odpowiemy pod
adresem mailowym: sylwia@fxevents.pl
Kontakt do Komandora Spływu Jakuba
Zygarłowskiego: tel. 606-454-121.
FX

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 17 kwietnia 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 10 kwietnia 2015 r.
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