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APROSTO Z  RATUSZA

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

OCHOTNICZA 

STRA¯  PO¯ARNA 

W KAMIONKACH

Dzieñ Stra¿aka
  03.05.2015

ZAPRASZAMY

 wszystkich mieszkañców

        Kamionek i okolic

 do wspólnego

           œwiêtowania!
11.30
13.00 - 15.00

15.00 - 18.00

 Msza œw. w kaplicy w Kamionkach  
 Stra¿acka Spartakiada -

              zawody stra¿ackie i zabawy na 
              boisku “ORLIK”

 Piknik u Stra¿aków - zabawy  
              i animacje przy Remizie
KONKURS !!! KONKURS !!! KONKURS !!!

“Jak Wojtek zosta³ 
      Stra¿akiem”Technika prac

dowolna.

Prace dostarczamy  do remizy

w Kamionkach od pon. do pt. w godz. 13 - 16

lub w Dniu Stra¿aka 03.05.2015 do godz. 14.

Czekaj¹ atrakcyjne nagrody  i upominki!

8 OfERT NA REkUlTYwAcję

Do 2 kwietnia można było składać oferty 
przetargowe na rekultywację składowiska 
odpadów w Czmoniu. Wpłynęło 8 ofert. 
Najtańsza opiewała na kwotę około 8,5 
miliona złotych, najdroższa oszacowana 
był na ponad 18 milionów. 

Podpisanie umowy na wykonanie tego 
zadania uzależnione jest od przyznania 
spółce Sater Kórnik dofinansowania na 
ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 

ZARZądZENIE 
O OgRódkAch NA RYNkU

Na stronie internetowej bip.kornik.pl 
(http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/organy-
-wladzy-publicznej/burmistrz-miasta-i-
-gminy-kornik/rejestr-zarzadzen/zarzadze-
nia-2015.html) opublikowano datowane na 
8 kwietnia zarządzenie w sprawie zasad 
funkcjonowania ogródków gastronomicz-
nych w sezonie letnim na terenie Placu 
Niepodległości w Kórniku. 

SPOTkANIE 
w SPRAwIE BŁAżEjEwkA

8 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z prezesem Agencji Nierucho-
mości Rolnych Mateuszem Klemenskim. 
Dyskutowano na temat przejęcia przez 
gminę części majątku po zlikwidowanym 
ośrodku w Błażejewku oraz funkcjonowaniu 
terenów rekreacyjnych i plaży w okresie 
letnim. Gmina, podobnie jak w ubiegłym 
roku, przejmie na siebie utrzymanie tych 
obiektów w okresie od maja do września.  

AqUANET Z ZYSkIEM

9 kwietnia odbyło się zgromadzenie 
spółki Aquanet, w którym uczestniczył 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Udzielono 
absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. 
Spółka zakończyła rok z zyskiem w wyso-
kości 59 milionów złotych, który został prze-
znaczony w całości na kapitał zapasowy.  

ZgROMAdZENIE wOkISS

14 kwietnia w Trzebawiu odbyło się 
walne zgromadzenie Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorzą-
dowych. Gminę Kórnik, która jest człon-
kiem tego stowarzyszenia reprezentował 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. W skład 
WOKiSS, największej organizacji  zrze-
szającej samorządy w Polsce, wchodzą 
241 gminy i 30 powiatów . Większość 
to samorządy z Wielkopolski, ale są to 
także gminy z łódzkiego, lubuskiego, 
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. 
W latach 2011-15 stowarzyszenie zorga-
nizowało 3 588 szkoleń, w których wzięło 
udział 86 555 słuchaczy. 

Podczas walnego zgromadzenia 
przyjęto sprawozdania z działalności, 
udzielono absolutorium zarządowi. 
Prezesem WOKiSS pozostał na kolejną 
kadencję wójt gminy Przykona Mirosław 
Broniszewski. 

dEBATA NA TEMAT 
ZMIAN gRANIc POZNANIA

15 kwietnia w gmachu głównym Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
odbyła się debata metropolitalna p.t. „Czy 
Poznań powinien powiększać granice”. W 
debacie uczestniczyli: Prezydent Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak, Starosta Powiatu 

Poznańskiego Jan Grabkowski, wójtowie 
i burmistrzowie 8 gmin w tym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz liczna grupa 
reprezentantów mediów. 

Burmistrz Lechnerowski wyraził opi-
nię, że pomimo, iż w obecnej chwili 
sprawa nie dotyczy gminy Kórnik, to nie 
powinno się powiększać granic Poznania 
o sąsiednie gminy (Luboń, Suchy Las i 
Komorniki). W 2010 roku Poznań wraz z 
gminami Powiatu Poznańskiego utworzyły 
Metropolię, w ramach której powinny być 
rozwiązywane istotne dla mieszkańców 
sprawy.  

 

POwIATOwY 
OTwARTY UNIwERSYTET

W ramach 17.Otwartego Uniwersytetu 
Powiatu Poznańskiego 15 kwietnia w Ze-
spole Szkół w Kórniku odbył się wykład 
prof. Karola Olejnika na temat historii 
pracy organicznej na terenie Wielkopol-
ski. Na ten temat mówił również Marian 
Marek Przybylski, były redaktor Głosu 
Wielkopolskiego i współtwórca Instytutu 
Edukacji Europejskiej. Oprócz licznej 
grupy uczniów ZS w Kórniku i ich nauczy-
cieli wykładu wysłuchał także burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, który patronował 
wydarzeniu.

Opr. ŁG

w InternecIe?

www.kornIk.pl/kornIczanIn

oraz www.facebook.com/kornIczanIn
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A Trwają prace wykończeniowe pierwsze-
go etapu budowy kompleksu edukacyjnego 
w Kamionkach. Powstaje dwukondygna-
cyjny budynek szkoły podstawowej (18 
oddziałów) wraz z łącznikiem prowadzącym 
do bloku żywieniowego, bloku centralnego 
(jadalnia, biblioteka z czytelnią) , wraz z 
jednokondygnacyjną halą sportową z zaple-
czem szatniowo – sanitarnym. Powierzch-
nia zabudowy tego etapu to  3.132,56 
m2, powierzchnia użytkowa  4.565,64 m2, 
kubatura – 17 458,74 m3, wysokość bu-
dynku – 10,42 m. 

Wyłonionym w konkursie projektantem 
kompleksu jest Siergiej Studio Architektury 
Grzegorz Siergiej z Wrocławia. Wykonawcą 
jest PKOB WEGNER Spółka z o.o. Sp. k., 
Rudki 10, 62-240 Trzemeszno. 

Nadzór nad budową sprawują: Sławo-
mir Gierliński (nadzór branży budowlanej), 
Andrzej Szafrański (nadzór branży elek-
trycznej), Zdzisław Urbaniak (nadzór branży 
sanitarnej). Umowę z wykonawcą podpisa-
no w dniu 14 stycznia 2014r, a  plac budowy 
przekazano w dniu 21 stycznia 2014r. 

W ramach inwestycji powstaną:
- drogi wewnętrznej wzdłuż ul. Mieczewskiej 
– fragment na odcinku pomiędzy wjazdem 

centralnym, a południowym,
- parking dla samochodów osobowych 
wzdłuż ulicy Mieczewskiej, na 41 miejsc 
postojowych, w tym 3 stanowiska dla nie-
pełnosprawnych,
- parking dla samochodów osobowych 
wzdłuż ulicy Mieczewskiej na 17 miejsc 
postojowych,
- pętla autobusowa na dwa autobusy z 
wjazdem z ul. Mieczewskiej  i wyjazdem z 
ul. Porannej Rosy,
- dojazd techniczny do zaplecza kuchenne-
go i pomieszczenia na odpady stałe wraz z 
placem manewrowym,
- pętla drogi przeciwpożarowej,
- dojazd techniczny do zaplecza sportowe-
go wraz z placem manewrowym,
- plac w strefie wejściowej do budynku 
wraz z małą architekturą oraz zielenią 
towarzyszącą,
- bieżnia z nawierzchnią syntetyczną wraz 
z obejściami, piłkochwytami,
- trybuny zewnętrzne wzdłuż boiska trawia-
stego i bieżni,
- boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z 
obejściem, piłkochwytami,
- dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni 
syntetycznej wraz z obejściami, piłkochwy-
tami,

- ciągi piesze w obrębie I etapu inwestycji,
- ogrodzenia docelowe terenu kompleksu 
oraz ogrodzenia tymczasowe biegnące na 
granicy etapów,
- układu zieleni niskiej, średniej i wysokiej 
na terenie kompleksu oraz wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych,
- infrastruktura techniczna w obszarach 
powyższych elementów zainwestowania,
- sieć wodociągowa wraz z przyłączem do 
projektowanego budynku,
- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączem 
do budynku,
- sieć kanalizacji deszczowej wraz z 
przyłączami do projektowanego budynku, 
separatorem substancji ropopochodnych 
z osadnikiem oraz system odprowadzenia 
wód opadowych, studni chłonnych,
- kablowa sieć rozdzielcza niskiego na-
pięcia,
- sieć oświetlenia terenu – dróg, ciągów 
pieszych, zaplecza sportowego wraz z 
szafkami sterowniczymi i rozdzielniami 
elektrycznymi.

Wa r t o ś ć  i n w e s t y c j i  b r u t t o  t o 
14.757.539,99 zł (tylko budowa).

Planowany termin zakończenia prac: 
31.05.2015r. 

Opr. ŁG

Trwają prace przy budowie drugiego 
etapu promenady nad jeziorem kór-
nickim, który jest kontynuacją zrealizo-
wanego przed kilkoma laty pierwszego 
etapu prowadzącego z Bnina do kórnika. 
drugi etap rozpoczyna się na wysokości 
Zamku, a kończy się na wysokości ulicy 
harcerskiej (Plac Browarowy). długość 
tego etapu wynosi 569,8 m.

Oprócz trasy spacerowej powstają 
także: platforma widokowa oraz pomosty.

Pomost nazwany roboczo „zamkowym” 
oddali ruch spacerowy od przewężenia 
komunikacyjnego na wysokości Zamku 
Kórnickiego. Rozwiązanie to daje ciekawą 
perspektywę widokową na dawną siedzibę 
Działyńskich i Zamoyskich. Pomost o dłu-
gości 120 metrów kończy się na połączeniu 
z projektowanym tarasem widokowym na 
wysokości zamku.

Taras widokowy zaprojektowano na osi 
wyznaczonej przez plac przed zamkiem i 
Jezioro Kórnickie i wiąże komunikacyjnie 
oraz widokowo zamek i jezioro. W układzie 
przestrzennym z poziomu chodnika ulicy 
Zamkowej koliste schody prowadzą na 

taras widokowy oparty na planie koła. Dalej 
z tarasu, schody prowadzą bezpośrednio 
do wody i zanurzają się w niej.  Dostęp dla 
osób niepełnosprawnych zapewnia dodat-
kowa pochylnia.

W kierunku północnym od tarasu bie-
gnie zasadnicza promenada, która z ulicami 
Wodną i Harcerską, rynkiem i ul. Zamkową 
tworzą dwie małe pętle spacerowe, a razem 
jedną dużą. Zakładając większe natężenie 
ruchu na projektowanym odcinku, niż na 
odcinku istniejącej promenady Zamek-
-Bnin, zaprojektowano promenadę o sze-
rokości 4 m, i w odległości 1 m od najdalej 
wysuniętych w kierunku jeziora działek. 
Nawierzchnia promenady projektowana jest 
z kostki brukowej betonowej w naturalnym 
kolorze. Urozmaicenie nawierzchni uzyska-
no stosując rożne sposoby układania kostki. 
Długość tego odcinak promenady to 384 m.

W połowie długości promenady, w osi ul. 
Wodnej zaprojektowano punkt widokowy w 
formie krótkiego pomostu o długości 7 m. 

Ten etap promenady na osi ul. Harcer-
skiej kończy się molem o długości 28 m, z 
dwupoziomową platformą widokową. Jest 

to układ dwóch żelbetowych płyt na planie 
koła połączonych wewnętrznymi spiralnymi 
schodami. Najdalszy punkt platformy jest 
oddalany od brzegu 40 m. Oko obserwatora 
na górnej płycie platformy widokowej znaj-
duje się na wysokości około 6 m od poziomu 
tafli wody. Z platformy będzie się roztaczał 
widok na całe jezioro i na panoramę miasta 
oraz fontannę.

Jak czytamy w opisie projektu: założe-
niem projektowym jest wydobycie walorów 
Jeziora Kórnickiego, przy jednoczesnym 
zróżnicowaniu widokowym poszczegól-
nych odcinków, i wtopieniu promenady 
w krajobraz, z uszanowaniem naturalnej 
urody miejsca.

Elementy ciągów spacerowych, murków 
oporowych, oświetlenia parkowego oraz 
ławek i koszy będą kontynuacją rozwiązań 
pierwszego etapu realizacji.

Inwestycja kosztować będzie: 4 464 
700, 80 z czego 2 902 055,52 (65%) kór-
nicki samorząd otrzyma z kończącego się 
rozdania  WRPO. Zadanie ma być wykona-
ne do końca kwietnia br. 

Opr. ŁG

Promenada - etaP IISzkoła w kamionkach na ukończeniu
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         Na początku mojego listu zastrzegam: nie jest moim celem    
        stawanie po którejkolwiek stronie sporu o to, czy kamienica 

u zbiegu ulicy Zamkowej i Placu Niepodległości ma zostać zburzona, 
czy może pozostać na swoim miejscu przez kolejne lata. Obserwuję 
z pewnym niesmakiem ten spór, który rozwija się niestety w komedio-
wym duchu „Zemsty” Aleksandra Fredry i innych klasycznych polskich 
komedii. Nie chcę wchodzić w dobrze już obsadzone role Milczków, 
Raptusiewiczów, Dyndalskich i Papkinów. Muszę jednak zacytować 
postać z innego dzieła mistrza Aleksandra: „Ależ, mospanie, mnie 
kapie po głowie!”.

Często przechodzę obok wspomnianej kamienicy. Czasami robię to 
sam, nierzadko idę z wnukiem, albo spaceruję z żoną. Idąc w kierunku 
rynku zdarza się potrzeba, aby ustąpić komuś miejsca na przewężeniu 
przy budynku. W sposób naturalny każdy kulturalny przechodzień 
zrobi miejsce robiąc krok w prawo. Tu jednak trafi pod rynnę, którą 
przedstawia załączone zdjęcie. W wilgotny dzień, lub gdy szron o 
poranku spływa z dachu można zostać trafionym mokrym ładunkiem 
za kołnierz. Doświadczyłem tego. Nic w  tym miłego. A jakże obficie 
chlapie podczas roztopów czy deszczu!

Ktoś powie, że czepiam się nieistotnych szczegółów, ale to właśnie 
z tych szczegółów składa się wizerunek tego miejsca i jego gospodarzy. 

Aby naprawić tę rynnę nie potrzeba naukowych debat, unijnych 
funduszy, prezydenckich przywilejów, czy konserwatorskich pozwo-
leń. Tymczasowo wystarczy kolanko rynny i trochę drutu. Ale problem  
trudno zauważyć, gdy przejeżdża się obok samochodem. 

Fotografię wykonałem na początku bieżącego roku. Minęły miesiące 
wypełnione przez debaty i ekspertyzy. Byłem przekonany, że szum jaki 
zrobiono wokół całego problemu sprowokuje jakieś działania. Prywatny 
właściciel pewnie dostałby mandat od Straży Miejskiej za taką rynnę. 

Niedługo maj, zbliża się w Kórniku szczyt turystycznego sezonu. 
Apeluję do kórnickich „złotych rączek” - wspomóżcie profesorów i 
naprawcie rynnę przy pomniku historii.

Gaweł
personalia autora znane Redakcji 

Wyrokiem Sadu Okręgowego w 
Poznaniu z dnia 27 marca br. oddalony 
został pozew przeciwko Tomaszowi 
Grześkowiakowi -radnemu VI kadencji 
RM w Kórniku, wytoczony przez Je-
rzego Dawidowskiego. Powód zarzucił 
radnemu naruszenie dóbr osobistych 
przez podanie imienia i nazwiska w 
relacji autorstwa radnego z posiedzenia 
wyjazdowego Komisji Planowania Prze-
strzennego RM, które odbyło się 28 lipca 
2014 na jego nieruchomości w Borowcu 

przy ul. Szkolnej, dokąd radni udali się 
na skutek interwencji mieszkańców 
zaniepokojonych realizacja inwestycji 
naruszającej ich zdaniem ład przestrzen-
ny. Sąd nie podzielił stanowiska powoda 
i oddalił w całości jego pozew.

Przypomnijmy, że relacja Tomasza 
Grześkowiaka ukazała się również na 
łamach „Korniczanina” nr.14 z dnia 
22.08.2014. W swym sprawozdaniu 
radny stwierdził między innymi, że w wy-
niku inwestycji doszło do zawłaszczenia 

pięknego widoku łąki, gdzie można było 
obserwować czaple i bociany.

Obecnie teren,  o  k tórym mowa 
został oddzielony od drogi nasypem 
ziemnym obsypanym kamieniami. Na 
nasypie rozwieszono ogrodzenie elek-
tryczne. Radni obecnej kadencji wie-
lokrotnie zwracali uwagę na potrzebę 
prześledzenia zgodności tej inwestycji 
z wydanymi pozwoleniami i odpowied-
nimi przepisami.

ŁG

Radny nie naRuSzył pRawa

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),

 zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w 

Kórniku uchwały nr VI/53/2015 z dnia25 
marca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działek o numerach ewidencyj-
nych 181/1 i 181/2, obręb Robakowo, 
gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest zmiana 
zasad zagospodarowania na obszarze 
objętym planem i dostosowanie ich do 
aktualnych potrzeb.

Informuję o jednoczesnym przystą-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko ww. 
projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym i powinny zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie  21 dni od daty uka-
zania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku 

uchwały nr VI/52/2015 z dnia  25 marca 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu, obejmującego 
obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, 
Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest korekta błędu 
redakcyjnego dotyczącego parametru dla 
dachu spadzistego oraz zmiana minimalnego 
parametru wskaźnika intensywności zabudowy. 
Powyższe zmiany stanowią jedynie korekty 

parametrów, które nie wpływają na zmianę 
przeznaczenia terenu.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko ww. projektu planu 
miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie  21 dni od 
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i 
Gminy Kórnik.

W marcu br. oddana została do użytku nowo wybudowana siłownia plenerowa w miej-
scowości Szczodrzykowo. Projekt pn.: „Budowa siłowni plenerowej wraz z miejscem dla 
najmłodszych – karuzeli – we wsi Szczodrzykowo” zrealizowany został  z zakresu małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

KP-R

Siłownia w SzczodRzykowie

Urząd Miejski w kórniku przy współpracy 
z firmą ŚROdOwISkO – ONlINE Patrick kędzierski

 rozpoczyna przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad segregacji odpadów 
wśród mieszkańców Miasta i gminy kórnik. 

Spotkania edukacyjne realizowane będą 
w okresie od 20 kwietnia do 29 maja 2015 roku 

zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań. 
Planowany czas zajęć to 2 – godziny, 

obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. 
więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w kórniku pok. 212 

lub pod numerem telefonu (61) 8 170 411 wew. 590, 697. 
wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Zarząd  
Powiatu Poznańskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów 
województwa 

wielkopolskiego 
organizuje 
w dniach 

8 czerwca -14 czerwca 2015r. 
wyjazd do 

Sztrasburga, 
luxemburga 

i Paryża. 

Osoby zainteresowane 
wyjazdem 

prosimy o kontakt:
515 229 677
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OBwIESZcZENIE BURMISTRZA MIASTA i gMINY kóRNIk
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych 

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika z dnia 3 
kwietnia 2015r.

Na podstawie art.16 §1 i 2 oraz art. 53a i 54 §1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy  (Dz. U. nr 21, poz. 112  ze zm.), - podaje 
się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Nr  obwodu
wyborczego granice obwodu  wyborczego Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej
1

 

Miasto kórnik. Obwód obejmuje ulice: A. Asnyka, A. Fredry, Błonie, Krótką, 
B. Leśmiana, Leśną, A. Mickiewicza, Poprzeczną, Poznańską, M. Reja, J. 

Słowackiego, Stodolną, S. Woźniaka

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
tel. 61-8170-256

2
Miasto kórnik 

Obwód obejmuje ulice:  St. Staszica 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Kórniku

ul. Dworcowa 11
tel. 61-8170-196

2 Miasto kórnik
Obwód obejmuje  ulice:  Czereśniową , Dworcową , Działyńskich, H. 
Kołłątaja, Os. I. Krasickiego, Patriotów, T. Potulickiej, Strzelecką, A. 

Wróblewskiego,  St. Wyspiańskiego,  Wiatraczną, W. Zamoyskiego, Zaułek,                                                                                                               

Szkoła Podstawowa Nr 1 
 w Kórniku

ul. Dworcowa 11
tel. 61-8170-196

3
Miasto kórnik. Obwód obejmuje ulice: Harcerską, Kolegiacką, Kuśnierską, 

Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Pocztową, 
Prowent, Szkolną, Wodną, Wojska Polskiego, Zamkową

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
tel. 61-8170-256

3

Miasto kórnik. Obwód obejmuje ulice: 20-tego Października, os. S. Białoboka, 
Z. Celichowskiego, A. Flensa,  Św. Floriana, Ks. T. Jabłońskiego,

 J. Kantego,  Młyńską, Modrzewiową, Parkową, E. Pohla,  Prof. Z. Steckiego,  
Szarych Szeregów, Średzką, St. Weymana                               

Zespół Szkół w Kórniku
ul. Poznańska 2
tel. 61-8170-256

4

Miasto kórnik. Obwód obejmuje ulice: Armii Krajowej, Biernacką, 
Cmentarną, Czołowską, W. Droździka, K. Fludry, M. Grześkowiaka, 
Ks. Sz. Janasika, Jeziorną, Kanałową, Konarską, Kościelną, Ładną, 
St. Michałowskiego,  St .Mikołajczyka, Radosną, Rynek, Szeroką, J. 

Wójkiewicza, W. Witosa, Zwierzyniecką, Ks. R. Żurowskiego                                                

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470

4

Miasto kórnik. Obwód obejmuje  ulice: Akacjową, Błażejewską, Brzozową, 
Bukową, Dębową, Dojazd, Drogę Kalejską, J. Krauthofera, Jagodową, Jodłową, 

Kalinową, Kasztelana Jarosty, Lipową, J. Molińskiej-Woykowskiej, Piaskową, 
Pl. Jesionowy, Sosnową, Śremską, Świerkową, H. Trąmpczyńskiego, Topolową,  

M. Wieruszowskiego, Wierzbową, Wrzosową, Żwirowa                                                              

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470

6 Obwód obejmuje sołectwa: Błażejewo 
  

Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470

5 Obwód obejmuje  sołectwa: konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: 
Radzewo, dworzyska, czołowo,)

Szkoła Podstawowa 
w Radzewie

ul. Dworzyskowa 3
tel. 61-8170-310

5
Obwód obejmuje sołectwa: czmoniec (obejmuje czmoniec, Trzykolne 

Młyny) czmoń
  

Szkoła Podstawowa 
w Radzewie

ul. Dworzyskowa 3
tel. 61-8170-310

6 Obwód obejmuje sołectwa:  Biernatki, Błażejewko, dębiec, Prusinowo
 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Kórniku

ul. Armii Krajowej 11
tel. 61-8170-470

7 Obwód obejmuje sołectwa: Mościenica, Skrzynki
budynek przy ul. Szkolnej 2

w Borówcu
tel. 61-8171-170

8 Obwód obejmuje sołectwa: kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: 
Pierzchno, celestynowo), Szczodrzykowo

Szkoła Podstawowa  
w Szczodrzykowie
ul. Ogrodowa 21
tel. 61-8190-542

9
Obwód obejmuje sołectwa: dziećmierowo, Runowo

                                                                                                                                                      
         

Szkoła Podstawowa  
w Szczodrzykowie
ul. Ogrodowa 21
tel. 61-8190-542

10 Obwód obejmuje sołectwa: dachowa, Robakowo-wieś
Gimnazjum w Robakowie

ul. Szkolna 3
tel. 61-8171-172

10 Obwód obejmuje sołectwa:  Robakowo-osiedle
                                                                                                                   

Gimnazjum w Robakowie
ul. Szkolna 3

tel. 61-8171-172

11 Obwód obejmuje  sołectwa: 
gądki, żerniki (obejmuje wsie: żerniki, jaryszki)

Gimnazjum w Robakowie
ul. Szkolna 3

tel. 61-8171-172

12

Obwód  obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice:
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, 

Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, 
Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie,  

Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle 
Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, 
Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zacisze, 

Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina, Zimowa, Źródlana.

budynek przy ul. Szkolnej 2
w Borówcu

tel. 61-8171-170

12

Obwód  obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice:
Borowa, Borowikowa, Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, 
Fiołkowa, Główna, Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, 

Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, 
Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, 

Pod Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, 
Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, 

Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, T. Wolniewicza, Wierzbina, 
Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.

budynek przy ul. Szkolnej 2
w Borówcu

tel. 61-8171-170

13

Obwód  obejmuje sołectwo kamionki, w tym ulice:
Agatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, 
Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, 

Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju 
Lasu, Opalowa, Piaskowa, Polna, Porannej Rosy, Poznańska (numery 
nieparzyste), Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, 

Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, 
Świt, Topazowa, Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna.

Dom Strażaka 
w Kamionkach

ul. Poznańska 78
tel. 61-8971-357

        

13

Obwód  obejmuje sołectwo kamionki, w tym ulice: 
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, 
Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, 

Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, 
Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa, 

Orzechowa, Osiedle Kresowe, Piotrowska, Platanowa, Poznańska (numery 
parzyste), Przy Lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, 

Tulipanowa, Wierzbowa, Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze.

Dom Strażaka 
w Kamionkach

ul. Poznańska 78
tel. 61-8971-357

14 Obwód obejmuje sołectwa: 
koninko (obejmuje wsie: koninko, Świątniczki) 

Świetlica w Szczytnikach
ul. Wspólna 18

14 Obwód obejmuje  sołectwo Szczytniki Świetlica w Szczytnikach
ul. Wspólna 1

  Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokle dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondenycjnego zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r. Nr 217, poz.721, ze 
zm..) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza 
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

 Każdy wyborca  może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na 
karty do głosowania  sporządzonych w alfabecie Braille’a  wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi  Miasta i Gminy w terminie do dnia 
27 kwietnia 2015 r.

UwAgA !
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 

oraz na podstawie zaświadczenia jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Plac Niepodległości 1, pok. 10 telefony: 61-8972 608, 61-8170-411 w. 608, 594, e-mail: 
kornik@kornik.pl            

 Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. w godzinach  od 7:00 do 21:00 .
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny 

dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Kórnik, dnia 3 kwietnia 2015r.   
Burmistrz

Jerzy Lechnerowski
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POdŁącZ SIę 
dO SIEcI kANAlIZAcYjNEj 

NA SPEcjAlNYch wARUNkAch

AQUANET SA wspierając gminę przy re-
alizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych w części dotyczącej 
osiągnięcia stopnia podłączenia ścieków do 
systemu zbiorczego do 31.12.2015 r. przed-
stawia Państwu specjalnie przygotowaną 
propozycję podłączenia nieruchomości 
zabudowanych i zamieszkałych do sieci 
kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto.

Cena na realizację podłączenia obej-
muje uzyskanie: warunków przyłączenia, 
projektu, uzyskanie wymaganych decyzji i 
uzgodnień, budowę podłączenia łącznie z 
odtworzeniem nawierzchni w pasie drogo-
wym oraz niezbędnym zagęszczeniem te-
renu Państwa nieruchomości, odbiór tech-
niczny oraz inwentaryzację geodezyjną. 

Cena, o której mowa powyżej, może 
ulec zmianie w następujących przypadkach:

• jeżeli wykonanie odcinka od studni na 
przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej w Państwa nie-
ruchomości będzie wymagało montażu 
dodatkowej lub dodatkowych studni kana-
lizacyjnych, będą Państwo zobowiązani do 
zapłaty dodatkowo 615 zł brutto za każdą 
studnię;

• jeżeli odcinek od studni do instalacji 
wewnętrznej okaże się dłuższy niż 30 mb 
lub gdy ze względu na ukształtowanie tere-
nu brak będzie możliwości grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji 
sanitarnej, zostanie przygotowana dla Pań-
stwa indywidulana oferta cenowa.

Cena nie obejmuje doprowadzenia te-
renu Państwa działki do stanu pierwotnego 
poprzez odtworzenie nasadzeń i trwałej 
zabudowy w miejscu przebiegu całej trasy 
podłączenia, na którą wyrażą Państwo 
zgodę przed rozpoczęciem prac budow-
lanych oraz likwidacji szamba. AQUANET 
zobowiązuje się do zajęcia pod zabudowę 
jedynie terenu niezbędnego do prawidłowej 
realizacji zlecenia, wynikającego ze sztuki 
budowlanej. 

Ostateczne rozliczenie nastąpi na 
podstawie faktury po wykonaniu robót. W 
związku z tym nie będą pobierane jakiekol-
wiek zaliczki. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej 
propozycji?

1. Podłączenie do istniejącej sieci kana-
lizacyjnej to obowiązek ustawowy.

2. Nasilać się będą kontrole ilości ście-
ków wywożonych z szamb. 

3. Korzystanie z podłączenia do kana-
lizacji sanitarnej jest bardziej opłacalne niż 
wywóz ścieków z szamba. W poniższej tabeli 
przedstawiamy poziom oszczędności dla 4 
osobowej rodziny mieszkającej na terenie 
Gminy Kórnik, przy miesięcznym wytworze-
niu 12 m3 ścieków, po rezygnacji z szamba:

*średni koszt wywozu szamba: 20,00 zł/m3
**koszt korzystania z kanalizacji obejmuje: 
abonament: 8,10 zł/miesiąc, cena ścieków: 
6,86 zł/m3stawki cen i opłat brutto zgodne 
z Taryfą AQUANET obowiązującą w 2015 r.

4. Gwarantujemy minimum formalności 
- do wykonania podłączenia konieczne jest 
jedynie: 

a. dokonanie zlecenia wykonania podłą-
czenia i złożenie oświadczenia wyrażające-
go zgodę na wejście na teren nieruchomości 
w celu wykonania prac;  

b. podpisanie wniosku o zawarcie umowy 
na etapie zlecenia i umowy na odprowadza-
nie ścieków przed realizacją podłączenia. 

5. W przypadku osób będących w trudnej 
sytuacji materialnej istnieje możliwość uzy-
skania dofinansowania ze specjalnie do tego 
celu utworzonego przez AQUANET funduszu 
oraz rozłożenia płatności na raty po otrzyma-
niu faktury za wykonanie usługi podłączenia. 

6. W celu przedstawienia oferty oraz 
wyżej wymienionych dokumentów, odwiedzi 
Państwa przedstawiciel AQUANET.

Po zakończeniu robót budowlanych odci-
nek od sieci kanalizacyjnej w ulicy do pierwszej 
studni na terenie Państwa nieruchomości 
(przyłącze kanalizacyjne) będzie własnością 
AQUANET i AQUANET na własny koszt bę-
dzie wykonywał czynności eksploatacyjne na 
tym odcinku.

Odcinek od pierwszej studni na przyłączu 
kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji ka-
nalizacyjnej w Państwa nieruchomości będzie 
Państwa własnością.

W celu skorzystania ze specjalnie przygoto-
wanej propozycji przyłączenia lub wyjaśnienia 
wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 603-608-817 lub 61-83-59-208 od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-16.00 .

Wykonanie podłączenia nastąpi w indywi-

dualnie uzgodnionym terminie, nie później niż 
do dnia 31.12.2015 r.

Propozycja skierowana jest wyłącznie do 
konsumentów, których posesja jest zabudo-
wana i użytkowana oraz nie jest podłączona 
do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej 
przez AQUANET i nie ma wybudowanego przy-
łącza ze studnią, a jednocześnie istnieje tech-
niczna możliwość bezpośredniego podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego.

Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Zadbaj o 
środowisko i oszczędzaj pieniądze. 

Zapraszamy,
Zarząd AQUANET SA

ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

www.aquanet.pl

Miesiące od dnia podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej 1 6 12 24 36

Koszt wywozu szamba* (zł) 240,00 1 440,00 2 880,00 5 760,00 8 640,00

Koszt kanalizacji** (zł) 90,42 542,52 1085,04 2170,08 3255,12

Oszczędności (zł) 149,58 897,48 1794,96 3589,92 5384,88

Fundacja Zakłady Kórnickie przy współ-
pracy z Biblioteką Kórnicką Pan zaprasza 
na tegoroczny cykl warsztatów i wydarzeń 
z cyklu „Najcenniejsze klejnoty kultury- spo-
tkania kórnickie”

Podczas pięciu weekendów majowych 
odbędzie się 5 różnych wystaw  zbiorów 
Biblioteki Kórnickiej z imprezami towarzy-
szącymi.

Wystawy będą eksponowane w Klau-
dynówce (w godzinach 11:00-15:00) i będą 
dotyczyły następujących tematów: 

a) 1-3 maj  - Weekend z Białą Damą „ 
Nie tylko duch ale kobieta z krwi i kości”

b) 9-10 maj - Największy dziejopis pol-

skiego średniowiecza  Jan Długosz w 600 
-tna rocznice urodzin

c) 16-17 maj - Nie tylko siostra sławnego 
brata - Klaudyna Potocka 

d) 23-24 maj - Weekend Romantyczny 
Tadeusz i Zosia nie tylko A. Mickiewicz

e) 30-31 maj - Weekend z Fundacja 
Zakłady Kórnickie w 90 rocznice istnienia

Wśród imprez towarzyszących znajda 
się: rzeźba Białej Damy i jedwabniki, bicie 
monet, turniej rycerski, przejazdy bryczką, 
jadło staropolskie

A gdy minie maj  organizatorzy propo-
nują warsztaty:

a) Powrót do kolebki papiernictwa czyli 

niecodzienny świat papierów Dalekiego 
Wschodu - papierowych domów, ptaków, 
parasolek, przeciwdeszczowych i papierów 
cienkich jak pajęczynka -  do konserwacji 
papierów europejskich.

b) Epistolografia  - czyli niezwykła sztu-
ka pisania listów 

c) Passe- Partout , czyli rama w ramie - o 
tym jak oprawiać dzieła sztuki na podłożu 
papierniczym

Terminy warsztatów: 12-13 czerwiec, 
11-12 wrzesień, 8-10 październik, 6-7 
listopad, 11-12 grudzień.

FZK

najcenniejSze klejnoty kultuRy 2015

Od początku marca tego roku w 
Robakowie, przy ulicy Szkolnej, obok 
gimnazjum, odbywają się zajęcia świe-
tlicowe dla uczniów szkoły podstawowej.  
Świetlica otawrta została dla wszystkich 
dzieci mieszkających w Robakowie i Gąd-
kach, a zajęcia są całkowicie bezpłatne. 
Oferujemy dużo możliwości aktywnego i 
przyjemnego spędzenia wolnego czasu. 
Mamy stół do bilarda i ping-ponga oraz 
duży wybór gier planszowych. Jeśli tylko 
pozwala na to pogoda, bawimy się na bo-
isku, które znajduje się tuż za budynkiem. 

W miłej atmosferze proponujemy również 
dzieciom pomoc w nauce, odrabianiu 
lekcji, a szczególnie z języka angielskiego 
i matematyki, których wspólnie uczymy 
się przy pomocy ciekawych metod, nie-
możliwych do zastosowania w podczas 
tradycyjnych lekcji szkolnych. Nasza 
świetlica wciąż się rozwija. Z coraz bar-
dziej widocznymi efektami realizujemy 
plan połączenia nauki ze świetną zaba-
wą. Warto jest nas odwiedzać, ponieważ 
wśród bogatego planu zajęć i możliwości 
nie ma miejsca na nudę, a każdy otrzy-

muje szansę na wspólną naukę i zabawę 
z rówieśnikami. 

Możliwy jest również odbiór dzieci z 
autobusu szkolnego, z przystanku przy 
gimnazjum oraz odprowadzenie dziecka 
na odpowiedni autobus powrotny. W takim 
przypadku prosimy o kontakt z opiekunem 
świetlicy (nr telefonu 511 943 572).

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 13:00-17:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzie-
ci z klas 1-6 do wspólnej zabawy i nauki. 

AK

Świetlica w Robakowie Się RozkRęca

28. kwietnia 2015 roku mieszkańcy Pierzchna wspólnymi siłami 
dołożyli kolejną cegiełkę do upiększenia swojej miejscowości. W 
akcji sprzątania udział wzięli dorośli i - co zasługuje na szczególną 
uwagę - najmłodsi mieszkańcy.  Wszystkim za poświęcony czas i 
włożony wysiłek serdecznie dziękujemy! 

W dniu 10.03.2015 r. w śwetlicy wiejskiej miało miejsce spotkanie, w 
którym uczestniczyły mieszkanki Pierzchna.

Życzenia wszystkim Paniom złożył sołtys i zaprosił na skromny po-
częstunek. Wieczór upłynął w miłej atmosferze przy pysznym domowym 
cieście, dobrej kawie i herbacie.

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym oraz wyrazić 
wdzięczność za przygotowanie posiłku. Te Panie, które nie dotarły zaprosić 
na kolejne spotkania. Mamy nadzieję, że staną się one tradycją naszej wsi.

Sołtys oraz Rada Sołecka

wieŚci z pieRzchna

wioSna 
w konaRSkim

W sobotę 21.03.2015.r w świetlicy wiej-
skiej w Konarskim, został zorganizowany 
dzień wiosny.

Na tą uroczystość przybył gość spe-
cjalny, Pan Kaczmarek ze Straży Miejskiej, 
któremu bardzo dziękujemy.

 Po krótkiej pogadance, dzieci poszły 
zatopić marzanne.

Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy 
się ponownie.

Sołtys i rada sołecka
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50 rodzin pszczelich należących do 
pszczelarzy z Mościenicy wytruto  pod 
koniec marca w czołowie. Ule stały na od-
ludziu, na skraju lasu, bardzo daleko od naj-
bliższych zabudowań i za zgodą właściciela 
posesji. Straty materialne to około 50 tys. zł. 

Państwo Słomowie pszczelarstwem zaj-
mują się od lat. To rodzinna pasja. Ich pasieka, 
a przede wszystkim miód jaki w niej produkują 
znane są w okolicy. Korzystając z unijnych 
dofinansowań zajmują się także rozmnażaniem 
pszczelich rojów. 

Jak zapewniają, zawsze starają się, by 
ich działalność nie przeszkadzała sąsiadom. 
Zdarzało się, że ktoś zwracał uwagę, że wadzi 
mu usytuowanie uli w sąsiedztwie. Zawsze 
wtedy szukali nowego miejsca dla swoich 
pszczół. Były też przypadki, gdy np. jakiś amator 
słodyczy próbował dobrać się do miodowych 
plastrów niszcząc przy tym pszczelą infrastruk-
turę. Zwykle kończyło się niewielkimi stratami, 
a pracowite pszczoły przy wsparciu swoich 
opiekunów żyły i pracowały dalej.  

Tym razem jednak mamy do czynienia z 
przerażającym, celowym działaniem, które 
miało na celu eksterminacje owadów. Daszki 
uli wyłamano. Wewnątrz czuć zapach ropy. 
Dno uli pełne jest martwych owadów. Co kie-
rowało przestępcą? Przeszkadzało mu miejsce 
usytuowania uli? A może konkurencja czuwa? 

Pokrzywdzeni nie chcą rzucać oskarżeń 
bez twardych dowodów. Nie wierzą jednak, by 
inny pszczelarz mógł posunąć się do takiego 
aktu barbarzyństwa. Apelują, by w przypadkach 
konfliktu interesów zwracać swoje uwagi do 
właścicieli pasiek. Przecież zamiast mordować 
pszczoły można dojść do porozumienia z ich 
właścicielem. 

Oficjalnego zgłoszenia na policję nie doko-
nano. Brak jest wyraźnych śladów mogących 
zidentyfikować sprawcę. Pszczelarze już 
jednak inwestują w system monitoringu. Przy 
tak wielkich możliwych stratach wydatek na 
specjalne kamery to dobrze wydane pieniądze. 

Nie zamierzają jednak ustawiać uli w tym 
samym miejscu, gdzie jak widać komuś prze-
szkadzały. 

Odradzanie pasieki potrwa. W tym sezonie 
u państwa Słomów na pewno będzie mniej 

miodu. O kilka milionów mniej pracowitych 
robotnic wyruszać będzie każdego ranka by 
zapylać okoliczne uprawy. Dlaczego? Brak słów 
na ludzką podłość...  

ŁG

gŁOSUj cOdZIENNIE NA 

„podwÓRko niVea”
 w kóRNIkU !!!

Od kilku lat mieszkańcy, a zwłaszcza 
ci najmłodsi, największego w gminie 
Kórnik osiedla Staszica, z wielkim 
zainteresowaniem oczekują na moder-
nizację oraz uatrakcyjnienie wyeksplo-
atowanego już placu zabaw dla dzieci, 
mieszczącego się między „blokami” nr 
14, 16, 18, 20. Pojawiła się ogromna 
szansa na realizację tych marzeń. Admi-
nistratorem wspomnianego terenu jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa ze Śremu. 
We współpracy z gminą Kórnik przystą-
piła do ogólnopolskiego programu pod 
nazwą ”Podwórko Nivea”. Akcja, której 
celem jest wybudowanie na terenie 
całego kraju aż 40 niezwykłych placów 
zabaw! Owe Rodzinne Miejsca Zabaw 
zostaną wybudowane w lokalizacjach, 

które zbiorą najwięcej Państwa głosów 
!!! Na powierzchni 300 m2 znajdą się 
sprzęty nie tylko dla najmłodszych, lecz 
i nieco starszych dzieci, a także dla 
samych rodziców.

Głosujmy CODZIENNIE poprzez 
stronę internetową www.nivea.pl/pod-
worko Głosowanie jest już w toku i 
potrwa do 31 maja !!!

Głosowanie polega na podaniu 
swego adresu e-mail i po otrzymaniu 
informacji od Nivea o potwierdzeniu 
głosowania. Głosować można raz na 
dobę z każdego adresu e-mail. Jeśli ktoś 
posiada więcej adresów e-mail, szanse 
na wygraną rosną !!! Zachęcam do za-
bawy i wzięcia udziału w akcji!

W ciągu pierwszego tygodnia akcji 
na „Podwórko w Kórniku” oddano aż 
1119 głosów, co plasuje nas dopiero 
na miejscu 256 na 1116 zgłoszonych 
lokalizacji w kraju. Za wszystkie głosy 

dziękuję i zachęcam do dalszego wy-
trwałego głosowania !!! 

Szanowni Państwo! Gminę Kórnik 
zamieszkuje około 24 000 mieszkańców 
i gdyby każdy zagłosował choćby raz to 
przesunęlibyśmy się w akcji na pierwsze 
miejsce !!! A zatem spróbujmy.

Każdy Państwa głos jest na wagę 
zwycięstwa! Pomóżcie w wybudowaniu 
naszym wspaniałym dzieciakom im-
ponującego miejsca rozrywki !!! Niech 
wspólna inicjatywa gminy Kórnik, Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz firmy Nivea 
przyniesie pozytywne korzyści dla nas 
wszystkich !!! Proszę Was bardzo o co-
dzienne oddawanie głosów i o …. „podaj 
dalej”, by o akcji mogło dowiedzieć się 
możliwie najwięcej osób. GŁOSUJ na 
KÓRNIK, ul. STASZICA !!!

Z pozdrowieniami -
radny Adam Lewandowski

Stowarzyszenie Teatralne Legion szczęśliwie przeszło I etap w 
Ogólnopolskim Konkursie Grantowym programu Równać Szanse 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. I etap polegał na przygoto-
waniu diagnozy środowiska lokalnego, która pomaga w lepszym 
zorientowaniu się, jakie działania będą najlepsze z punktu widzenia 
lokalnych potrzeb. 

Bogatsi o nabytą wiedzę o własnym środowisku przystępuje-
my do II etapu, polegającego na napisaniu projektu w oparciu o 
przeprowadzoną diagnozę oraz nabór chętnej młodzieży. „Burza 
mózgu” młodzieży Legionu inspirującej projekt doprowadziła nas 
do konkluzji, że ma to być projekt łączący dwie kórnickie postawy 
umownie nazwane „strażnikami historii” i „piewcami nowocze-
sności”. Czyli jak wykorzystać historyczny wspaniały potencjał i 
tradycję do dzisiejszych potrzeb, szczególnie potrzeb, talentów, 
marzeń i pasji młodych ludzi w Kórniku , żyjących w tych dwóch 
nakładających się  rzeczywistościach. 

Dalsze omawianie projektu odbędzie się już po naborze, w 
szerszym gronie młodych uczestników. Możemy jedynie zdradzić, 
że idziemy w kierunku teatru ulicznego, bogatego w kostiumy histo-
ryczne, dworską muzykę i taniec, baśniowe treści i sportowe emo-
cje. Tyle nasz kierunek, który wypełni treścią młodzież z naboru. 

SPEŁNIAMY MARZENIA BYCIA KRÓLEM, KRÓLEWNĄ I 
RYCERZEM! Jeżeli to też było/jest twoje marzenie, mieszkasz w 
Kórniku lub okolicy, jesteś w wieku 13 do 19 lat zgłoś swój udział 
na mail koordynatorki projektu Haliny Budy: halina.buda@op.pl, 
komórka 603952270. Wystarczy napisać: „Tak” dla projektu Rów-
nać Szanse i podać do siebie kontakt.

Projekt rozpocznie się w lipcu 2015 i będzie trwał 15 miesięcy, w 
których będzie się działo dużo wspaniałych rzeczy: nowe kontakty, 
możliwości, szanse, wyzwania i zadania. Zapraszamy!

Anna Łazuka-Witek, Halina Buda

atRakcje w 
muzeum

Klasy 3c i 1c ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku dnia 28 marca odwiedziły Muzeum 
Etnograficzne w Poznaniu mieszczące się 
przy ulicy Grobla 25 ( wejście od ulicy Mo-
stowej). Był to dzień otwarty dla wszystkich 
chętnych pod hasłem  „Pisanka w Muzeum”.  
Skorzystaliśmy z tej okazji i wzięliśmy udział w 
warsztatach plastycznych. Dzieci, pod okiem  
fachowców, z radością tworzyły kolorowe 
pisanki różnymi technikami oraz wiele innych 
ozdób wielkanocnych. W sali na piętrze wy-
słuchały koncertu na bębny afrykańskie. Po 
koncercie dzieci miały okazję same popróbo-

wać gry na tych niezwykłych instrumentach. 
Wysłuchaliśmy baśniowe opowiadania w 
wykonaniu aktorów. Dzieci zwiedziły wystawy 
znajdujące się obecnie w muzeum. Miedzy 
innymi w ramach stałej ekspozycji Muzeum 
Etnograficzne zaprasza na jubileuszową 
wystawę Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów 
Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, której 
uroczyste otwarcie miało miejsce na jesieni 
2012 roku.   Wystawa uzyskała Grand Prix 
„Izabella 2012” w kategorii „Działalność wy-
stawiennicza”. Niektóre eksponaty wywarły 
na dzieciach ogromne wrażenie. Można 
było wysłuchać koncertu zespołu ludowego i 
zakupić ręcznie malowane pisanki z różnych 
regionów Polski. Atrakcji było co niemiara,  a 
czas przeznaczony na odwiedziny muzeum 
upłynął bardzo szybko.   

Danuta Zwierzyńska

lEgION  ZAPRASZA  dO  PROjEkTU  RówNAĆ  SZANSE

Spełniamy maRzenia bycia kRÓlem, kRÓlewnĄ i RyceRzem!



14 nr 8/2015 17 kwietnia 2015 r. 15

k
U

lT
U

R
A

h
IS

TO
R

IA

rodzInne 
czytanie 

U „ŚPIEwAjącYch wŁócZYkIjów”
wydarzenie bez precedensu - pierw-

szy raz w Borówcu, pierwszy raz w Pol-
sce! Ponad 30 rodzin, ponad 100 osób, 
w tym 45 kilkulatków, czytało wspólnie, 
pobijając rekord rodzinnego czytania.

„Rozczytana wiosna” to nasz autorski pro-
gram mający na celu rozbudzenie w dzieciach 
miłości do książek oraz zachęcanie rodziców 
do systematycznego, codziennego czytania 
dzieciom. Program obejmuje pracę z dziećmi w 
przedszkolu oraz szersze działania, przy współ-
pracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pa-
tronem organizowanej u nas akcji rodzinnego 
czytania była Fundacja XXI - Cała Polska czyta 
dzieciom, a głównym przesłaniem fundacyjne 
hasło: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie, 
codziennie”. Choć w Polsce organizowane 
są różne akcje zachęcające do czytania, to 
organizacja bicia rekordu w rodzinnym czytaniu 
okazała się  pomysłem nowatorskim. 

W sobotnie, wczesnowiosenne przedpo-
łudnie, spotkaliśmy się w naszym przedszkolu 
całymi rodzinami, a głównym bohaterem była 
książka. Każda rodzina przyniosła ze sobą 
dwie książki, jedną do czytania w czasie bicia 
rekordu, drugą do oddania do czytania innym, w 
ramach działań pt. „podziel się książką”. Dzieci 
wtulone w rodziców słuchały swoich ulubionych 
opowieści, obserwowały tekst i ilustracje, a 
nawet próbowały same czytać. Bicie rekordu 
trwało zaledwie kilka minut, ale jakież miało 
znaczenie! 

Bicie rekordu w rodzinnym czytaniu było 
ważnym wydarzeniem podczas sobotniego 
spotkania u Włóczykijów, ale nie jedynym. Na 
spotkanie zaproszeni zostali ludzie, których 
życie jest mocno związane z książką, a czy-
tanie i pisanie stało się dla nich prawdziwą 
pasją. Łukasz Wierzbicki, pisarz i podróżnik, 
tata dwóch małych Włóczykijów, często czyta 

naszym przedszkolakom i opowiada o swo-
ich książkach, a w rozmowach z rodzicami, 
przekonuje, że warto czytać dzieciom, warto 
z nimi podróżować, po prostu być aktywnym 
rodzicem. Joanna Opiat – Bojarska, mieszkan-
ka Borówca, mama Włóczykijki, która poszła 
już do szkoły, opowiadała o swoich książkach 
kierowanych do dorosłych. 

Wśród zaproszonych gości, związanych z 
naszym przedszkolem, znalazła się też Mał-
gorzata Weber, mistrzyni cukiernictwa, która 
pokazała nam swoją najnowszą książkę, z 
pięknymi fotografiami przedstawiającymi cu-
kiernicze dzieła, własnego autorstwa.

W naszym gronie ważny był też głos rodzi-
ca. Magdalena Szymańska, to mama która z 
pasją czyta swojej córce oraz profesjonalnie 
recenzuje książki dla dzieci, a o wszystkim 
opowiada na prowadzonym przez siebie blogu.

Specjalnym gościem był pan Tomasz 
Szwed, pisarz i pieśniarz, naszym przedszko-
lakom znany dobrze ze spotkania autorskiego 
w przedszkolu i z książek, które z przyjem-
nością czytamy oraz piosenek, które chętnie 
śpiewamy, a rodzicom znany z mediów, m.in. 
z występów country w Mrągowie. 

Pan Tomasz siedział z nami na przedszkol-
nym dywanie, czytał fragmenty swojej książki 
i wyśpiewywał autorskie piosenki, grając przy 
tym na gitarze i harmonijce ustnej.

Dużą atrakcją tego dnia były warsztaty 
plastyczne dla dzieci – oczywiście związane z 
książką. Dzieci kolorowały ilustracje do znanych 
i chętnie w naszym przedszkolu czytywanych 
książek, wykonywały plastycznie postać El-
mera, samodzielnie robiły zakładki do książki 
i zawieszki na drzwi do pokojów czytelników. 

W największej przedszkolnej Sali można 
było zapoznać się z literaturą dziecięca poznań-
skich wydawnictw. Swoje nowości prezentowa-
ły wydawnictwa: Zakamarki, Publicat, Media 
Rodzina i Poznańskie Wydawnictwo Miejskie.

Po całym przedszkolu, ku uciesze dzieci 
spacerował kolorowy słonik Elmer, z którym 
dzieci chętnie się witały, przytulały, wspólnie 
czytały.

Warto czytać dzieciom, mamy nadzieję, 
że spotkanie w naszym przedszkolu choć w 
pewnym stopniu przyczyniło się do rozbudze-
nia w uczestnikach imprezy zainteresowania 
dobrą książką.

Foto-opowieść o „Rozczytanej Wiośnie” i 
innych wydarzeniach edukacyjnych w naszym 
przedszkolu – na profilu : Facebook Śpiewający 
Włóczykije.

Zapraszamy do obejrzenia i poczytania.

Ewa Ziętek, 
www.spiewajacywloczykije.pl

XII gMINNY fESTIwAl 
POEZjI dZIEcIęcEj

„wieRSzowiSko” 
2015

„Wierszowisko” na trwałe wpisało się w 
kalendarz uroczystości dla najmłodszych.  
Już po raz kolejny Przedszkole  nr 2 „Cztery 
Pory Roku”  w Kórniku -  Bninie organizowało 
Gminny Festiwal Poezji Dziecięcej WIER-
SZOWISKO. W festiwalu wzięło udział 26 
dzieci z placówek przedszkolnych i grup 
„zerowych” z gminy Kórnik.

 Tematem tegorocznego festiwalu był „Świat 
zabaw i zabawek”. Były wiersze o piłce zwie-
dzającej świat, zabawkach, koparce, lalkach   i 
oczywiście   o miśkach. 

Podczas festiwalu wiersze recytowali: Mi-
kołaj Flieger, Maja Niemier, Krystian Lewicki, 
Martyna Antkowiak, Alan Latanowicz,  Weronika 
Marciniak,  Ignacy Potocki,  Aleksandra Zimow-
ska,  Konstancja i Antonina Gałężewskie, Zofia 
Gnyś,  Hanna Matuk, Marcel Gabryelewicz,  
Adrianna Wdowiak,  Jędrzej Dudek,  Dorian 
Hagen,  Iga Kasperek,  Łucja Krzywda,  Maria 

Monarcha, Helena Sybilska,  Dominik Wysocki,  
Zuzanna Zimowska,  Jan Żegleń,  Maksymilian 
Langner, Maria Pudysiak,  Cyprian Woźniak. 

Wyróżnienie przyznano Alanowi Latano-
wiczowi i Dominikowi Wysockiemu. Specjalne 
wyróżnienie otrzymał również najmłodszy 
uczestnik festiwalu – Ignacy Potocki.  Gratu-
lujemy!

Festiwal ma formę przeglądu, toteż zwy-
cięzcami są wszyscy uczestnicy. Dzieci otrzy-
mały dyplomy oraz zbiór wierszy. 

Serdeczne podziękowania należą się dzie-
ciom za wysiłek i trud włożony w  przygotowanie 
wierszy oraz wystąpienie bez tremy przed 
publicznością. 

Dziękujemy  również rodzicom i  nauczy-
cielom za przygotowanie dzieci, a całemu 
personelowi Przedszkola nr 2 „Cztery Pory 
Roku” w Kórniku- Bninie za współpracę i pomoc 
w organizacji festiwalu.

M. L.

I gMINNY kONkURS 

 “we aRe 
the winneRS” 

w kATEgORII klAS I-III.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie odbył się gminny konkurs 
znajomości języka angielskiego “WE ARE 
THE WINNERS” w kategorii klas IV- VI, or-
ganizowany przez zespół nauczycieli języka 
angielskiego w Szczodrzykowie i Radzewie, 
którego autorkami były: Joanna Fiedorczyk, 
Alina Bożyk, Jadwiga Jagodzińska oraz 
Daria Pyła i Eliza Słoma. Konkurs odbył się 
w wielkiej mierze dzięki Radzie Rodziców 
przy SP w Szczodrzykowie. 

Pierwszym etapem konkursu były elimi-
nacje wewnątrzszkolne, w których wyłoniono 
trzech przedstawicieli każdej szkoły. 

Celem konkursu “WE ARE THE WIN-
NERS” jest przede wszystkim zdrowa ry-
walizacja i nauka poprzez zabawę, dlatego 
też pojawiły się konkurencje ruchowe i w 
większości praktyczne. Zagadnienia kon-
kursowe obejmowały zakres podstawowy 
oraz rozszerzony podstawy programowej 
przewidziany dla klas 4-6. W konkursie 
wzięli udział uczniowie klas 4-6 ze szkół 
z Radzewa (Mirella Rozmiarek, Barbara 
Kudła, Emilia Fiedorczyk), Kórnika (Izabela 
Majer, Aleksandra Pawłowicz, Grzegorz 
Gierczak), Bnina (Wojciech Błaszkowiak, 
Igor Gierszewski, Agata Lamprecht) i 
Szczodrzykowa (Julianna Urban, Julianna 
Kraszewska, Maja Zjawin), którzy przybyli 

wraz ze swoimi nauczycielami przedmiotu 
(mgr Joanna Fiedorczyk, mgr Joanna Pia-
secka, mgr Agnieszka Chmura).

Nad prawidłowym przebiegiem poszcze-
gólnych zdań czuwała komisja, którą tworzyły 
p. Agnieszka Wolska oraz p. Karina Hipś. 
Podczas konkursu sprawdzane były wszyst-
kie ważne sprawności językowe, tj. słuchanie 
ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem 
oraz mówienie. Jednak zadania konkursowe 
przyjęły nieco inną niż tradycyjną formę, przez 
co okazały się atrakcyjne dla uczestników.  
W większości, zadania, które mogły być 
po prostu testem, ułożone zostały tak, aby 
uczestnicy poczuli się jakby byli w Londynie 
i mogli zastosować swoją wiedzę w praktyce. 
Z wielką radością przyglądamy się jak dosko-
nale radzi sobie z językiem angielskim młode 
pokolenie z naszej gminy. 

W trakcie konkursu nie zabrakło też czasu 
na występy artystyczne dzieci z klasy 5b oraz 
5a uczęszczających do Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie. Po konkursie znalazł się rów-
nież czas na odrobinę relaksu, miłe rozmowy, 
wspólne zabawy oraz na słodki poczęstunek.

Po krótkich obradach jury oraz podli-
czeniu punktacji nastąpiło podsumowanie. 
Zdecydowanie zwyciężyła drużyna z Bnina, 
jednak wyniki pozostałych szkół były rów-
nież bardzo wysokie. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i 
każdemu uczestnikowi konkursu. Życzymy 
kolejnych sukcesów i dziękujemy za miło 
spędzony czas. Mamy nadzieję, na ponow-
ne spotkanie w kolejnym roku szkolnym. 

 Do zobaczenia za rok! 
  Anglistki ze SP 

w Szczodrzykowie

 
 

 

Stowarzyszenie „Klaudynka” organizuje

„OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Podpisane prace własne wykonane dowolną 
techniką w formacie minimum A4

należy składać 
przy

w terminie od 23.03 do 09.05 2015 r.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe z gminy Kórnik.

Prace mogą
i grupowe.

Szczegółowy regulamin konkursu 
na stronie www.klaudynka.org.pl

  
 

Stowarzyszenie „Klaudynka” organizuje
 

Konkurs plastyczny 
„OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

WŚRÓD NAS” 
 

Podpisane prace własne wykonane dowolną 
techniką w formacie minimum A4

ależy składać w siedzibie Stowarzyszenia 
przy ul. 20 Października 69  

terminie od 23.03 do 09.05 2015 r.
 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe z gminy Kórnik.

Prace mogą być zarówno indywidualne jak 
grupowe. Uczestnicy zostaną podzieleni 

na kategorie wiekowe. 
 

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny 
na stronie www.klaudynka.org.pl

 

 
 

  

Stowarzyszenie „Klaudynka” organizuje 

„OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

Podpisane prace własne wykonane dowolną 
techniką w formacie minimum A4 

w siedzibie Stowarzyszenia 

terminie od 23.03 do 09.05 2015 r. 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe z gminy Kórnik. 

być zarówno indywidualne jak 
Uczestnicy zostaną podzieleni  

jest dostępny 
na stronie www.klaudynka.org.pl 
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gimnazjum, a potem liceum 
widziane z okna mojego domu
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku 

było mi znane od moich lat przedszkol-
nych, a właściwie ochronki. Były to 
lata 40 i 50 ubiegłego wieku. Liceum 
mieściło się wówczas w Bninie  na 
rynku w ratuszu. Urodziłam się w rynku 
i tu mieszkałam. Liceum dla mnie z 
dorosłymi „paniami i panami”, jak ich 
wtedy nazywałam, było swoistą atrakcją 
i obiektem zainteresowań. Każda prze-
rwa wypełniała się gwarem na rynku. 
Dziewczęta spacerowały wokół ratusza 
lub w pobocznych uliczkach, przeważnie 
po ulicy Jeziornej. Dziewczęta spaceru-
jąc spożywały śniadania przyniesione  
z domu. Chłopców nazywałam pana-
mi profesorami. Byli wysocy, dobrze 
zbudowani, nie mogłam zrozumieć, 
dlaczego mama zwraca mi uwagę, że to 
są licealiści, a profesowie to są osoby 
starsze. Ja wtedy tego nie rozróżniałam. 
Lubiłam patrzeć na zabawy licealistów 
zimą. Obsypywali się śniegiem w swo-
isty sposób. Czubkami butów uderzali z 
dużą częstotliwością w śnieg na bruku. 
Rozpryskiwał się fontanną dużych bia-
łych płatów. Mieli z tego dużą radość. 
Przed świętem 1 maja, dziewczęta 
siedząc na taboretach, plotły girlandy z 
gałązek świerku, które były zawieszane 
wokół ratusza pod oknami na piętrze. 
Wszystko to oglądałam i śledziłam z 
okna mojego domu. Był to dla mnie wów-
czas swoisty telewizor pełen atrakcji. Z 
tego okresu zapamiętałam postać pani 
profesor Baranowskiej, osoby starszej 
ze skromnie zaczesanymi włosami i 
upiętymi w kok z tyłu głowy. Zapamię-
tałam Ją jako osobę bardzo stanowczą. 
Krzykliwy gwar klasy potrafiła uciszyć 
dobitną i krótką uwagą. Po latach była 
też moją polonistką przez 4 lata.

 
liceum moich koleżanek, 

kolegów i moje w latach 1957-1961
Do liceum zdawaliśmy egzamin z 

języka polskiego i matematyki. Egzami-
natorami były pani profesor Baranowska 
i pani profesor Langner. Byliśmy dość 
liczną klasą, bo było nas 36 uczniów. 
Naszym wychowawcą był pan profesor 
Zimniak. Uczył nas również chemii i bio-
logii. Jako klasa dawaliśmy różne popisy 
( zresztą zgodne z ówczesnym wiekiem i 
temperamentem). Profesor przywoływał 
nas wtedy do poprawnego zachowania. 
Przewodniczącą naszej klasy została 
Dobrochna Bolewska. Nie ma już Jej 
w naszym gronie tak jak Iwony Rusek-
-Wróblewskiej i Jacka Zięty- zmarli. 

Język polski od klasy VIII do XI mieli-
śmy z panią profesor Baranowską. Była 
osobą bardzo wymagającą . Przekazy-
wana przez Nią wiedza była rzetelna. 
Wiedza ta zapadała na długo w pamięci. 
Miała zwyczaj czytania na głos przed 
całą klasą najlepszych domowych wy-

pracowań uczniów. Najczęściej czytane 
były wypracowania koleżanek: Dobroch-
ny Bolewskiej, Niny Skrzypczak. W cią-
gu czterech lat edukacji każdy doczekał 
się chociaż raz takiego wyróżnienia, że 
pani profesor czytała Jego pracę. Mnie 
ten zaszczyt spotkał w klasie XI. Mieli-
śmy opracować „Zwyczaje panujące na 
wsi polskiej w Chłopach Wł. Reymonta.”

Matematyki w klasie VIII uczyła pani 
profesor Langner, chociaż z wykształce-
nia była historykiem. Uczyła również hi-
storii i geografii. W IX klasie matematykę 
przejął profesor Półchłopek oraz wpajał 
w nas zasady fizyki. Niektórzy licealiści 
odnaleźli w tym swoją pasję i realizowali 
ją na wojskowych studiach technicznych 
lub na politechnice.

Języka rosyjskiego uczyło nas 3 
nauczycieli. Nie pamiętam nazwiska 
profesora z klasy VIII i IX. Z perspektywy 
uważam, że nie był wymagający. Chciał 
abyśmy czytali i zapamiętali np. „CZTO 
ETO SKAZKA?” - „co to jest bajka?”, 
„co to jest powieść?”, „co to jest ope-
ra”. Z tym było różnie. W klasie X była 
pani profesor Kanonowicz i mieliśmy 
trochę pod górkę. Wymagała od nas 
konwersacji. W klasie XI była „kochana” 
pani Woźnicka. Wiedziała, że orłami 
lingwistycznymi nie jesteśmy, nie była 
zbyt surowa i można było łatwo zdobyć 
pozytywną ocenę. 

Języka niemieckiego uczył nas profe-
sor Ryszard Nitschke przez całe 4 lata. 
Był wymagający. Wpajał w nas zasady 
gramatyki czyli koniugację i deklinację. 
Chyba każdy z nas absolwentów pamię-
ta ją do dnia dzisiejszego tak jak wiersz 
J.W. Goethego “Erkonich” - “Król Olch” 
zaczynający się od słów:

“Wer reiter zo spath,
durch Nacht und Wind,
es ist der Fater,
mit seinem Kind.”

Okazało się, że niejedni z nas pamięta-
ją go w całości. Profesor po obronie dokto-
ratu rozpoczął pracę na UAM w Poznaniu 
na wydziale germanistyki. 

Wielki stres przeżywaliśmy na lek-
cjach geografii w klasie X. Uczył jej pan 
dyrektor Libera. Była to Geografia Polski. 
Wymieniał jakieś miejscowości i kazał je 
odszukać na mapie. Nikt nigdy nie wiedział 
gdzie ta miejscowość znajduje się na 
mapie Polski wiszącej w klasie na każdej 
lekcji. Jeden z kolegów odkrył, że pan 
dyrektor wyszukuje sam na mapie dane 
miejscowości a potem pyta o nie. Po tym 
odkryciu nie było już przy odpowiedziach 
tego napięcia. Natomiast lekcje z Wiedzy 
o Świecie Współczesnym z panem dyrek-
torem Liberą były przyjemne. Każdy był w 
stanie zebrać najnowsze informacje z kraju 
i świata  z dostępnej prasy. 

Z naszych umiejętności na lekcjach 
wychowania fizycznego w klasie VIII nie 
był zadowolony nasz nauczyciel. W na-
stępnym roku wszystko się zmieniło przejął 
nas pan profesor Tadeusz Rauk i potrafił 
z niektórych wykrzesać gwiazdy sportu na 
tle ówczesnych szkół średnich. 

Wspomnę jeszcze o nauce religii którą 
mieliśmy przez dwa lata od 1957 do 59 
roku w liceum. Potem wróciła do salki 
katechetycznej przy Kolegiacie Kórnickiej. 
Dodam teraz coś osobistego. W klasie XI 
byłam jedyną uczennicą liceum z Bnina. 
Plan katechezy ułożony był pod uczniów 
z Kórnika. Powrót do domu miałabym w 
późnych godzinach popołudniowych. W 
zimie było to nieciekawe i bałam się, a 
więc nie uczęszczałam na lekcje religii. Po 
maturze moja koleżanka Nina Skrzypczak 
poinformowała mnie o rozdawaniu przez 
księdza katechetę świadectw i namawiała, 
abym przyszła na ostatnią lekcję. Za jej 
namową poszłam. Myślałam, że dostanę 
reprymendę od katechety. Ksiądz ze mną 
porozmawiał i tak jak wszyscy otrzymałam 
obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej 

(14/10cm) z dopiskiem na odwrocie  “Na 
drogę życia i przygody z Bogiem”, dalej 
napisane jest „ofiaruje ks. Edmund Kufel, 
Kórnik dnia 30.05.1961 roku.” Po latach 
stwierdzam, że chociaż życie pisze 
różne scenariusze Opatrzność zawsze 
była ze mną. 

Naszym nauczycielom, czyli wszyst-
kim profesorom zawdzięczamy to, że po-
trafili zaszczepić w nas zainteresowanie 
teatrem, operą. Mieliśmy przez liceum 
organizowane wyjazdy do Poznania na 
spektakle do Teatru Polskiego i opery 
imienia T. Moniuszki. 

Na terenie l iceum organizowane 
były wieczorki literackie poetów Młodej 
Polski, okresu międzywojennego i współ-
czesnych. Byli to np.: Tetmajer, Tuwim, 
Staff. Recytowali artyści Teatru Nowego 
w Poznaniu lub Teatru w Gnieźnie przy 
akompaniamencie fortepianu. Zaprasza-
no tez do liceum pracowników naukowych 
z Biblioteki Kórnickiej PAN i z Dendrologii, 
którzy byli na sympozjach naukowych w 
różnych krajach. Pamiętam, że z biblioteki 
kórnickiej gościliśmy Panią doktor Alinę 
Chyczewską, która mówiła nam o Bac-
ciarellim i swoim pobycie we Włoszech. 
Przez prelekcję pracowników Dendrologii 
poznawaliśmy rzeczywistość USA, która 
nas fascynowała, czy w Europie Francji 
lub krajów Basenu Morza Śródziemne-
go. Pani Profesor Baranowska czasem 
robiła nam na lekcji krótkie przerywniki i 
opowiadała o wyprawie naukowej swego 
syna Stanisława na Arktykę. Opowiadania 
te dotyczyły klimatu i przyrody. Byliśmy 
zaskoczeni opowieścią o brzozie, dobrze 
nam znanej, która w tamtym środowisku 
osiągała wysokość równą złożonym dło-
niom w garstkę. 

W okresie zdawania matury pisemnej 
z języka polskiego i matematyki klasy od 
VIII do X miały organizowane wycieczki 
turystyczno-rowerowe po najbliższej oko-
licy. Na tamte czasy były to możliwości, 
które trzeba docenić. Działała organizacja 
harcerska. Koleżanki i koledzy brali udział 
w obozach. Ja w klasie X razem z Basią 

Królikiewicz-Kotecką uczestniczyłam w 
obozie PCK koło Czarnkowa. Koło PCK w 
liceum prowadziła pani profesor Langner.

Z całej wiedzy, którą nam przekaza-
no korzystaliśmy i korzystamy do dnia 
dzisiejszego. Zaraz po maturze była 
nam przydatna na studiach lub w pracy 
zawodowej. Ja wykorzystywałam ją w 
pracy wychowawczej w Domu Dziecka 
w Bninie. Byłam wychowawczynią i w 
zakres moich obowiązków wchodziła 
pomoc wychowankom w odrabianiu lekcji. 
Mogłam im udzielać pomocy i rad z każ-
dego przedmiotu mając wiedzę ogólną z 
liceum. Kwalifikacje zawodowe zdobyłam 
w Studium Nauczycielskim na wydziale 
Filologii Polskiej. 

Żadne z nas absolwentów nie posiada 
zdjęcia po maturze z 1961 roku, więc 
pozwolę sobie wymienić naszą klasę 
maturalną: Stasia Biskupska, Dobrochna 
Bolewska, Bogunia Drzewiecka, Bogunia 
Drożak, Janka Kościelska (czyli autor-
ka artykułu), Basia Królikiewicz, Jacek 
Narożny, Iwona Rusek, Mirka Sobczak, 
Nina Skrzypczak, Gwidon Tatarynowicz, 
Jacek Zięta, Mirosława Zygmunt. Trzy 
koleżanki przyszły ze Śremu: Bożena 
Gralanka, Bożena Hołderna, Truda 
Kaczmarek oraz Zbigniew Kaczmarek, 
który przybył z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Wszyscy z naszego rocznika maturalnego 
jesteśmy już emerytami, ale gdzieś w 
pamięci mamy pozostawione obrazy z 
różnych lekcji i życia licealnego. Ja po 
latach, zwiedzająć w Słowenii jaskinie 
ze stalaktytami i stalagmitami przypo-
mniała mi się lekcja geografii z panią 
profesor Langner. W specyficzny sposób 
podkreślała, że Jugosławia (wówczas) 
jest bardzo dumna z posiadania takich 
cudów geograficznych. Podręcznik pa-
miętam był nieciekawy, fotografia szara. 
Natomiast rzeczywistość była bajkowa i 
niezapomniana. W Splicie w Chorwacji 
zwiedzając pozostałości pałacu cesarza 
rzymskiego Dioklecjana przypomniały mi 
się lekcje naszej polonistki pani profesor 
Baranowskiej mówiącej o przemożnym 

wpływie kultury greckiej i rzymskiej na 
renesans czyli odrodzenie, które prze-
jęło wartości tamtych epok. W Portugalii 
przypomniała mi się znowu geografia i 
wyprawa Vasco da Gamy dookoła świata, 
która zakończyła się w Indiach. W czasie 
tej podróży ważne znaczenie odegrał Żyd 
z Poznania, który podróżnikowi pomógł 
wrócić do  Portugalii. Został przez niego 
usynowiony jako Kacper da Gama. A jeśli 
chodzi o nasz kraj to wiem nie tylko gdzie 
leżą Sejny, jezioro Hańcza, ale widziałam 
je również. Podobają mi się i to bardzo jak 
Suwałki Białystok Kołobrzeg, Koszalin, 
Bydgoszcz itd. ale nie pora na wyliczanie.

Wypada wspomnieć tu o naszych 
rodzicach. Byli niewidoczni, ale czuwali 
nad tym, żebyśmy mieli podręczniki, 
przybory szkolne, teczki, żeby być wła-
ściwie i odpowiednio ubranym. Dzięki 
nim dziewczęta miały granatowe fartuchy 
szkolne z przyszytą tarczą na lewym rę-
kawie, na której był numer „31”. Płaszcze 
mieliśmy ciemne granatowe, a na głowach 
nosiliśmy granatowe berety z okrągłym 
znaczkiem z czerwonym tłem i skrótem 
„LO”. Mam te dwa emblematy zachowane 
do dnia dzisiejszego.

Następne lata w liceum 
dla moich najbliższych

Absolwentką liceum w 1963 roku 
została moja siostra Anna. W tym też 
roku zdała maturę. Potem pracowała w 
Bibliotece Kórnickiej PAN. Wyszła za mąż 
za Węgra.  Mieszka w Budapeszcie od 
1966 roku. Ma dwie córki,  trzech wnuków 
i jedną wnuczkę.

W 2000 roku edukację w liceum rozpo-
czął mój syn Michał. Wiedzę, zdobytą w 
liceum wykorzystał maksymalnie. Ukoń-
czył Politechnikę Poznańską, a następnie 
podjął tam pracę jako asystent naukowy.  
Jego zdobywanie wiedzy miało już inny 
wymiar niż nasz w latach 50 i 60 ubie-
głego wieku. Liceum wówczas oferowało 
możliwość wyjazdów na wykłady otwarte 
Wydziału Chemii UAM. Uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w ruchu Pro-
Sinfonika, a tym samym w koncertach 
muzyki poważnej w Poznaniu. Dodatkowo 
dla zainteresowanych uczniów organizo-
wane były w ramach kół zainteresowania 
wycieczki do Laboratoriów Instytutu Den-
drologii. W latach 50 i 60 za wyróżniające 
się wyniki w nauce nie było możliwości 
otrzymywania prestiżowych stypendiów 
naukowych jak, w czasach mojego syna.  
Obecnie w l iceum przyznawane są 
stypendia Rady Powiatu Poznańskiego 
oraz Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
Skorzystał z nich mój syn. 

Liceum w Kórniku jest szkołą z wie-
loletnimi tradycjami i piękną historią. 
Wykształciło wiele pokoleń. Oceniam, że 
w mikroregionie spełnia swoją rolę eduka-
cyjną i wychowawczą bardzo dobrze. Oby 
służyło przyszłym pokoleniom obydwu 
miasteczek Bnina i Kórnika oraz całej 
społeczności Gminy Kórnik jak najdłużej.

Janka Kościelska-Melosik
k.czachowska@wp.pl

liceum ogÓlnokSztałcĄce 
w latach 1957-1961 z peRSpektywy 2015 Roku
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uczestników Środowiskowego 
domu Samopomocy w kórniku!!!

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Kórniku wraz z aktorem i reżyserem 
Panem Piotrem Rogalińskim przygotowali Mi-
sterium Męki Pańskiej. W Remizie Strażackiej 
w Kórniku 1 kwietnia odbyły się dwa występy. 
Przy dźwięku kołatek rozpoczęliśmy celebrację 
Męki Pańskiej. Ksiądz Proboszcz Grzegorz 
Zbączyniak zaprosił nas wspólną modlitwą do 
kroczenia szlakiem Umęczonego Chrystusa.

Misterium obfitowało w różnego rodzaju 
symbole. Na wejściu w blasku świec witała 
wszystkich Honorata Łąkowska, obmywając 
gościom ręce prosiła „Obmyj mnie Panie z grze-
chu mojego..” Marta Jakubowska częstowała 
gości chlebem zapraszając każdego słowem 
„Bierzcie i jedzcie..” Zaskoczeniem dla wielu 
zgromadzonych był fakt, że Misterium to nie 
przedstawienie, które ma miejsce tylko na jed-
nej scenie. Na terenie całej Sali bowiem znajdo-
wało się kilkanaście przystanków. Do każdego 
z nich zapraszał pan Piotr Rogaliński. Pierwszy 
przystanek:  „Tańcząca” – przy dźwiękach rado-
snej muzyki tańczyła Paulina Pawlik… Muzyka 
ucichła i padło pytanie „Kto jest bez grzechu 
niech pierwszy rzuci kamień… niech rzuci…” 
Swoje pięć minut miał Judasz, a raczej Piotr 
Banaszak, który „zbierał na Judasza” i uzbierał 
aż trzydzieści srebników. Piotr ucałował krzyż 
Chrystusa, który trzymali dwaj bracia Karol i 
Kamil Złotnicki. W symbolicznym biczowaniu 
brali udział – Maurycy Kosmaczewski i Tomasz 
Niemojewski, spływającą krew swoją własną 
koszulą wycierał Bartosz Wesołek. Koronę cier-
niową złożył Damian Średziński. Na dziedzińcu 
Piłata pojawił się Dawid Kusik, który wcielił się 
w rolę świętego Piotra „to nie ja, to nie byłem 
ja” – zapierał się Chrystusa trzy razy, aż usłyszał 
pianie koguta. Dopiero wtedy uświadomił sobie 
swój błąd. Karina Kominek tak wspomina swoja 
rolę: „Jakie to było przejmujące doświadczenie, 
kiedy mogliśmy razem inaczej przeżyć Mękę 
i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Grałam – Setnika, wyrażałam jego hardość 
i zawziętość w stosunku do Jezusa”. Karina 
podniosła tablicę z napisem „INRI”, a stojący 
obok niej Krzysztof Jaworski przytulił ją do 
serca  „Boże choć Cię nie pojmuję, jednak 
nad wszystko miłuję...” Na zgromadzonych 
olbrzymie wrażenie zrobiła sama aranżacja 
sali – czerwone i czarne płótna, a na środku 
olbrzymi krzyż, w który najpierw Marcin Skibiń-
ski, a później goście zaczęli wbijać gwoździe. 
Lecz to nie zwykłe przybijanie gwoździ, lecz 
symbol krzyżowania Chrystusa. Z każdym 
gwoździem wypowiadano kolejno grzechy ludz-
kości. Można było zasiąść przy stole i z Hanią 
Bartkowiak zagrać w kości o „szatę Chrystusa”. 
Piękna i bardzo wzruszająca scena to zdjęcie z 
krzyża – przy Jezusie, w którego postać wcielił 
się Paweł Kerber pojawiła się Matka Boska - 
Krystyna Banaszak i Maria Magdalena – Irmina 
Walerczyk. Józef Grzegorz pomógł w złożeniu 
ciała Jezusa do grobu przesypując ziemię i 
przypominając każdemu z nas „prochem jesteś 
i w proch się obrócisz”. „Panie Boże ta różyczka 
była dla Ciebie” wspomina Matylda Grząśle-

wicz, która razem z Łukaszem Alter złożyła 
kwiaty na grobie Chrystusa. Zmartwychwstanie 
Pańskie rozpoczęło się dźwiękiem strażackiej 
syreny. Karina wspomina: „wszystkie wcześniej 
grające dziewczyny łącznie z Arletą Janicką 
siedziałyśmy w półokręgu i po słowach „nie 
ma Go tu..” szukałyśmy Jezusa w białych płót-
nach”. Agnieszka Siejak niosła na sobie obraz 
Zmartwychwstałego Chrystusa, a odczytana 
Ewangelia utwierdziła nas tylko, że Chrystus 
Zmartwychwstał – prawdziwie Zmartwychwstał. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu to 
osoby z różnymi niepełnosprawnościami. 
Niepełnosprawność zeszła na plan dalszy, a 
wyłonili się uczestnicy przeżywający prawdziwe 
emocje, cierpienia, wzruszenia i chwile radości. 
Podziwialiśmy ich skupienie i postawy, a także 
wczucie się w sytuację. W zadumie i refleksji , 
która długo nam towarzyszyła rozpoczęliśmy 
Triduum Paschalne. 

Bardzo serdecznie dziękujemy każdemu z 
gości, którzy poświęcili swój czas i postanowili 
uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej razem 
z nami. Dziękujemy również Księdzu Probosz-
czowi Grzegorzowi Zbączyniak za wspaniałe 
wprowadzenie w Misterium, Panu Burmi-
strzowi za dobre słowo, Panu Komendantowi 
Straży Pożarnej Leszkowi Orlewiczowi i innym 
strażakom za bezpłatne użyczenie strażnicy i 
pomoc w pokonywaniu ogromnych schodów. W 
naszych działaniach wspomagali nas także wo-
lontariusze współpracujący z nami - Maria Zie-
lińska, Aleksandra Chałupka, Krystyna Przybył, 
Jadwiga Woźniak, Daria Rozmiarek, Wiktoria 
Andrzejczak. Dzięki współpracy z Kierownikiem 
Oazy panem Wojciechem Kiełbasiewiczem 
i panem Hubertem Marciniakiem powstanie 
krótkie nagranie  z naszego Misterium, za które 
również bardzo dziękujemy.

Więcej informacji o naszej pracy  - www.
facebook.com/SDS.KORNIK - serdecznie 
zapraszamy!

Kadra i uczestnicy ŚDS

Misterium Męki Pańskiej  w kamionkach 
– wzruszający przekaz prosto do serc

W sobotę 28 marca o godz. 17.00 w Remi-
zie OSP Kamionki odbyło się Misterium Męki 
Pańskiej w premierowym wykonaniu uczest-
ników Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kórniku.

 „Kołatanie - słyszę jak pojawia się w na-
szym ciele w  sercu i w głowie. Słyszę wołanie 
otwórz mi i wejdź” – to słowa rozpoczynające 
Misterium.

Współwykonawca, autor scenariusza i re-
żyser przedsięwzięcia – Piotr Rogaliński, od lat 
współpracujący z osobami niepełnosprawnymi, 
stworzył piękny i oryginalny spektakl dający 
możliwość wielopłaszczyznowej ekspresji oraz 
integracji aktorów z widzami.

Służyła temu świadoma rezygnacja z tra-
dycyjnego podziału na scenę i widownię oraz 
zachęcanie widzów do swobodnego podążania 
za akcją, która przenosiła się od jednej „stacji” 
do następnej. Dzięki temu mogliśmy podziwiać 
bogatą w symbole, wyrazistą scenografię au-
torstwa również pana Piotra.

Wszyscy zgromadzeni na sali byli zachęca-
ni przez aktorów i samego reżysera do aktyw-
nego współudziału w Misterium (np. wbijanie 
gwoździ w drzewo krzyża, liczenie kości czy 
błogosławieństwo w końcowej scenie). Cytując 
słowa Ks. Proboszcza Parafii Matki Teresy 
z Kalkuty Jakuba Lechniaka, który również 
zaszczycił nas swoją obecnością - „Każdy z 
nas w naturalny sposób stał się uczestnikiem 
tego Misterium.”

Włączenie czynnika improwizacji oraz 
współimprowizacji pomogło w swobodnym 
wyrażaniu emocji, a nawiązanie do chóru an-
tycznej Grecji (poprzez zbiorowe powtarzanie 
kluczowych fragmentów tekstu) pozwoliło na 
głębsze przeżywanie i refleksje.

Niewiele słów, wyrazista symbolika, wzru-
szenie aktorów i widzów stworzyły niepo-
wtarzalny nastrój. A prosty wyraz głębokiej 
treści – jak zauważył Ks. Jakub – wskazuje na 
wspaniałość przedsięwzięcia. „Zawsze jestem 
zbudowany ogromną wrażliwością osób nie-
pełnosprawnych na ból i cierpienie, – dodaje 
– dziękuję im za ten trud i poświęcenie”.

Życie wieczne jest jak przestrzeń pomiędzy 
ostrzem noża a chlebem na który spływa kropla 
krwi z rozciętego palca. Nieuchronnie zbliża się. 
Bierzcie i jedzcie.

Zmartwychwstanie
Jest w każdym z nas, dzieje się
I wypełnią się dni
I zrobi się jasno
I zabraknie nam słów
I obrazów” 
Dziękujemy twórcy, wszystkim uczestnikom 

misterium, aktorom i ich opiekunom, obsłudze 
technicznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Kamionek za niezapomniane chwile wzruszeń, 
refleksji i szczerych emocji. Panie Piotrze – 
mocnym i pięknym dźwiękiem „zakołatał” nam 
pan w sercach!

Maria Muszyńska, Kamionki

W artykule wykorzystano fragmenty tekstów 
Piotra Rogalińskiego

miSteRium w dwuch odSłonach

w drugi dzień Świąt wielkanocnych, 
tradycyjnie, po raz drugi, grupa Rowero-
wa zorganizowała wycieczkę rowerową. 
Na starcie stawiło się ok. 17 osób.

Tym razem szlak prowadził głównie droga-
mi leśnymi. Mimo iż tego dnia było zaledwie 6 
st. C oraz wiał wiatr osłona drzew sprawiała, 
że nie było to tak odczuwalne. Ciekawe jaka 
pogoda będzie za rok, bo drugie święto przy-
pada 28 marca.

Pierwszy odcinek drogi prowadził przez 
dobrze znane mieszkańcom Szczytnik i Ko-
ninka tereny leśne prowadzące do Borówca. 

Następnie pokonawszy mało znaną przeprawę 
mostową przez Głuszynkę wjechaliśmy do 
Wielkiego Lasu Na Południu.  Przejechaliśmy 
go ze wschodu na zachód na prawie całej 
długości, aż dojechaliśmy do ul. Rogalińskiej 
prowadzącej prosto do Pałacu w Rogalinie. 
Pałac będzie otwarty od czerwca tego roku, tym 
razem więc, nie zatrzymując się, pojechaliśmy 
na Łęgi Rogalińskie.

Zwykle o tej porze roku, łęgi są w znacznym 
stopniu zalane wodą, ale nie tej wiosny. Jadąc 
jedną z wielu ścieżek prowadzących przez owe 
niemal dziewicze tereny mogliśmy podziwiać 

stare  i młodsze dęby. Dzięki temu, że nie ma 
jeszcze liści, dokładnie widać pokrój drzew.  

Dojechaliśmy do Rogalinka i stamtąd 
ruszyliśmy w drogę powrotną. Gdy dotarliśmy 
do bardzo dobrze nam znanej ul. Mieczewskiej, 
trasa zmieniła się na asfaltową, więc lotem 
błyskawicy pognaliśmy do ciepłych domów i 
uzupełniliśmy utracone kalorie świątecznymi 
smakołykami.

     
 Magdalena Knaflewska

Grupa Rowerowa 
Szczytniki - Koninko

objazdowy 
biblotekaRz
16 maja odbędzie się kolejna kórnicka edy-

cja rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz.
Miłośnicy czytania oraz rowerów już po raz 

trzeci spotkają się w Kórniku w celu promocji 
czytelnictwa oraz aktywnych form spędzania 
wolnego czasu.

Start rajdu zaplanowany jest na godzinę 
11 przy ławeczce Szymborskiej na kórnickiej 
promenadzie. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
rajd otwarty jest dla osób w każdym wieku, a 
na jego mecie nie zabraknie atrakcji zarówno 
dla najmłodszych, jak i nieco starszych uczest-
ników. Więcej szczegółów wkrótce. 

KK

na RoweR  po wielkanocnym Śniadaniu…

kgw SZcZYTNIkI 

w SzReniawie
Tradycyjnie jak co roku członkinie naszego 

koła pojechały w dniu 29.03.2015r. do Szrenia-
wy na Jarmark Wielkanocny. Szreniawa przy-
witała nas deszczową pogodą, ale wiosenny 
deszcz nas nie odstraszył i wyruszyłyśmy na 
przegląd stoisk z różnorodnymi artykułami. 
Dominowały dorodne palmy wielkanocne, 
ozdoby świąteczne, pisanki z różnych regionów 
Polski, maślane baranki, artykuły drewniane 
codziennego użytku, zabawki i starocie. Na 
placu głównym przed sceną unosił się zapach 
smażonej, białej kiełbasy, którą gratisowo wyda-
wał zebranym miejscowy wędliniarz. Oddzielnie 
usytuowane były stragany z ciastami własnego 
wypieku, aromatyczną kawą, wędlinami, serami 
kozimi, nalewkami, sokami wyprodukowanymi 

domowym sposobem. Oprócz przyjemności dla 
żołądka były też przyjemności dla ducha tzn. 
występy artystyczne zespołu „Wielkopolska”, 
konkursy dla dzieci i dorosłych i wiele innych 
atrakcji. Około południa pogoda się zmnieniła i 

zza chmur wyszło słońce. Podsumowując- war-
to było tam pojechać, wycieczka wprowadziła 
nas w nastrój nadchodzących Świąt Wielkanoc-
nych a to było głównym celem naszej wycieczki.

 Genowefa Błotna
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kolarskie Przygotowania
 do Sezonu i Pierwsze Starty 

Zawodnicy sekcji kolarskiej UKS 
Jedynka Limaro Kórnik ciężko przepra-
cowali ostatni okres przygotowawczy 
do sezonu. Najpierw zaliczyli konsul-
tację szkoleniową na torze kolarskim w 
Pruszkowie, a następnie dzięki dotacji z 
powiatu poznańskiego zgrupowanie w 
Chełmsku Śląskim k/Lubawki. Niestety 
podczas pobytu w Chełmsku, pogoda 
naszych zawodników nie rozpieszczała. 
Po powrocie ze zgrupowania bardzo 
ciężką pracę wykonali podczas kilku-
dniowego szkolenia w Kórniku. Zajęcia 
w dni niepogody, w większości odbywały 
się w KCSiR „OAZA”, gdzie nasi kolarze 
maja wspaniałe warunki do treningu, 
w szczególności dostęp do kilkunastu 
rowerów spinningowych. W pierwszy 
weekend poświąteczny, 16 najlepszych 
zawodników UKS Jedynka Kórnik wzięło 
udział w Międzynarodowym Kryterium 
ulicznym w Dzierżoniowie, a następne-
go dnia w otwarciu sezonu szosowego 
w Sobótce. W Dzierżoniowie najlepiej 
wypadli Nikol Płosaj w  wyścigu Elity 
kobiet (seniorki) była 8. Weronika Hu-
melt sklasyfikowana była na 6 miejscu 
wśród juniorek, Wojciech Bystrzycki zajął 
11 pozycję wśród ponad 100 juniorów 

młodszych, a Gracjana Radzicka była 9 w 
wyścigu juniorek młodszych. W Sobótce 
natomiast sporą niespodziankę sprawiła 
Alicja Ratajczak, która w silnej między-
narodowej obsadzie zajęła doskonałe 4 
miejsce w wyścigu Elity kobiet. Najlepszą 
Kórniczanką w wyścigu juniorek młod-
szych była Joanna Golec (14 miejsce). 
W najliczniejszym wyścigu (ponad 200 
zawodników) juniorów młodszych, w 
górzystym terenie najlepiej radzili sobie 
Janek Łamaszewski i Wojtek Bystrzycki, 
którzy często brali udział w ucieczkach i 
kontrolowali wyścig w ścisłej czołówce. 
Niestety Łamaszewski na finiszu  zaliczył 
upadek, po czym w szpitalu okazało się, 

że ma złamany obojczyk i w najbliższym 
czasie czeka go przerwa w treningach. 
Bystrzycki natomiast przyjechał również 
w czołowej grupie, ale widząc upadek 
kolegi już nie finiszował o czołowe lokaty. 
W kolejny weekend naszych zawodników 
czeka pierwsza seria Puchar Polski w 
kolarstwie szosowym, która odbędzie 
się w Grudziądzu, a składająca się z 
jazdy indywidualnej na czas w sobotę i 
wyścigu ze startu wspólnego niedzielę. 
Puchar Polski jest jednocześnie pierwszą 
eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży i Mistrzostw Polski.    

Paweł Marciniak

ukS oaza 
z SukceSami
W sobotę 28.03.2015 odbył się Między-

narodowy Turniej Taekwondo Olimpijskiego 
Pomerania Open 2015 w niemieckim Alh-
beck. Organizatorem turnieju był Uczniow-
ski Ludowy Klub Sportów Walki „Pomorze” 
Świnoujście. W turnieju w kategoriach 
młodzik, minor, kadet, junior, senior i master 
wzięło udział  ok 400 uczestników z różnych 
krajów. Udział zgłosili zawodnicy z Niemiec, 
Białorusi, Dani i Polski. 

UKS Oaza Kórnik reprezentowało 
dziewięciu zawodników ( na foto od le-
wej):Michał Paczkowski, Paweł Kopyra, 
Mikołaj Szymański, Szymon Deneka, 
Jakub Kaczanowski, Mateusz Napieralski, 
Weronika Szymańska, Justyna Deneka 
i Wiktor Kościelski. Drużynę z Kórnika  
prowadzili trenerzy Jakub Worsztynowicz 
i Artur Kowalski. 

Rywalizacja rozpoczęła się od naj-
młodszych zawodników, nasz klub wy-
stawił siedmioletniego Bartka Kopyrę, 
który pomimo ambitnej postawy przegrał 
pojedynek z bardziej doświadczonym 
zawodnikiem Niemiec. Z bardzo dobrej 
strony pokazał się nowicjusz Mikołaj 
Szymański, który w turnieju stoczył dwa 
zwycięskie pojedynki, półfinał wygrał  po 
wyrównanym starciu 1:0, natomiast w 
finale rozgromił przeciwnika 10:1. Tym 
samym stanął na pierwszym stopniu po-
dium. W kategorii juniora startował lider 
klubu Wiktor Kościelski. Pierwszy pojedy-

nek rozstrzygnął, już w pierwszej rundzie 
nokautując rywala w 10 sekundzie. W 
finale spotkał się ze swoim odwiecznym 
przeciwnikiem z AZS-u Poznań. Również 
i tym razem uległ swojemu rywalowi. 
Do Kórnika wraca z cennym srebrnym 
medalem. Klub wystawił również dwóch 
masterów. Pierwszy swój zagraniczny 
start zaliczyła Justyna Deneka. Koleżankę 
z Bydgoszczy a na macie przeciwniczkę, 
rozgromiła na punkty 8:1. Wygrała walkę 
i kategorię wagową. Debiut na matach 
zagranicy i od razu złoty medal. W finale 
zawodów oglądaliśmy również Pawła 
Kopyrę. Tym razem uległ przeciwnikowi, 
ale przywozi srebrny medal zwodów. 
Pozostali nasi zawodnicy nie dostali się 
do strefy medalowej, ale zdobyli cenne 
doświadczenie. 

Cztery finały z udziałem naszych za-
wodników to z pewnością sukces klubu. 
Mile zaskoczył młodzik Mikołaj Szymański, 
który pokazał, że należy się z nim liczyć 
w kategorii młodzika. Justyna Deneka, 
ambitny trening przełożyła na sukces star-
towy. Wiktor Kościelski, gdy tylko znajdzie 
sposób na swojego odwiecznego rywala, to 
może być najlepszy w kraju. Paweł Kopyra 
to kolejny przykład, że taekwondo można z 
powodzeniem trenować w każdym wieku. 
Pozostali zawodnicy zdobywają doświad-
czenie, które powinno procentować na 
zawodach w Polsce. Cieszy fakt, że kolejny 
zawodnicy dołączają do czołówki klubu. O 
sile zespołu decyduje jego zaplecze. UKS 
Oaza Kórnik ma mocne i liczne zaplecze 
zawodnicze. 

PW
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Następny numer kórniczanina ukaże się 8 maja 2015 r.
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prosimy dostarczać 
do 30 kwietnia 2015 r.

*Kochanym Rodzicom Jance i Jankowi Szymaniak z okazji Szafirowych Godów bukiet najwspanialszych życzeń składają: dzieci z rodzinami
*Sprzedam mieszkanie w bloku, 38m², 2 pokoje, parter. Tel. 695 741 337
*Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Dachowie. Tel.506193360
*Pomogę w utrzymaniu czystości w domu. Tel. 503 774 524
*Kupię działkę rekreacyjną w okolicy Kórnika do 700 m². Tel. 663 58 20 74, e-mail:mmacko2@onet.eu
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę skrzyniową. Tel.697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam garaż przy ul. Stodolnej w Kórniku. Tel. 502-777-493. Dzwonić po godzinie 18-tej
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow. użytkowa 108m² ,działka 710m².Tel kontaktowy 784 659 564 lub 618971-251
*Zamienię 2 mieszkania ul. Staszica na dom (stan i rodzaj dowolny) możliwość dopłaty. Kontakt mieszkaniezadom@wp.pl
*Sprzedam wózek dziecięcy  - gondola, spacerówka, fotelik samochodowy - 300 zł. Tel. 507 555 135
*Podejme każdą pracę np. ogrodnictwo w Kórniku lub okolicach. Tel. 797 679 451
*Sprzedam garnitur ciemny, nowy 176 wz, 128 kl.piers. 122 pas. 200 zł. Tel. 797 679 451
*Sprzedam ubranie robocze nowe 188 wz. 130 kl. piers. 120 pas. 20 zł. Tel. 797 679 451
*Sprzedam bezrękawnik letni nowy 30 zł. i kurtkę letnią nową-40 zł. Tel. 797 679 451
*Sprzedam markizę okienną - 2,60x1,2. Tel. 515 154 073
*Sprzedam biurko szkolne oraz stolik szklany pod telewizor. Tel. 601 624 138
*Przyjmę do pracy w sklepie spozywczym. Chętnie pania 40+. Tel. 509 458 206
*Wspólnota Mieszkaniowa w Kórniku zatrudni gospodarza budynku. Kontakt: sebastian.heliasz@zzn.pl
*Drewno kominkowe, opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Sprzedam pralkę Whirpool 6-zmysł (2 letnia) sprawna, oraz Brandt na części bądź do naprawy. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie 1 szt Radial Barum 135/R13,1 szt. Goodyear 195/65/15,1 szt. Snowtrac175/65/13 , 2szt zimowe. Tanio 220 zł komplet. Tel : 506490723
*Sprzedam opony letnie Viking Protech II  rp. 2009, (2szt) bieżnik  5mm 205/60/16, oraz Radial Autogrip rp 2011 bieżnik 6mm 225/45/18 (1 szt.). Tanio. Tel: 506490723
*Sprzedam tornister do szkoły , expres do kawy nowy Philips 50 zł, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel: 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel: 506490723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel: 506490723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórke, Samsung GC 3530 . Tanio. Tel: 506490723 
*Sprzedam książki zawodowe kierowców(wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) , oraz torby walizki do garniturów, Tel: 506490723
*Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne, rolety zewnętrzne, żaluzje  Maj-Mat Marcin Niemier, ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942
*Sprzedam trzypokojowe mieszkanie na Staszica (4 piętro, 48 m²). Tel. 790 265 915 po 17:00
*Sprzedam segment w Borówcu, 115 m², gotowy do zamieszkania. Tel. 602 214 931

 

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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ZAPRASZAMY wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat (2003-2013r) do udziału w 

43 wielkim festynie rowerowym Dla Dzieci,
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek 

oraz wszystkich sympatyków kolarstwa na: 

17 Ogólnopolski  Wyścig na Rowerach Górskich
dziewcząt i chłopców o  Puchar  Burmistrza gminy  Kórnik.
Zawody odbędą  się 3 maja  2015r. na stadionie OSiR w Kórniku

Program zawodów :

10.30 – 11.45 zapisy dzieci na stadionie w obecności rodziców lub opiekunów 
(prosimy zabrać 4 agrafki)

12.00 start dzieci do lat 4 - dystans 100m                      

12.10 start dzieci do lat 6 -  dystans 250m

12.20 start dzieci do lat 8 -  dystans 400m

12.30 start dzieci do lat 10 - dystans 800m

12.40  start dzieci do lat 12 - 2500m 

13.00 - Młodziczka, Juniorka mł. - 7,5 km 

13.30 – Młodzik, Junior Młodszy - 10 km 

14.15   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy : Urząd Miejski w Kórniku, 
UKS Jedynka Kórnik, Wielkopolski Związek Kolarski

Sprostowanie: 
W nr 7 Kórniczanina z 3.04.2015 

w artykule o Klubie Sportowym Avia 
Kamionki niezamierzenie pojawiła się 
błędna informacja dotycząca danych 
kontaktowych w sekcji biegania. Prze-
praszamy i prostujemy: Osoby chętne 
do podjęcia treningów w dyscyplinach: 
tenis stołowy i bieganie proszone są o 
kontakt z Markiem Gołębiewskim, tel. 
606684642.

Maria Muszyńska

Sponsorzy :
Urząd Miejski w Kórniku,  
b.c.m. „nowatex – puszczykowo”, 
„Fundacja Zakłady Kórnickie,
Hotel RODAN – Tenis&Spa,
firma „eurobike”
firma „mrÓz”,  
firma „rowery antkowiak”




