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SPoTkANiE Z miESZkAńcAmi 
w SPRAwiE dRóg

Wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkał 
się 17 kwietnia w Borówcu i 21 kwietnia w 
Kamionkach z mieszkańcami, by omówić 
problemy związane z uciążliwościami na 
drogach odtwarzanych po budowie kolekto-
rów kanalizacji sanitarnej. Wielu właścicieli 
nieruchomości przy drogach osiedlowych 
skarży się na pylenie. 

Urząd Miejski ma do czerwca ocenić 
stan wszystkich dróg gminnych i przygo-
tować koncepcję działań naprawczych 
na arteriach, na których zdiagnozowane 
zostaną problemy.

odZNAcZENiA 
„miSjA PojEdNANiA”

W dniu 20 kwietnia w Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy miała miejsce 
uroczystość wręczenia odznaczeń „Misja 
Pojednania” przyznawanych przez Kapitułę 
związaną z organizacjami westerplatczy-
ków i hubalczyków. Wśród odznaczonych 
znaleźli się m.in.: Prymas Polski abp 
Wojciech Polak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, byli woje-
wodowie i wicewojewodowie Andrzej Nowa-
kowski, Tadeusz Dziuba i Stanisław Tamm 
oraz Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.

FoRUm goSPodARcZE

20 i 21 kwietnia na terenie MTP odby-
wało się VIII Forum Gospodarcze Metro-
polii Poznań. Gminę Kórnik reprezentowali 
burmistrz Jerzy Lechnerowski i Kierownik 
Wydziału Promocji Magdalena Matelska-
-Bogajczyk.

wiZYTA mARSZAŁków

 21 kwietnia gościli w Zamku Kórnic-
kim marszałkowie, którzy brali udział w 
dwudniowym Konwencie Marszałków 
w Poznaniu na zaproszenie Marszałka 
Województwa Wlkp. Marka Woźniaka. W 
zamku gościom towarzyszyli prof. Tomasz 
Jasiński, Małgorzata Potocka i burmistrz 
Jerzy Lechnerowski.

PoSiEdZENiE komiSji SgiPw

W dniu 21 kwietnia burmistrz wziął 
udział w pierwszym w nowej kadencji 
posiedzeniu Komisji Gospodarczej Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Ustalono plan działania komisji. Za główne 
tematy uznano działania związane z pozy-
skiwaniem inwestorów oraz z budową drogi 
ekspresowej S11.

SPoTkANiE Z AqUANET SA

W dniu 22 kwietnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i kierownik Wydziału Inwe-
stycji UM w Kórniku Bronisław Dominiak 
spotkali się w Aquanet SA z osobami od-
powiedzialnymi za planowanie inwestycji w 
spółce. Wspólnie ustalono, że prioryteto-
wymi inwestycjami w Gminie Kórnik będą: 
w zakresie wodociągowania - kolektor z 
Mosiny do Kórnika, a w zakresie kanalizacji 
sanitarnej - budowa kanalizacji w Skrzyn-
kach, Szczytnikach, Koninku, Robakowie, 
Gądkach i Dachowie. Gmina sama będzie 
realizować kanalizację w Błażejewie, a 
później w Biernatkach.

ZAkońcZENiE RokU w ZESPolE 
SZkóŁ w kóRNikU

24 kwietnia przewodnicząca Komisji 
Edukacji Rady Miejskiej w Kórniku Irena 
Kaczmarek i wiceburmistrz Antoni Kalisz 
uczestniczyli w uroczystym zakończeniu 
roku szkolnego dla klas maturalnych w Ze-
spole Szkół w Kórniku. W uroczystościach 

udział wziął również radny powiatowy 
Zbigniew Tomaszewski i reprezentujący In-
stytut Dendrologii PAN Andrzej Jagodziński.

koNiNko BEZ SoŁTYSA

Także 24 kwietnia miały odbyć się ko-
lejne wybory sołtysa w Koninku. Z dniem 
1 kwietnia  z funkcji tej zrezygnował Jan 
Jankowiak, a z  pracy w Radzie Sołeckiej 
zrezygnowali Sylwia Łoś i Mariusz Rogal-
ski. Niestety na zorganizowanym zebraniu 
mieszkańcy nie wybrali swojego przed-
stawiciela. Problemem okazały się błędy 
formalne dotyczące zarządzeń na temat 
głosowania. Wybory zostaną powtórzone. 

SPŁYw Z Fx-Em

W dniach 24-25 kwietnia odbyła się 
czwarta impreza pod hasłem „Kórnicki Spływ 
Kajakowy z FX-em”. Kajakarze przepłynęli  
przez jeziora naszej gminy oraz rzeczkami  

Głuszynką  i Koplą aż do Warty. W spływie 
udział wzięło około 50 miłośników takiej for-
my turystyki wodnej.  Oficjalnie spływ otwo-
rzył wiceburmistrz Antoni Kalisz, który także 
wziął udział w pierwszym etapie spływu. 

STUdENci NA ćwicZENiAch 
w kóRNikU 

W dniach 4-6 maja na terenie naszej 
gminy po raz kolejny ćwiczenia terenowe 
odbywali studenci Uniwersytetu Przyrod-
niczego, Wydziału Melioracji i Inżynierii 
Środowiska z kierunku Gospodarka Prze-
strzenna. Wykonali oni badania natężenia 
hałasu oraz przeprowadzili wśród miesz-
kańców badania ankietowe dotyczącą 
kierunków rozwoju gminy. Wyniki badań 
udostępnione zostaną Urzędowi Miejskie-
mu. W organizacji pracy studentom pomogli 
kórniccy policjanci i strażnicy miejscy oraz 
wydział Planowania Przestrzennego i wy-
dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 
w Kórniku. 

koNkURS RoZSTRZYgNięTY 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się 5 maja z wybraną w konkursie na 
dyrektora szkoły w Kamionkach panią Bo-
gną Skoraszewską. Do września, kiedy to 
oficjalnie obejmie dyrektorski urząd, pani 
Bogna będzie organizować pracę nowej 
placówki i weźmie udział w rekrutacji na-
uczycieli i uczniów.

Obecnie, do końca maja b.r. trwać bę-
dzie rekrutacja do szkoły podstawowej. W 
zależności od ilości utworzonych oddziałów 
szkolnych podjęta będzie decyzja w spra-
wie ilości oddziałów przedszkolnych. 

komiSjA miESZkANiowA

Także 5 maja obradowała Komisja 
Mieszkaniowa. Zadecydowano o sprzedaży 
lokalu w Borówcu przy ul. Poznańskiej 47 
oraz zasiedleniu mieszkania socjalnego 
w Dachowie i dwóch mieszkań w Kóniku. 

(cd. na str.  4)

Bogna Skoraszewska na spotkaniu u burmistrza

VIII Nocny 
Kórnicki Półmaraton 

im. św. Jana Pawła II

16 maja 2015 r.
 Stadion Kórnik Błonie

Kórnicki Półmaraton
VIII Nocny 

od 16.30 - zapisy na Błoniach
 17:00- sztafeta biegowa
spod tablicy „papieskiej”
 z Bnina
 18:00 - Msza św. polowa
 na stadionie
na Kórnickich Błoniach
19:00 - start VII Półmaratonu
21:37 - wielki finisz

 Zapraszamy wszystkich.
 Aby wziąć udział w półmaratonie wystarczy przebiec lub przejść choć jedno okrążenie wokół stadionu (400 m). 

Absolwenci Zespołu sZkół w kórniku 2015 
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informacja dla ludności gminy kórnik

 Informacja Gminnego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego gminy Kórnik w spra-
wie ćwiczenia RENEgAdE, które będzie 
się odbywało na obszarze Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 12 maja (termin 
zapasowy 13 maja).

 w czasie  trwania ćwiczenia może 
zostać użyty system alarmowania i 
ostrzegania ludności o zagrożeniu z po-
wietrza. Nadany zostanie sygnał alarmo-
wy (syrenami) oznaczający ogłoszenie 
alarmu – dźwięk modulowany trwający 
trzy minuty.  (w przypadku Kórnika nie 
będzie to alarm dla straży pożarnej)

(cd. ze str.  3)

lokAlNA gRUPA dZiAŁANiA

Dnia 5 maja br. w Środzie Wielkopolskiej 
odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów 
i członków Zarządu Stowarzyszenia Lider 
Zielonej Wielkopolski. Podczas spotkania 
Grzegorz Cetner omówił nowe zasady 
funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020. Przedstawił harmono-
gram działań w okresie przygotowawczym. 
Planuje się m.in.: określenie obszaru działa-
nia (obecnie jest to 13 gmin), struktury LGD, 
opracowanie planu komunikacji, a przede 
wszystkim opracowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Zebranych wójtów i burmistrzów 
najbardziej interesował planowany budżet, 
jakim Stowarzyszenie będzie dysponowało 
do 2022 roku oraz rodzaje projektów, jakie 
będą mogły być dofinansowane w ramach 
PROW. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz Anna Biernacka 
członek Zarządu Stowarzyszenia.

Opr. ŁG i AB

iNFoRmAcjA BURmiSTRZA 
miASTA i gmiNY kóRNik 

Unieważnia się przetarg ofertowy na 
dzierżawę nieruchomości zabudowanej 
budynkiem garażowym, położonej w miej-
scowości Kórnik obręb Bnin, zapisanej w 
księdze wieczystej PO1D/00021547/1 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Środzie Wlkp. , oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o numerze:
369/14 o pow. 0,0024 ha

Powodem odwołania przetargu jest 
złożenie ofert przez dwóch uczestników 
przetargu na tą samą kwotę.  Nowy 
termin przetargu zostanie podany w 
odrębnym ogłoszeniu.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb 
Dziećmierowo, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i 
Dworcowej, gmina Kórnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
18 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. 13:00 (I piętro, sala 106 – przy 
sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, 
kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pi-
semnej, ustnie do protokołu z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 
2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kór-
niku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 
18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione 
na piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

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

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów wsi 
Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runo-
wo i Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I.

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, 
Celestynowo, Runowo i Dziećmierowo, 
gmina Kórnik – etap I, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 
18 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl. 
Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o 
godz. 13:00 (I piętro, sala 106 – przy se-
kretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miej-
scowego może wnieść każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 1 lipca 2015 r. na adres: Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako 
wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
opatrzone podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

VII SeSja 
Rady MIejSkIej

Program kwietniowej sesji Rady 
miejskiej w kórniku był bardzo bogaty. 
Początkowo planowano rozpatrzyć aż 32 
uchwały, ale po wykreśleniu z porządku 
obrad trzech projektów ostatecznie 
podjęto ich 29. 

co uchwalono? 
Radni rozpatrzyli projekty uchwał w na-

stępujących sprawach: 
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Kórnik na lata 2015-2022
-zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Kórnik na 2015 rok
-emisji obligacji komunalnych oraz za-

sad ich zbywania i wykupu
-zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki na realizację zadania inwestycyj-
nego „Budowa drogi w Żernikach”

-ustanowienia zasad na jakich prze-
wodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych przysługuje dieta

-kupna prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w Kórniku

-zbycia w drodze przetargowej nie-
ruchomości niezabudowanej położonej 
w Kórniku

-sprzedaży w drodze przetargu ograni-
czonego nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Kamionkach

-wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego i wydzierżawie-
nia nieruchomości rolnej niezabudowanej, 
położonej w Robakowie, gm. Kórnik

-zmiany uchwały w sprawie wysokości 
stawek za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych

- zmiany uchwały w sprawie przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi

-przedłużenia obowiązującej taryfy oraz 
zmiany dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wo-
dociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WOD-
KOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w miejscowościach: Celestynowo, 
Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, 
Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzy-
kolne Młyny na terenie Gminy Kórnik

- zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wo-
dociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WOD-
KOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w miejscowościach: Celestynowo, 
Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, 
Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzy-
kolne Młyny na terenie Gminy Kórnik

- ustalenia dopłaty do taryfy Spółki 
z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: 
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kro-
molice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, 
Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie 
Gminy Kórnik

-zmiany uchwały w sprawie zasad i try-
bu przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami Gminy Kórnik.

- przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych na terenie gminy Kórnik w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 
na rok 2016

- wyrażenia woli kontynuacji członko-
stwa Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu Lider 
Zielonej Wielkopolski,

- tworzącym Lokalną Grupę Działania 
w okresie realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz udzielenia pełnomocnictwa do repre-
zentowania gminy w ww. Stowarzyszeniu

- zatwierdzenia zaktualizowanego Planu 
Odnowy Miejscowości Mościenica na lata 
2009-2020

- zgłoszenia sołectw Gądki i Prusinowo 
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Dacho-
wa, w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, 
gm. Kórnik etap II

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Borówiec 
w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Grusz-
kowej, gm. Kórnik

- miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ul. Cichej 
w Szczytnikach, 

- zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru 
zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne 
Kamionki, gm. Kórnik

- zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik, dla działek o numerach 
ewidencyjnych: 105/9 i 105/10, położonych 
w obrębie geodezyjnym Koninko

- przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 
43/29, obręb Żerniki

- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Poznańskiej 
i Składowej, obręb Żerniki, 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania

przestrzennego Gminy Kórnik dla dzia-
łek o numerach ewidencyjnych 257, 258, 
259/5 i części działki 267/3, obręb Czołowo

- przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla działek o nume-
rach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb 
Skrzynki, 

- nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Czmoń.

o czym dyskutowano?
Radna Dorota Buchalska po raz kolejny 

poruszyła sprawę działań inwestora na 
działce przy ul. Szkolnej w Borówcu, która 
została oddzielona od drogi ziemno-beto-
nowym wałem i drutami pod napięciem. 
Podkreśliła, że na istniejącej wcześniej 
podmokłej łące, siedlisku dzikiego ptactwa,  
rozplanowane zostały masy ziemi i zmie-
niony został całkowicie naturalny krajobraz.  

Radny Stanisław Duszczak interpelował 
w sprawie instalacji windy dla niepełno-

sprawnych w strażnicy OSP w Kórniku. 
Poruszył także problemy jakie zgłoszono 
podczas spotkania z mieszkańcami TBS 
Słupca. Pytał czy powołana już została ko-
misja ds. bezpieczeństwa. Zgłosił zaśmie-
cenie rowów wzdłuż ekranów akustycznych 
na wysokości osiedli w Kórniku i potrzebę 
zainstalowania w tej okolicy pojemników 
na woreczki i psie odchody. Apelował 
o usunięcie worków z zebranymi odpadami.  
Poinformował o obumarciu kilku klonów 
przy ul. Zamoyskiego i poprosił o doko-
nanie tam nasadzeń. Poruszył problem 
oprysków, których niewłaściwe wykonanie 
zagraża populacji pszczół oraz procedury 
związanej z przechowywaniem informacji 
o oświadczeniach majątkowych.

Radna Danuta Paluszkiewicz wnio-
skowała o przygotowanie i wdrożenie na 
terenie miasta i gminy systemu informacji 
miejskiej. Interweniowała w sprawie hała-
sującej na os. Staszica młodzieży. Pytała 
także o działania jednego z inwestorów na 
działce przy ul. Armii Krajowej w Bninie. 

Radny Jarosław Mieloch zapytał o pro-
blem użytkowania świetlicy w Kamionkach.  

Radna Julia Bartkowiak pytała o postę-
py w sprawie kanalizowania południowej 
części gminy we współpracy z Wodocią-
gami Śremskimi. 

Radny Jerzy Rozmiarek poszerzył temat  
o współpracę w zakresie wodociągowania 
i realizację brakującego odcinka wodociągu 
przez Orkowo. 

Burmistrz poinformował, że prowadzone 
są rozmowy na temat wprowadzenia apor-
tu do spółki śremskiej, lecz na razie nie 
ma porozumienia w  sprawie jego zasad 
i ewentualnych sposobów finansowania 
inwestycji. 

Radna Beata Bruczyńska poprosiła 
o działania w sprawie dewastacji urządzeń 
piętrzących pomiędzy jeziorami skrzynec-
kimi. 

Radny Adam Lewandowski prosił 
o wyjaśnienia na jakim etapie są sprawy 
związane ze środkami niewygasającymi, 
szczególnie o inwestycję polegającą na 
budowie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. 
Poprzecznej. W tym przypadku przygotowy-
wana jest dokumentacja do przetargu. Pytał 
też o tempo napraw awarii kanalizacyjnych 
oraz sprawę parkowania samochodów na 
podzamczu. 

Przewodniczący Przemysław Pacholski 
zaproponował, by Rada Miejska wypraco-
wała wspólne stanowisko na temat sprawy 
budynku przy pl. Niepodległości 50. 

Radny Łukasz Kwas, nawiązując do 
swojej interpelacji z poprzedniej sesji, 
ponownie poruszył problem współfinan-
sowania projektu oświetlenia ze środków 
sołeckich i gminnych. Przypomniał o pro-
blemie usterek w używanych przez radnych 
tabletach. Wyraził zadowolenie z prze-
kazania środków na realizację zawodów 
triatlonowychy w naszym mieście. 

Radny Tomasz Nagler powrócił do te-
matu punktów pomiaru hałasu związanych 
z lotniskiem w Krzesinach oraz możliwości 
prawnych podważenia decyzji wojewody na 
temat „strefy zrzutów”.

(cd. na str. 6)
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Ciekawy happening zorganizowano 2 
maja w Bninie, w miejscu zdemontowanego 
przystanku autobusowego przy ul. Biernac-
kiej. Kibice Lecha Poznań (jak sądzić można 
z barw klubowych) z Bnina w ironiczny sposób 
podsumowali działania (albo raczej ich brak) 
w sprawie instalacji nowej wiaty chroniącej pa-
sażerów oczekujących na środek transportu. 
Symbolicznie i hucznie otwaro pusty przy-
stanek. Jak czytamy w relacji z happeningu 
umieszczonej w Internecie (pisownia oryginal-
na): „na specjalne zaproszenie społeczności 
z Bnina przystanek otwarł sam książę OSLO, 
jego pomocnikiem był gubernator Mozambi-
ku. Na otwarciu pojawiło się ponad 50 osób. 
oczywiście przy tego typu inwestycjach nie 
mogło zabraknąć przecięcia wstęgi a całość 
relacjonowali fotografowie z całego Bliskiego 
Wschodu. Każdy fotograf musiał otrzymać 
akredytację. Po uroczystym otwarciu trwał 
wielogodzinny bankiet w Stolicy”. 

Poprzedni przystanek zdemontowano ze 
względu na to, że panował wokół niego bała-
gan i często wykorzystywany był jako toaleta. 
Niestety zamiast najpierw zadbać o to, by 

nowa wiata gotowa była do montażu od zaraz, 
przez ostatnie miesiące pasażerowie, często 
dzieci i młodzież, stali w deszczu i w wietrze 
bez ochrony. Już 22 lutego interweniował 
u mnie w tej sprawie jeden z mieszkańców. 
Interweniowali radni, padały pytania  na sesji. 
Ze strony Urzędu Miejskiego docierały uspo-

kajające informacje, że wiata będzie „lada 
dzień” zamontowana. Mijały kolejne tygodnie, 
a przystanek stał pusty.  Nie można się dziwić 
mieszkańcom, że stracili cierpliwość. Duży 
plus dla organizatorów za poczucie humoru!

ŁG

Z ironią o prZystanku beZ wiaty

(cd. ze str. 5)
Radna Magdalena Pawlaczyk pytała 

o szanse jednego z mieszkańców na wykup 
mieszkania na ul. Prowent 6 i realizację 
instalacji gazowej przy ul. Prowent 5. Po-
ruszyła sprawę przebudowy toalet na Pro-
wencie oraz budowy toalet „za Biała Damą”.

Radna Krystyna Janicka pytała o ilość 
złożonych deklaracji śmieciowych w kon-
tekście widocznych ciągle w ulicznych 
koszach śmieci bytowych. Prosiła o wy-
jaśnienia w sprawie opóźnień w sprawie 
instalacji przystanku autobusowego przy 
ul. Biernackiej. 

Radna Anna Andrzejewska przekazała 
wniosek rodziców dzieci uczęszczających 
do szkoły w Krzesinach w sprawie uregu-
lowania rozkładu jazdy autobusów tak, by 
uczniowie mogli docierać na lekcje o odpo-
wiedniej porze. 

Radna Irena Kaczmarek pytała o orga-
nizację ruchu na rynku w Bninie, remont 
chodnika, wywiewania kory z kwietników 
przy ul. Jeziornej i wymianę zieleni wokół 
ratusza. Inni radni włączyli się w dyskusję 
na temat problemów parkingowych i komu-
nikacyjnych w centrum Bnina. 

Ewa Soczyńska zaprotestowała wobec 
propozycji ewentualnej rozbiórki kamieni-
cy na bnińskim rynku z przeznaczeniem 
terenu na parking, popierając natomiast 
plany przeznaczenia go na cele kulturalno-
-oświatowe.  Opisała szereg problemów 
i nieprawidłowości związanych z komuni-
kacją w tym regionie. 

Kolejna sesja - sesja absolutoryjna 
- odbędzie się19 maja o godzinie 13:00 
w ratuszu w Bninie.  

Szczegóły uchwał dostępne są na 
stronie: http://api.esesja.pl/posiedzenie-
7/7e0ed1ce-b308-4 

Opr. ŁG

Nadal przyzwyczajamy się do nowych 
rozwiązań dotyczących komunikacji i par-
kowania na palcu Niepodległości w Kórniku. 
Pisaliśmy już wielokrotnie, że ze względu 
na wprowadzenie na placu „strefy zamiesz-
kania” parkować można tylko w miejscach 
wyznaczonych. Niestety często kierowcy 
stawiają swoje pojazdy na ciągach ruchu 
pieszego, lub blokują wjazdy na posesje.

Wiele aut parkuje także wzdłuż osi łącz-
nika drogowego pomiędzy ul. Kuśnierską i 
Kolegiacką. Jak zauważył jeden z czytelników, 
parkują tu także strażnicy miejscy. Ponieważ 
nie jest to miejsce oznaczone jako parking, teo-
retycznie nie powinno się tu stawiać pojazdów. 

Strażnicy jednak w chwili obecnej ulgowo 
traktują osoby parkujące pojazdy między 
Kuśnierską a Kolegiacką. Jak wyjaśnił mi 
komendant SM Tomasz Haremza wnioskuje 
on o takie zmiany w oznaczeniach, by na tym 
odcinku parkowanie było dozwolone. 

Wskazuje także na potrzebę dopuszczenia 
wjazdu na parking za ratuszem (od strony 
kościoła), bezpośrednio z drogi łączącej ulice 
Zamkową z Poznańską. Obecnie, by dostać 
się z tej drogi na ten parking trzeba pokonać 

pętlę ulicami Średzką, Wojska Polskiego 
i Kuśnierską. Mieszkańcy z czasem sie 
przyzwyczają, ale jak poradzą sobie z tym 
objazdem goście?

Podczas obrad Rady Miejskiej powraca 
także temat strefy płatnego parkowania. 

ŁG
UwAgA

Ze względu na organizację kórnickich 
Spotkań z Białą damą na placu Niepodle-
głości wprowadzona będzie czasowa zmia-
na organizacji ruchu, która  obowiązywać 
będzie od dnia 23 maja 2015 r. godz. 0:00  
do dnia 24 maja 2015 godz. 24:00.

w tym czasie nie będzie możliwości par-
kowania oraz dojazdu do posesji na rynku 
(dopuszczony będzie okazjonalny transport 
towarów do obiektów handlowych). Za-
mknięta będzie główna ulica placu Niepod-
ległości od ul. Szkolnej do przedłużenia ul. 
Średzkiej (wloty w Szkolną i Średzką otwarte). 
Ulice kuśnierska, Pocztowa i kolegiacka 
będą zamknięte od rynku.  objazd przepro-
wadzony będzie ulicą wojska Polskiego i 
ulicą Szkolną  (w kierunku do Poznańskiej) 
i ulicą 20 Października (w kierunku Bnina).

Jak parkować na rynku?

GŁosuJ 
COdZIeNNIe 

NA PlAc ZABAw 
w kóRNikU PRZY STASZicA !!!

Gmina Kórnik wraz ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową ze Śremu przystąpiły do 
ogólnopolskiego programu pod nazwą 
”Podwórko Nivea”. Akcja, której celem 
jest wybudowanie przez znaną firmę ko-
smetyczną, na terenie całego kraju aż 40 
niezwykłych placów zabaw! Owe Rodzinne 
Miejsca Zabaw zostaną wybudowane w lo-
kalizacjach, 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/podworko Głoso-
wanie potrwa do 31 maja !!!

Głosowanie polega na podaniu swego 
adresu e-mail i po otrzymaniu informacji od 
Nivea o potwierdzeniu głosowania. Głoso-
wać można raz na dobę z każdego adresu 
e-mail. Jeśli ktoś posiada więcej adresów 

e-mail, szanse na wygraną rosną !!! Zachę-
cam do zabawy i wzięcia udziału w akcji !!!

Od nas samych, czyli mieszkańców 
zależy, czy nowoczesny plac zabaw 
powstanie w Kórniku !!! Na dzień 6 maja 
2015 oddano na naszą lokalizację 3240 
głosów, co plasuje nas na miejscu 253 
na 1117 zgłoszonych lokalizacji w Polsce. 
Ale wciąż mamy szanse - nie poddajemy 
się i głosujmy dalej wytrwale !!! Gminę 
Kórnik zamieszkuje przecież około 24 000 
mieszkańców i gdyby każdy zagłosował 
choćby raz, to przesunęlibyśmy się w akcji 

na premiowane miejsce !!!
Każdy Państwa e-mail jest na wagę 

zwycięstwa! Pomóżcie w wybudowaniu 
wszystkim naszym wspaniałym dziecia-
kom imponującego miejsca rozrywki !!! 
Niech wspólna inicjatywa gminy Kórnik, 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz firmy Nivea 
przyniesie pozytywne korzyści !!! Bardzo 
Was proszę o codzienne oddawanie głosów 
!!! Z góry za wszystkie dziękuję !!!

Z pozdrowieniami -
radny Adam Lewandowski

W dniu 22.04.2015 r. odbyło się spo-
tkanie informacyjno-problemowe z Miesz-
kańcami kórnickich zasobów TBS „Partner” 
Sp. z o.o. ze Słupcy, zlokalizowanych na 
Osiedlu Ignacego Krasickiego – bloki nr 3, 
5, 7 i 9. Na spotkanie zorganizowane przez 
radnego tego okręgu wyborczego przybyło 
kilkadziesiąt zainteresowanych osób, nie 
pojawił się gospodarz osiedla, ani żaden 
przedstawiciel zarządcy nieruchomości 
z TBS Słupca. 100-minutowe spotkanie 
zostało zdominowane przez takie bieżą-
ce tematy związane z funkcjonowaniem 
osiedla jak :

1) brak merytorycznej współpracy ze 
strony władz TBS „Partner” Sp. z o.o.;

2) podwyżka czynszu;
3) spłata kredytu zaciągniętego przez 

TBS „Partner” Sp. z o.o.;
4) interpelacje i zapytania wniesione do 

Urzędu Miejskiego w Kórniku;
5) problemy komunikacyjne na osiedlu;
6) problemy utrzymaniowe i remontowe 

zamieszkiwanych bloków;
7) wolne głosy i wnioski.
Ustalono, że sprawy związane z uster-

kami wymagającymi pilnej naprawy/
remontu w przypadku ich nieusunięcia 
zostaną zgłoszone do Nadzoru Budow-
lanego. Sprawy komunikacyjne osiedla 
analizowane będą w ramach prac w Komisji 
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

przy Burmistrzu UMiG Kórnik.
 W konkluzji spotkania można stwier-

dzić, że Mieszkańcy TBS mają coraz 
większą świadomość pewnych ograniczeń 
we funkcjonowaniu i organizacji Osiedla 
Ignacego Krasickiego wynikających z tytułu 
własności nieruchomości. Dla lepszej orien-
tacji w stosunkach własnościowych, nie-
zbędna będzie aktualna mapa poglądowa 
z podkładem geodezyjnym, która posłuży 
jako materiał wyjściowy do ewentualnej re-
alizacji zgłaszanych inicjatyw społecznych 
dla tego rejonu.

 
radny 

Stanisław Duszczak

probLeMy MiesZkaŃCÓw tbs os.i.krasiCkieGo

APEl do RolNików, SAdowNików, ogRodNików i dZiAŁkowców

„psZCZoŁa=prZyJaCieL=prZysZŁoŚć”
Koło Pszczelarzy w Kórniku zwraca się z niniejszym apelem do wszystkich rolników, 

sadowników, ogrodników i działkowców, którzy przeprowadzają chemiczną ochronę roślin. 
Drogi rolniku, sadowniku, ogrodniku i działkowcu – przestrzegaj terminów oprysków 

i okresów prewencji po zastosowaniu środka, kiedy człowiek i zwierzęta nie powinny się 
z nim stykać. Dobierajcie odpowiednie preparaty, dozujcie środki zgodnie z instrukcjami 
stosowania.

Przez niewłaściwie wykonywane opryski giną pszczoły, które są głównymi zapylaczami 
roślin i to od nich zależy wielkość plonów oraz przyszłość ludzkości. 

Ryzyko zatrucia pszczół można zmniejszyć przez m.in. niestosowanie środków ochrony 
roślin bardzo toksycznych i toksycznych w czasie kwitnienia, nie opryskiwanie upraw, w 
których są kwitnące chwasty, dobieranie preparatów mało toksycznych dla pszczół oraz 
przestrzeganie okresów prewencji. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zatrucia pszczół 
zabieg należy wykonywać późnym wieczorem po zakończeniu lotów przez pracujące 
pszczoły.

Kwestie oprysków reguluje Ustawa o ochronie roślin, zgodnie z którą środki ochrony 
roślin można stosować wyłącznie w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska.

Chrońmy pszczoły dla wspólnego dobra nas wszystkich !

Koło Pszczelarzy w Kórniku

uwaGa 
NaGROda !

koło Pszczelarzy w kórniku 
wyznaczyło nagrodę 

w postaci 30 kg miodu pszczelego 
dla osoby, która przyczyni się 

do wykrycia sprawcy/-ów 
śmiertelnego wytrucia 

50-ciu rodzin pszczelich w czołowie, 
o czym m.in. pisaliśmy w ostatnim 

numerze „kórniczanina”.
Stosowną informację 
najlepiej przekazać 

Straży miejskiej lub Policji. 
istnieje możliwość zachowania 

anonimowości.
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k o m U N i k A T
NABóR ElEkTRoNicZNY 

do klAS i-Vi 
SZkoŁY PodSTAwowEj 

w kAmioNkAch
Strona naborowa 

 www.gminakornik.podstawowe.vnabor.pl
Rejestracja w systemie rozpocznie się  

od  dnia 11 maja 2015 r. 
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w 

Kamionkach na rok szkolny 2015/2016 
prowadzona będzie w formie elektronicznej. 
Każdy rodzic, aby zapisać swoje dziecko 
do szkoły musi odwiedzić stronę naborową. 
Podstawowe dane (imię, nazwisko, PESEL) 
wszystkich dzieci urodzonych w latach 2009-
2003 zameldowanych w obwodzie szkoły 
w miejscowościach: Borówiec, Kamionki, 
Szczytniki, Koninko, Jaryszki i Światniczki  
zostały już wprowadzone do systemu. Od 
dnia 11.05.2015 r. wystarczy tylko wpisać 
PESEL dziecka i system wskaże obwodową 
Szkołę Podstawową w Kamionkach.

Podstawą zgłoszenia dziecka  do szkoły  
jest:

- zameldowanie stałe dziecka wraz z 
jednym rodzicem/opiekunem prawnym w 
obwodzie szkoły, 

- zameldowanie czasowe dziecka wraz 
z jednym z rodziców/opiekunem prawnym w 
obwodzie szkoły,

- zamieszkanie dziecka wraz z jednym 
rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie 
szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkujących w 
obwodzie szkoły (którzy jednak nie są za-
meldowani) muszą przed przystąpieniem do 
naboru zgłosić dziecko w Wydziale Oświaty 
i Polityki Społecznej, które następnie na 
podstawie oświadczenia rodziców o zamiesz-
kaniu zostanie dopisane do systemu naboru. 
Niedopełnienie tego obowiązku wykluczy 
dziecko  z rekrutacji.  

Szkoła Podstawowa w Kamionkach w 
roku szkolnym 2015/2016 przyjmie  do klasy 
I uczniów urodzonych w  2009 r.  oraz w 
II połowie  roku 2008,  do klasy II uczniów 
urodzonych w 2007r. oraz w I połowie roku 
2008, do klasy III dzieci z rocznika 2006, do 
klasy IV dzieci z rocznika 2005, do klasy V 
dzieci z rocznika 2004,  do klasy VI dzieci z 
rocznika 2003. System naboru nie zarejestru-
je do poszczególnych klas uczniów z innych 
roczników. W przypadkach szczególnych 
(np. uczniów powtarzających klasę lub dzieci 
odroczonych), rodzic musi zapisać dziecko 
indywidualnie składając pobraną kartę zgło-
szenia bezpośrednio dyrektorowi szkoły.  

Rodzice dziecka zamieszkującego w 
obwodzie szkoły wypełniają elektronicznie 
Kartę zgłoszenia kandydata (wybierając opcję 
rekrutacja obwodowa), a następnie wydru-
kowany i podpisany dokument dostarczają  
dyrektorowi szkoły.

Rodzice dziecka spoza obwodu wypełnia-
ją elektronicznie Wniosek o przyjęcie kandy-
data (wybierając opcje rekrutacja otwarta) i 
również podpisany dokument wraz z załącz-
nikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
dostarczają dyrektorowi szkoły. Wnioski 
te będą rozpatrywane w rekrutacji uzupeł-
niającej,  która potrwa od dnia 08.06.2015 
godz.8.00 do dnia 30.06.2015r. godz.15.00.  

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/
prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły 
dziecka zamieszkałego poza obwodem 
szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje szkoła, dzieci zostaną 
przyjęte  na podstawie uzyskanej liczby 
punktów rekrutacyjnych:

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym:
1 Kandydat mieszka na terenie Gminy Kórnik 
kryterium automatyczne
2 Miejsce pracy obojga lub jednego z rodzi-
ców w obwodzie szkoły 10 pkt
3 Rodzice płacą podatki w Gminie Kórnik 
10 pkt
4 Kandydat którego rodzeństwo kandyduje 
do tej samej szkoły 10 pkt

Kandydat może uzyskać 30 pkt. W przy-
padku uzyskania takiej samej liczby punktów 
oraz gdy szkoła dysponuje wolnymi miej-
scami, o przyjęciu decydować będą kryteria 
różnicujące:
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1  pkt
2 Niepełnosprawność kandydata 1  pkt
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 1 pkt
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kan-
dydata 1 pkt
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
1 pkt
6 Samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie 1 pkt
7 objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt

Maksymalna możliwa liczba punktów do 
uzyskania – 37. 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego w 
formie listy kandydatów zakwalifikowanych 
ogłoszone zostaną w dniu 03.06.2015 o 
godz.15.00, potwierdzenie woli zostanie 
zaznaczone automatycznie po przekazaniu 
przez rodzica podpisanej karty zgłoszenia/
wniosku dyrektorowi placówki. Karty zgłosze-
nia/wnioski należy oddać do dnia zakończe-
nia I etapu rekrutacji. Rekrutacja uzupełniają-
ca zakończy się w dniu 30.06.2015r. 

W Szkole Podstawowej w Kamionkach 
dokonywane są aktualnie  odbiory tech-
niczne, warunkujące jej uruchomienie od 
1 września 2015r.  Kandydat na dyrektora 
szkoły Pani Bogna Skoraszewska wybrana 
w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia konkursowego będzie formalnie pełniła 
funkcję dyrektora od 1 września 2015r. Do 
tego momentu organizacją pracy placówki 
zajmować się będzie  na podstawie  pełno-
mocnictwa udzielonego w dniu 05.05.2015r. 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.  
Do odwołania, miejscem jej urzędowania 
będzie Ratusz w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 1,  
pokój nr 3.  Dlatego też, tam należy składać 
wszystkie zgłoszenia i wnioski. Zgłoszenia 
można również przesyłać pocztą na adres 
Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik  z dopiskiem:  rekrutacja do 
Szkoły Podstawowej w Kamionkach. 

Telefon kontaktowy do Pani Bogny Sko-
raszewskiej sprawach dotyczących oferty 
programowej szkoły oraz organizacyjnych:   
882 802 266

k o m U N i k A T
NABóR ElEkTRoNicZNY

 do oddZiAŁów PRZEdSZkolNYch 
dlA dZiEci 5-lETNich

w SZkolE PodSTAwowEj 
w kAmioNkAch
Strona naborowa: 

www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl
Rejestracja w systemie rozpocznie się 

od dnia 11 maja 2015 r.
Rekrutacja do oddziałów przedszkol-

nych w Szkole Podstawowej w Kamionkach 
na rok szkolny 2015/2016 prowadzona bę-
dzie w formie elektronicznej. Każdy rodzic, 
aby zapisać swoje dziecko do szkoły musi 
odwiedzić stronę naborową.  

• do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej mogą uczęszczać dzieci w 
wieku 5 lat (rocznik 2010), 

• pierwszeństwo w przyjęciu do oddzia-
łów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej 
w Kamionkach, mają dzieci zamieszkałe 
w obwodzie szkoły (Borówiec, Jaryszki, 
Kamionki, Koninko, Szczytniki, Świątniczki) 
objęte obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym  (5-latki), 

• dzieci objęte obowiązkowym przy-
gotowaniem przedszkolnym, którym na 
podstawie art. 14 a ust. 3  ustawy o syste-
mie oświaty przysługiwał będzie bezpłatny 
transport i opieka w czasie przewozu do 
oddziału przedszkolnego w szkole podsta-
wowej, powinny być zapisane do oddziału 
przedszkolnego w szkole obwodowej,

• godziny pracy oddziałów przedszkol-
nych dostosowane są do potrzeb środowi-
ska lokalnego  i możliwości organizacyjnych 
placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie 
przy zachowaniu zasady, że placówka ma 
wspomagać rodziców w opiece i wycho-
waniu dzieci, 

Podstawą zapisania dziecka do oddzia-
łu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 
Kamionkach jest wypełnionej Karty zgłosze-
nia dziecka do oddziału przedszkolnego. 

Kartę należy: 
1. wypełnić w wersji elektronicznej do-

stępnej na Portalu dla rodziców
http://gminakornik.przedszkola.vnabor.

pl - wydrukować, podpisać i oddać dyrek-
torowi szkoły,

2. w sytuacji braku możliwości dostępu 
do Portalu dla Rodziców i wydrukowania 
Karty, Wydział Oświaty UM w Kórniku,  
stworzy możliwość dopełnienia w/w for-
malności.

W procesie rekrutacji będą brały udział 
tylko te dzieci, dla których Karta zostanie 
wypełniona w wersji elektronicznej, wydru-
kowana oraz dostarczona wraz z załączni-
kami, w formie papierowej 

z podpisem rodziców dyrektorowi szkoły 
w terminie od 11.05.2015r. (godz.8.00) do 
29.05.2015r. (godz. 15.30). 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego 
rodzic może sprawdzić od dnia 03.06.2015r. 
godz.15.00 logując się na stronie interne-
towej Portalu dla Rodziców. Potwierdzenie 
woli zostanie zaznaczone automatycznie po 
przekazaniu przez rodzica podpisanej karty 
zgłoszenia dyrektorowi placówki. 

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 
w dniu 30.06.2015 r. (godz. 15:00)

W Szkole Podstawowej w Kamionkach 
dokonywane są aktualne odbiory technicz-
ne, warunkujące jej uruchomienie od 01 
września 2015 r. Kandydat na dyrektora 
szkoły Pani Bogna Skoraszewska wybrana 
w wyniku przeprowadzenia postępowania 
konkursowego będzie formalnie pełniła 
funkcję dyrektora od 01 września 2015 r. Do 
tego momentu organizacją pracy placówki 
zajmować się będzie na podstawie pełno-
mocnictwa udzielonego w dniu 05.05.2015 
r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 
Do odwołania, miejscem jej działalności 
będzie Ratusz w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 
1, pokój nr 3.  Dlatego też, tam należy 
składać wszystkie zgłoszenia i załączniki. 
Zgłoszenia można również przesłać pocztą 
na adres Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Nie-
podleglości 1, 62-035 Kórnik z dopiskiem: 
rekrutacja do oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Tele-
fon kontaktowy do kandydata na dyrektora 
w sprawach oferty programowej szkoły oraz 
organizacyjnych: 882 802-266.

Rekrutacja dzieci niebędących miesz-
kańcami Gminy Kórnik

Dzieci, które nie są wraz z co najmniej 
jednym rodzicem mieszkańcem gminy, 
mogą być przyjęte do oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej tylko: 

• w czasie rekrutacji uzupełniającej od 
08.06.2015r. (godz. 8:00) do 30.06.2015 r.  
(godz.15:00), 

• w przypadku wolnych miejsc. 

w dniu 8 maja  
Europa i my  Polacy 

obchodzimy 70 rocznicę  
zakończenia ii wojny Światowej 

w Europie. 

w kórniku  jubileuszową rocznicę  
dnia Zwycięstwa  

organizuje Stowarzyszenie 
Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 

31 kórnickiego dywizjonu 
Rakietowego oP 

wspólnie z Burmistrzem 
miasta i gminy kórnik. 

Uroczystość odbędzie się 
pod Pomnikiem Żołnierzy 
31 kórnickiego dywizjonu 

Rakietowego oP 
w dniu 8 maja ( piątek) o godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy
 do udziału w uroczystości.

12 maja br. od godziny 10.00 do 13.00, 
w sali konferencyjnej na I piętrze w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, uprawnione 
osoby z niepełnosprawnościami będą miały 
możliwość złożenia wniosku o wydanie 
nowej karty parkingowej.

Powyższy termin to jedyna okazja 
wymiany karty parkingowej w gminie – w 
pozostałe dni sprawę można załatwić pod 
niżej wskazanym adresem:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
ul. Słowackiego 8, 61-823 Poznań,

Powiatowy Zespół 
do Spraw orzekania

 o Niepełnosprawności.
Parter pokój 08.

Aby wymienić kartę parkingową osoba 
niepełnosprawna musi się zgłosić osobiście 
do Urzędu (z wyjątkiem osób, które nie 
ukończyły 18. roku życia, ubezwłasnowol-
nionych całkowicie lub częściowo – wniosek 
składa odpowiednio jedno z rodziców, opie-
kun lub kurator ustanowiony przez sąd).

Należy zabrać ze sobą:
1. prawomocne orzeczenie (upraw-

nionych osób) zaliczające do znacznego 
stopnia niepełnosprawności z symbolem 
przyczyny niepełnosprawności 04-O lub/i 
05-R lub/i 10-N wraz ze wskazaniem do 
wydania karty parkingowej;

2. jedną fotografię o wymiarach 35x45 
mm odzwierciedlającą AKTUALNY wi-
zerunek osoby bez nakrycia głowy i bez 
ciemnych okularów;

3. 21,00 zł- opłata za wydanie karty 
parkingowej

Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie internetowej: http://www.bip.powiat.
poznan.pl/3315,pz-08.html

Zasady wydawania kart parkingowych 
zmieniły się od dnia 1 lipca 2014 r. Orga-
nem wydającym kartę parkingową stały się 
powiatowe zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności właściwe ze względu 
na miejsce stałego pobytu osoby niepeł-
nosprawnej.

Ważność dotychczas wydanych kart 
parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie 
dotychczasowych przepisów, zachowują 
ważność do dnia określonego jako data 
ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 
czerwca 2015 r. Oznacza to, że wszystkie 
karty parkingowe wydane najpóźniej w 

dniu 30 czerwca 2014 r., utracą z dniem 30 
czerwca 2015 r. swoją ważność.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa 
będzie wydawana wyłącznie na podstawie 
orzeczenia wydanego od dnia 1 lipca 
2014 r.:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej 
do znacznego albo umiarkowanego stop-
nia niepełnosprawności mającej znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie 
ukończyła 16 roku życia mającej znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się; 

Ważne: Wskazanie do karty parkin-
gowej w orzeczeniu o znacznym stopniu 
niepełnosprawności nie jest uzależnione 
od symbolu przyczyny niepełnosprawno-
ści ale wyłącznie od tego, że osoba nie-
pełnosprawna ma znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stop-
nia niepełnosprawności nie jest tożsame 
z posiadaniem znacznych ograniczeń w 
możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział 
odstępstwo od zasady.

Wyjątek dotyczy osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym, które posiadają 
orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 
r. wraz z symbolem przyczyny niepełno-
sprawności 04-O (choroby narządu wzro-
ku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 
lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby 
posiadające tego rodzaju orzeczenia uzy-
skają kartę parkingową bez konieczności 
ponownego orzekania się - na podstawie 
dotychczasowego orzeczenia, jeżeli za-
wiera ono wskazanie do karty parkingowej. 
Osoby posiadające właśnie w/w orzeczenie 
mogą wymienić w Urzędzie kartę parkingo-
wą na nową.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkin-
gowa wydawana jest wyłącznie na czas 
określony. Karta parkingowa wydawana 
jest na okres ważności orzeczenia, jednak 
nie dłużej niż na okres 5 lat.

Serdecznie zapraszam

Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik 

Osób Niepełnosprawnych
 tel. 515 229 671

wyMiana staryCH kart parkinGowyCH 
w URZędZiE miEjSkim w kóRNikU

Mieszkańcy Szczytnik zbierają mate-
riały dokumentujące historię swojej miej-
scowości. Owocem prac ma być książka 
na temat Szczytnik.

Ktokolwiek dysponuje ciekawymi 
zdjęciami, dokumentami, wspomnie-
niami dotyczącymi Szczytnik proszo-
ny jest o kontakt z Genowefą Błotną                          
(geniab2011@wp.pl) lub Kazimierzem 
Głuchem (kazek68@gmail.com).

Materiały można także przekazywać 
za pośrednictwem Redakcji Kórniczanina, 
Plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik.
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kóRNickiE TowARZYSTwo 
PomocY SPoŁEcZNEj

proponuje dzieciom i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjów

 udział w kolonii 
w Białym dunajcu k/Zakopanego

w terminie od 1sierpnia 2015 do 14 
sierpnia 2015 roku.

Zapewniamy:
od wielu lat współpracującego 

z kTPS-em kierownika z młodymi, 
energicznymi, pełnymi pomysłów 

wychowawcami
    

autokar turystyczny 
 (do dyspozycji na miejscu)

    zakwaterowanie w pokojach 2,3,4- 
osobowych z pełnym węzłem sanitar-
nym i TV,  w domu wypoczynkowym 

„dUNAjEc” ( www.dwdunajec.pl )
    

smaczne domowe posiłki
    

w programie pobytu proponujemy:
- poznanie walorów 

krajoznawczo–turystycznych
 Podhala i Pienin 

w czasie wycieczek  i wypraw w góry z 
przewodnikiem tatrzańskim

      - rozwijanie zamiłowania do
 aktywnego spędzania czasu  wolnego 

i poznawania ojczystej  ziemi

      - poznanie zasług władysława
 hr. Zamoyskiego dla Podhala

      - odwiedzenie miejsc związanych
 z rodziną Zamoyskich

      - poznanie związków kórnika
 i Podhala dawniej i dziś

      - zajęcia integracyjne, sportowe, 
rekreacyjne, plastyczne, ogniska, 

dyskoteki i wiele, wiele innych niespo-
dzianek!

 dzięki dofinansowaniu  wypoczynku 
letniego przez gminę kórnik, koszt 

14-dniowego pobytu wynosi 1000.00 zł.
w zależności od sytuacji materialnej 

rodziny istnieje możliwość 
negocjowania ceny lub bezpłatnego 

wyjazdu.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych 

informacji udziela:
krystyna janicka 

tel. 502492540 e-mail k.janicka@vp.pl

Rezerwacja miejsca na liście następuje 
po wpłacie zaliczki w kwocie 200,00 zł 

na rachunek kTPS w  BS kórnik

Nr 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001

Podczas Walne-
go Zebrania Spra-
wozdawczo -Wy -
borczego Kórnickie 
Stowarzyszenie Po-
mocy Osobą z Nie-
pełnosprawnością 
Intelektualną i Ru-
chową „Klaudynka” 
zorganizowanego 

w jego siedzibie, w czwartek 26 marca, 
wzięło udział 33 ze 121 pełnoprawnych 
członków.

Zebranie otworzyła i przywitała zebra-
nych gości prezes Anetta Szarzyńska, 
która została jego przewodniczącą. Odbyło 
się ono w drugim terminie.

Prezes Stowarzyszenia Anetta Sza-
rzyńska przedstawiła „Sprawozdanie me-
rytoryczne z działalności Stowarzyszenia 
za rok 2014”. Podziękowała wszystkim 
członkom Zarządu, a także Lucynie Smo-
larkiewicz.

Skarbnik Janusz Chmielewski przed-
stawił „Sprawozdanie finansowe za rok 
2014”. 

Anetta Szarzyńska podkreśliła rolę 
sponsorów w pracy Stowarzyszenia, a 
także osób indywidualnych. 

Następnie członek Sądu Koleżeńskie-
go - Ewa Kubiak przedstawiła „Sprawoz-
danie z prac Sądu Koleżeńskiego w 2014 
roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
- Marek Smolarkiewicz przedstawił „Spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej” i wnioskował 
o udzielenie Zarządowi Absolutorium

Walne Zebranie podjęło Uchwałę nr 
1/2015 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego i merytorycznego 
oraz rachunku wyników za 2014. Walne 
Zebranie Członków udzieliło jednogłośnie 
Absolutorium Zarządowi za rok 2015. Ma-
rek Smolarkiewicz przedstawił informację 
dotyczącą przeprowadzenia audytu.

Przewodnicząca Zebrania, będąca 
prezesem od 12 lat, podziękowała jeszcze 
raz ustępującemu Zarządowi, wszystkim 
członkom za bardzo owocną współpracę. 
Zapewniła, że będzie całym sercem sprzy-
jać Stowarzyszeniu i pomagać w ramach 
swoich możliwości. Prezes podkreśliła, iż 
„Klaudynce” udało się zintegrować środo-
wisko osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami, nawiązać różne kontakty w ramach 
stowarzyszeń i fundacji. Przypomniała o 
historii Stowarzyszenia, o działaniach, w 
ramach których udało się powołać z ini-
cjatywy „Klaudynki” stanowisko Gminnego 
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, a 
w dalszej kolejności Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kórniku. 

Janusz Chmielewski podziękował 
każdemu Zarządowi za współpracę i za 
dobra pracę.

Członkowie Zarządu wyrazili wdzięcz-
ność pani prezes i panu skarbnikowi za 
długoletnie zaangażowanie w działalność 
społeczną na rzecz osób najbardziej po-
trzebujących.

W głosowaniu jawnym - 30 głosami za 

- została wybrana na prezesa Stowarzy-
szenia - Dagmara Horodecka.

W następnym głosowaniu byli wybra-
ni członkowie zarządu, którymi zostali: 
Weronika Bukczyńska – wiceprezes, 
Klaudia Kościelniak - sekretarz, Marek 
Smolarkiewicz - skarbnik oraz członkowie: 
Anita Wachowiak, Alina Skalo, Jarosław 
Kozłowski, Danuta Karaś.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Janusz Chmielewski - przewodniczący i 
członkowie: Przemysław Bykowicz, Jolan-
ta Grzegorowska.

W Sądzie Koleżeńskim znaleźli się: 
Ewa Kubiak - przewodnicząca, członkowie: 
Ewa Siejak, Krystyna Kusik.

Po tej części wyborczej Anetta Sza-
rzyńska omówiła sprawy bieżące i zapro-
siła zebranych do dyskusji.

Anita Wachowiak wystąpiła z wnio-
skiem Zarządu o nadanie honorowego 
członkostwa dla byłej Pani Prezes Anetty 
Szarzyńskiej. Walne Zgromadzenie jedno-
głośnie go przyjęło.

Anetta Szarzyńska poinformowała o 
Zbigniewie Hałat, który dostał zaprosze-
nie od Pana Prezydenta RP - Bronisława 
Komorowskiego do Warszawy w sprawie 
zbiórki na rzecz WOŚP. 

Jednogłośnie została podjęta uchwała 
w sprawie sporządzania przez stowa-
rzyszenie sprawozdania jako jednostki 
MIKRO.

Anetta Szarzyńska omówiła plan pracy 
Stowarzyszenia na rok 2015. Podała tytuły 
i kwoty dofinansowania ofert w zakresie 
realizacji zadań pożytku publicznego 
realizowanych przez Stowarzyszenie w 
bieżącym roku przy współudziale Gminy 
Kórnik oraz Powiatu Poznańskiego. Po-
informowała także o kolejnych ofertach, 
które były złożone, ale jeszcze nie zostały 
rozpatrzone do - Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej. W zakresie nowych 
zadań pojawił się Konkurs Plastyczny uka-
zujący osoby z niepełnosprawnościami.

Anetta Szarzyńska omówiła też działa-
nia Zarządu dotyczące organizacji turnusu 
rehabilitacyjno-wypoczynkowego. Będzie 
możliwość otrzymania dofinansowania do 
indywidualnego wyjazdu. Anetta Szarzyń-
ska wspomniała o trwających „Sobotnich 
Spotkaniach Klaudynki”.

Anita Wachowiak przedstawiła informa-
cje o działaniach Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kórniku. Wspomniała 
również o udogodnieniach dla osób z 
niepełnosprawnościami w związku ze 
zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.

Dagmara Horodecka – nowy prezes 
Stowarzyszenia podziękowała za zaufanie, 
którym została obdarzona. Podkreśliła 
rolę całego zespołu w pracy „Klaudynki”. 
Wspomniała, że Stowarzyszenie będzie 
kontynuowało wskazany już kierunek.

Oprac. Robert Wrzesiński

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. jana Pawła ii w Szczodrzykowie 
wzięli udział w ciekawym projekcie. 
Na podstawie wiedzy teoretycznej 
jaka zdobyli dzięki dr markowi Prze-
woźnemu i fachowej literaturze, czę-
sto przy współudziale rodziców lub 
innych członków rodziny, budowali 
domki dla owadów. czasem były to 
prawdziwe hotele lub istne osiedla.

Jak czytamy w opisie prowadzo-
nego pod kierunkiem Agnieszki Fejfer 
– Trzaski projektu: „wiele owadów to 
niezastąpieni sprzymierzeńcy czło-
wieka. Zapylają większość naszych 
roślin ozdobnych i jadalnych, a także 
skutecznie zwalczają szkodniki. Nie-
stety ze względu na aktualny trend w 
dbaniu o zieleń – obsadzanie wszyst-
kiego iglakami, dokładne wygrabianie 
liści, koszenie trawników czy usuwanie 
spróchniałego drzewa, owady te mają 
coraz mniej naturalnych siedlisk i kry-
jówek w naszym otoczeniu. Dodatkowo 
zagraża im postępująca chemizacja 
rolnictwa i zanieczyszczenie środowi-
ska.  Idealnym sposobem na zachęcenie 
dzikich pszczół, biedronek, złotooków, 
czy skorków do zamieszkania na tere-
nie naszego ogrodu, a jednocześnie 
chronienie ich jest ustawianie dla nich 
specjalnych domków, w których mogą 
znaleźć schronienie. Budowanie takich 
domków jest coraz bardziej popularne 

wśród miłośników ogrodów, a my mamy 
wielką nadzieję, że przygotowane przez 
naszych uczniów budowle przydadzą 
się w stworzeniu jak największej liczby 
takich schronień! Dodatkowo w projekt 
włączamy całe rodziny, co wpłynie na 
zwiększenie świadomości ekologicznej 
także dorosłych”.

Do konkursu przystąpiło 62 uczniów 
z 67 domkami. Zadanie jurorów (w 
składzie:  Dyrektor Szkoły  Małgorzata 
Siekierska, dr Marek Przewoźny – en-

tomolog, pracujący na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Sławomir  Zakrzewski – kierownik Refe-
ratu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w 
Urzędzie Gminy Kórnik i Krzysztof Ra-
tajczak – z tegoż wydziału oraz piszący 
te słowa Łukasz Grzegorowski) nie było  
łatwe. Po długiej naradzie i wzięciu pod 
uwagę ściśle merytorycznych elemen-
tów budowli komisja przyznała :

1 miejsce dla pracy
 julianny kraszewskiej 

z klasy V b (z tatą) 

oraz wyróżnienia dla : 
Tymoteusza Sobczyka 
z bratem i tatą ( iV b)

maksymiliana i mai hipś 
(klasy iV b i Vi a)  z tatą 

Natalii osińskiej z wujkiem (V b)
Błażeja Urbaniaka 

z mamą, tatą i bratem (Vi a)
Roksany Późniak z mamą (Vi c )

Agaty Zygmańskiej z wujkiem  (iV b)

Pierwszą nagrodą był bon zakupowy 
na 200 zł do centrum ogrodniczego 
„Szkółki Kórnickie”.

Wszyscy uczniowie zostali nagro-
dzeni dyplomami i kompletem gadżetów 
promujących gminę.

ŁG

budowaLi doMki dLa owadÓw

Joanna Kraszewska
 i jej domek dla owadów

MaGICZNy  
Świat 

MateMatyki
W tym roku uczniowie SP w Szczo-

drzykowie trzeci raz brali udział w Ty-
godniu Matematyki, którego tematem 
przewodnim były bryły, a w szczegól-
ności prostopadłościany. Począwszy od 
wystroju, a skończywszy na zadaniach, 
z którymi zmagali się uczniowie, wszyst-
ko koncentrowało się na roli brył i figur 
geometrycznych w życiu codziennym. W 
wykonaniu wielu zadań istotne były umie-
jętności logicznego myślenia, czytania ze 
zrozumieniem, a także spryt matematycz-
ny. Klasy rywalizowały ze sobą wykonując 
zadania, które rozwijały zdolności arty-
styczne, humanistyczne i matematyczne. 
Obejmowały one: wykonanie gazetki 
matematycznej, rozwiązywanie zadań i 
zagadek, ozdabianie kartonowych pudeł 
oraz obliczanie ich pola i objętości, dyk-
tando matematyczne, napisanie bajek 
i rymowanych wierszyków o tematyce 
matematycznej, wykonanie ciasteczek 
na podstawie zaszyfrowanego przepisu 
oraz zareklamowanie matematyki na 
plakacie. W dużą część zadań włączyli 
się uczniowie klas 0 – III, którzy wykazali 
się pomysłowością i dużym zapałem. 

Uwieńczeniem tygodnia zmagań był 
Szkolny Konkurs Matematyczny „1z18”, 
w którym przedstawiciele każdej z klas 
wykazywali się zdobytą wiedzą. Jak co 
roku, dużą popularnością cieszyły się 
zmagania podczas „Zagadkowej Środy”, 
kiedy to uczniowie znajdywali i rozwiązy-
wali zagadki porozwieszane po szkole. 
Do komisji wpłynęło 2970 odpowiedzi, 
a największą aktywnością wykazali się 
uczniowie klasy VIb podając aż 285 
poprawnych odpowiedzi. Podczas piąt-
kowego konkursu, uczniowie rywalizowali 
bardzo dzielnie, mierząc się z wieloma 
pytaniami, a najlepszą w tym roku okazała 
się Paulina Szafran z klasy Vb. Tuż za nią 
na podium stanął Maurycy Jeske - Cho-

iński z klasy IVb oraz Maria Piątkowska 
z klasy VIb. Gratulujemy :D W ogólnej 
rywalizacji klas trudno było wyłonić zwy-
cięzców, ponieważ każda klasa walczyła 
z determinacją i dużym zaangażowaniem. 
Jednak zwycięzca może być tylko jeden 
i w tym roku okazała się nim klasa VIb, a 
dwa kolejne miejsca zajęły odpowiednio 
klasy VIc i VIa . Wszystkim zaangażo-
wanym uczniom gratulujemy postawy i 
kreatywnego podejścia oraz dziękujemy 
za dobrą wspólną zabawę. Zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w 
galerii na stronie internetowej naszej 
szkoły (www.spsz.ehost.pl).

A. Puzdrowska 
K. Jakubowska

nowe wŁadZe „kLaudynki”
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warsZtaty
fotoGrafiCZne 

w kÓrniku
Fotografia jest sztuką. Ale jest to sztuka, 

której arkana każdy może zgłębić. Napraw-
dę każdy.

Dla niedowiarków oraz tych, którzy 
chcieliby robić dobre zdjęcia, a jeszcze 
w siebie nie wierzą, oraz dla tych, którzy 
już próbują, ale wciąż potrzebują porady, 
Biblioteka Publiczna w Kórniku organizuje 
krótkie warsztaty fotograficzne w dniach 
22-23 maja.

W pierwszym dniu warsztatów uczest-
nicy zapoznają się z podstawowymi zasa-
dami dobrej fotografii. Omówiona zostanie 
fotografia krajobrazowa, fotografia uliczna 
oraz makrofotografia.

Drugiego dnia odbędą się zajęcia 
praktyczne.

Warsztaty będą prowadzić oraz opiekę 
nad „warsztatowiczami” sprawować pasjo-
naci fotografii, członkowie grupy FotoAzyl:

Zbigniew Makulski z Dąbrowy Górniczej 
oraz Jacek Gnoiński z Warszawy, którzy 
urzeczeni pięknem wielkopolskiej przyrody, 
będą ją podpatrywać oraz profesjonalnie 
uwieczniać podczas zorganizowanego w 
tym terminie kórnickiego pleneru fotogra-
ficznego.

 Najlepsze prace mistrzów oraz ich 
uczniów – uczestników warsztatów - będzie 
można podziwiać na wystawie poplene-
rowej, która zostanie zorganizowana w 
bibliotece.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Mogą brać w nich udział tylko osoby 

pełnoletnie.
Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy nie zapewniają sprzętu 
fotograficznego. Należy mieć własny apa-
rat. Marka i jakość dowolne.

Zapisy na warsztaty dla dorosłych pro-
wadzi  Biblioteka Publiczna w Kórniku pod 
numerem telefonu (61)8170-021

iloŚc miEjSc ogRANicZoNA

Lidia Ryś

Już po raz piąty w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA”, w sobotę 

18 kwietnia br. został zorganizowany Fe-
stiwal Tańca Towarzyskiego Grand Prix Senior 
Dance, a w niedzielę 19 kwietnia Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego Biała Dama. 
Organizatorami obu turniejów od samego 
początku są: Kluby Tańca „Finezja i „Belcanto” 
z Poznania oraz Kórnickie Centrum Rekreacji i 
Sportu „OAZA” i Urząd Miejski w Kórniku. 

Z roku na rok turnieje cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem, zarówno wśród 
startujących, jak i widzów, którzy przyjeżdżają 
z całej Polski.   

Na sobotni turniej zgłosiła się rekordowa 
ilość par, a to za sprawą nowej „otwartej for-
muły turnieju”. Po raz pierwszy w turnieju mogli 
uczestniczyć wszyscy tańczący seniorzy, nawet 
ci którzy wcześniej nie brali udziału w turniejach. 

Tradycyjnie tancerze prezentowali się w 
trzech blokach tanecznych, podzielonych ze 
względu na wiek uczestników, klasy taneczne 
i style. Szczególne uznanie wzbudzały pary 
startujące w kategorii wiekowej powyżej 54 lat, 
którym z pewnością zazdrościć można było 

bardzo dobrej kondycji fizycznej. Seniorzy na 
parkiecie prezentowali się wspaniale i bardzo 
dobrze  tańczyli, co potwierdziła prowadząca 
sobotnią Galę Tańca pani Iwona Pavlović, 
wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu i sędzia 
międzynarodowy, szerokiej publiczności znana 
jako „Czarna Mamba” z programu „Taniec z 
gwiazdami”. Oprócz pani Pavlović sobotnią 
galę uświetnił występ pary tanecznej: Ani 
Głogowskiej i Jana Klimenta, znanych również 
z programu „Taniec z gwiazdami. Para zapre-
zentowała się w bardzo dynamicznym, pełnym  
ekspresji tańcu do muzyki z filmu „Matrix”. Po-
kaz zakończyli taneczną etiudą, opowiadającą 
historię dwojga ludzi połączonych miłością, 
przeplatającą się z nienawiścią i ogromną na-
miętnością. Występ wywołał prawdziwą burzę 
oklasków i owacje na stojąco.   

Niedzielny turniej, podobnie jak sobotni, po-
dzielony był na trzy bloki taneczne. Na samym 
początku prezentowali się najmłodsi tancerze, 
w kategorii 10-11 lat, którzy dopiero zaczynają 
rywalizację w konkursach tańca towarzyskiego, 
a następnie ich „starsi koledzy”. Turniej niedziel-
ny prowadził pan  Krzysztof Czapliński, tancerz, 

instruktor tańca oraz  śpiewający dziennikarz 
i prezenter pan Jarosław Brzeski. Natomiast 
Galę Tańca podobnie, jak  w sobotę prowadziła 
pani Iwona Pavlović. W tej najważniejszej czę-
ści turnieju rywalizowały ze sobą pary powyżej 
15-tego roku życia o najwyższych klasach 
tanecznych.  

Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali 
z rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i 
kierownika Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
Wojciecha Kiełbasiewicza pamiątkowe medale, 
dyplomy i puchary, a pan Krzysztof Buszkie-
wicz, kórnicki jubiler ufundował  najlepszym 
parom zegarki. Tegoroczna „Biała Dama” Olga 
Paprocka wręczyła najlepszym parom w stylu 
latynoamerykańskim i standardowym srebrne 
statuetki „Białej Damy” ufundowane przez 
Urząd Miejski w Kórniku, a wykonane przez 
pana Krzysztofa Buszkiewicza . 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
Sponsorom za pomoc przy organizacji Turnieju, 
a zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy za 
wspaniałą rywalizację. 

 Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

V JubiLeusZowy turnieJ taŃCa towarZyskieGo

w piątek, 1 maja, w Robakowie, na 
boisku obok świetlicy, odbył się trady-
cyjny piknik rodzinny. organizatorami 
imprezy byli: Urząd miejski w kórniku, 
kok, oaza kórnik oraz sołectwa Ro-
bakowa, Robakowa-osiedla, gądek i 
dachowej.

Podczas pikniku zorganizowany został 
kiermasz ciast i wypieków pod patronatem 
Caritasu. Jak co roku dostępne były stoiska 
gastronomiczne oferujące m.in. kiełbasę i 
karkówkę z grilla oraz tradycyjną grochówkę.

Pani Natalia Nowakowska wraz ze swoją 
grupą, regularnie ćwiczącą w robakowskim 
gimnazjum, zaprezentowały pokaz zumby 
udowadniając, że dbając o sylwetkę, można 
się przy tym doskonale bawić.

Kiedy rodzice relaksowali się w gronie 
znajomych, dzieci korzystały z licznych 
atrakcji, przygotowanych specjalnie dla nich. 
Dużym powodzeniem cieszył się dmuchany 
zamek ze zjeżdżalnią, ogromny ślimak, na 
którym maluchy mogły sprawdzić swoje umie-
jętności wspinaczkowe i duża trampolina. 
Starsze dzieci z ochotą bawiły się w kulach 
wodnych w basenie rozstawionym na boisku 
gimanzjum.

Wiele dzieci zostało pięknie pomalowa-
nych przez panią Magdę Tatarynowicz, która 
tworzyła na ich twarzach kolorowe obrazy.

Przez dwie godziny dzieci, niezależnie od 
wieku, bawiły się wspólnie z wykorzystaniem 
chusty animacyjnej oraz brały udział w róż-
nych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. 
Również niektórzy rodzice dołączyli do zaba-
wy sprawiając, że piknik rodzinny całkowicie 
zasłużył na swoją nazwę.

Do następnej majówki musimy czekać 

cały rok, a już teraz zapraszamy dzieci na 
festym z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie 
się w sobotę, 6 czerwca, na boisku przy 
świetlicy w godzinach 14-18.

Zaplanowano moc atrakcji, które będą 
bezpłatne dla dzieci z Robakowa, Robakowa-
-Osiedla, Gądek i Dachowej.

ak

rodZinna MaJÓwka w robakowie

dLa rÓży 
teatr i żyCie

 26 kwietnia w Kaplicy pw Matki Teresy z Kalkuty w Kamionkach odbyło 
się przedstawienie pt. Dla Róży na podstawie opowiadania Erica Emanuela 
Schmitta pt. Oskar i Pani Róża. Monodram wyreżyserował i wykonał Piotr 
Rogaliński.

Na godzinę kaplica zamieniła się w teatr, w którym widzowie siedząc w 
ławkach kościelnych ze skupieniem śledzili wzruszającą opowieść o dzie-
więcioletnim chłopcu nieuleczalnie chorym na białaczkę.  

Akcja sztuki dzieje się w szpitalu na oddziale dziecięcym, gdzie mimo 
chorób i cierpienia jest czas na żarty i humor (często przez łzy). Gdzie obok 
diagnozy i leczenia (lub jak w przypadku Oskara – nieskutecznego leczenia 
oraz bezsilności lekarzy) życie „próbuje” toczyć się swoim zwykłym trybem, 
a więc są wzloty i upadki, przyjaźń, uczynność, miłość, zazdrość, złość, 
rywalizacja z rówieśnikami , walka o przetrwanie i pokonywanie własnych 
słabości. Jest też rozmowa z Bogiem, bunt przeciwko niesprawiedliwemu 
losowi, zuchwałość i wreszcie pogodzenie z przeznaczeniem i samym sobą.

Pani Róża , która jako jedyna potrafi dotrzeć do Oskara, staje się jego 
zaufaną powierniczką najskrytszych tajemnic. To ona wymyśla pewną 
zabawę. Opowiada chłopcu legendę, wedle której z dwunastu ostatnich 
dni roku można wywróżyć pogodę na rok następny. Podobnie w zabawie – 
każdy dzień to dziesięć lat życia (tak jak w legendzie każdy ostatni dzień 
odpowiada jakiemuś miesiącowi). W ten sposób w przyspieszonym tempie 
główny bohater dożywa stu dwudziestu lat.

Piotr Rogaliński przy symbolicznej „szpitalnej” inscenizacji, wcielał się po 
kolei w postaci: Oskara, cioci Róży, lekarza, rodziców, kolegów i koleżanek 
barwnie nakreślając rysy charakterów każdej z nich. Płynnie, dynamicznie i 
z wielkim wyczuciem przedstawiał sceny nacechowane skrajnymi emocjami. 
Na przemian rozśmieszał, porywał, zawstydzał, zaczarowywał, wzruszał 
widownię.

Choroba terminalna, cierpienie, śmierć – wciąż trudno nam o tym roz-
mawiać, wciąż nieumiejętnie się do tego zabieramy. Spektakl „Dla Róży” 
to dobry „wstęp” do takich rozmów. Teatr doskonale pomaga nam wtedy, 
gdy odwlekamy niezręczne rozmowy, gdy trudne słowa nie chcą przejść 
przez gardło.

Maria Muszyńska, Kamionki
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W dniu 26 kwietnia 2015 roku przed-
stawiciele jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kórniku brali udział w VII 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków 
na Jasnej Górze. Wśród głównych gości 
zaproszeni byli: kapelani strażaków na 
czele z Krajowym Kapelanem ks. bryg. 
Janem Krynickim, Teresa Piotrowska – Mi-
nister Spraw Wewnętrznych, Władysław 
Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki 
Społecznej, Waldemar Pawlak – Prezes 
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, przedstawiciele Kan-
celarii Prezydenta RP, władz rządowych i 
samorządowych. 

Zgodnie z tradycją uroczystości rozpo-
częły się zbiórką pododdziałów na Placu 
Biegańskiego w centrum Częstochowy. 
Prezydent Bronisław Komorowski odebrał 
tam strażacki meldunek i dokonał przeglądu 
pododdziałów. Wraz z Prezydentem Czę-
stochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem 
i Waldemarem Pawlakiem uczestniczył w 
uroczystości sadzenia „Dębu Wdzięczno-
ści”. Prezydent Komorowski podziękował 
strażakom za służbę i zaangażowanie na 
rzecz utrwalania naszej wspólnej wdzięcz-
ności za wolność, z której korzystamy od 25 
lat. Następnie przemaszerowaliśmy Alejami 
Najświętszej Maryi Panny w kierunku jasno-
górskiego Klasztoru. 

Święto strażaków na Jasnej Górze 
rozpoczęło się od koncertu orkiestr i ze-
społów artystycznych Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Pod jedną batutą zagrało 140 
orkiestr z całego kraju. Na Wałach swoje 

przemówienie wygłosił Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. 
Wiesław Leśniakiewicz. Powiedział on 
między innymi, że „tegoroczna Pielgrzymka 
upływa w łączności z wszystkimi strażakami 
pełniącymi tego dnia służbę. Szczególnie 
pamiętamy o 80-u strażakach-ratownikach, 
którzy wylecieli do Nepalu, by tam poma-
gać ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi.” 
Uwieńczeniem świętowania była msza 

święta, której przewodniczył Ks. Arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

Pierwsza taka Pielgrzymka Strażaków 
na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku, 
kolejne miały miejsce w latach 1991, 1992 
i 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki 
organizowane są co 5 lat. 

Prezes OSP w Kórniku
    Dh Andrzej Szyc

Vii oGÓLnopoLska pieLGrZyMka strażakÓw na Jasną GÓrę

W dniu 1 maja 2015 roku Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku 
obchodziła święto swojego Patrona – św. 
Floriana. Uroczystość rozpoczęła się od 
przemarszu do kościoła parafialnego 
Wszystkich Świętych na uroczystą mszę 
świętą, której przewodniczył Ks. Proboszcz 
Grzegorz Zbączyniak. Wspólnie z wszystki-
mi strażakami Gminy Kórnik i ich rodzinami 
byli obecni: Ks. Dziekan Franciszek Sikora, 
Władze Miasta i Gminy Kórnik, przedstawi-
ciele Zarządu Miejsko-Gminnego Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Kórniku, 
Radni Powiatu Poznańskiego, Komendanci 
Policji i Straży Miejskiej, Kórnicko-Bnińskie 

Bractwo Kurkowe , Dowódca Jednostki  
Ratowniczo Gaśniczej nr 6 bryg. Arkadiusz 
Surdyk z Krzesin, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP dh Dariusz Piechocki. 

Po wygłoszonej homilii przez Ks. 
Wikariusza dha Macieja Michalskiego, 
nastąpiło odczytanie dekretu Ks. Biskupa 
Grzegorza Balcerka, którym nominował Ks. 
mgra Grzegorza Zbączyniaka kapelanem 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Kórniku. Komendant, 
dh Leszek Orlewicz podkreślił, że pierwszy 
raz w ponad stuletniej historii jednostki OSP 
w Kórniku strażacy mają swojego kapela-

na. Był także obecny kapelan Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kostrzynie Ks. Edmund 
Jaworski. Poświęcił on mundur strażacki, 
wręczony Nowo Nominowanemu Kapelano-
wi przez Miejsko-Gminnego Prezesa Zarzą-
du OSP w Kórniku dha Jerzego Rozmiarka.

Po nabożeństwie majowym Ks. Kapelan 
Grzegorz założył swój mundur i w asyście 
strażaków, pocztów sztandarowych i 
zaproszonych gości został przewieziony 
samochodem bojowym do remizy kórnic-
kiej Jednostki na poczęstunek i wspólne 
świętowanie. 

Prezes OSP w Kórniku
dh Andrzej Szyc

dZieŃ strażaka w kÓrniku
kórnicki chór castellum cantans 

wziął udział w projekcie artystycznym 
zainicjowanym przez złożoną z lekarzy 
orkiestrę kameralną  „operacja muzyka”. 
Razem z dwoma innymi chórami (Soli 
deo i Arsis), pod egidą wielkopolskiej 
izby lekarskiej przygotowano i zapre-
zentowano publiczności utwór Piotra 
Pałki „Tryptyk Rzymski” inspirowany 
tomem poezji św. jana Pawła ii pod tym 
samym tytułem. 

Pierwszym etapem przygotowań do kon-
certu głównego, który odbył się 26 kwietnia 
w Farze Poznańskiej, były próby każdego 
zespołu osobno; w przypadku chóru z Kórni-
ka pod dyrekcją Daniela Iwanowskiego. Trzy 
ostatnie dni przed koncertem pracowano już 
wspólnie, razem z autorem muzyki Piotrem 
Pałką, który zadyrygował całością. 

Piotr Pałka jest znanym i cenionym, 
związanym z Krakowem kompozytorem, 
aranżerem, producentem muzycznym, 
pedagogiem  i dyrygentem młodego poko-
lenia. Był doceniany w kraju i za granicą, a 
znany jest szczególnie z działań na rzecz 
odnowy muzyki liturgicznej. Prowadzi liczne 
warsztaty chóralne. 

Premiera „Tryptyku ...” w opracowaniu 
muzycznym tego artysty odbyła się 15 
października 2005 pod  Patronatem Hono-
rowym Metropolity Krakowskiego Kardynała 
Stanisław Dziwisza. Poznańskie wykonanie 
natomiast upamiętniło rocznicę kanonizacji 
Papieża Polaka.

Tekst dzieła św. Jana Pawła II zaprezen-
tował znany poznański aktor Zbigniew Gro-
chal. Partie solowe zaśpiewała sopranistka 
Anna Budzyńska. Chórzyści i instrumentali-

ści starali się jak najlepiej zilustrować głębię 
filozoficznego przesłania papieskiej poezji.

Dla wykonawców - w większości muzy-
ków-amatorów - udział w projekcie był szan-
są pracy ze znakomitym, doświadczonym 
dyrygentem oraz okazją do szczególnych 
artystycznych doznań. Gromkie oklaski 
licznie zgromadzonej w Farze publiczności 
dowiodły, że przesłanie autora i wykonaw-
ców trafiło także do słuchaczy. 

27 kwietnia, w nieco okrojonych skła-
dach fragmenty „Tryptyku...” zaprezen-
towano w poznańskiej parafii p.w. Karola 
Boromeusza.  Na pożegnanie członkowie 
współpracujących zespołów zgodnie 
deklarowali chęć podobnej współpracy w 
przyszłości.    

ŁG
Fot. W. Zimniak

konCert „tryptyk rZyMski” 
w RocZNicę kANoNiZAcji ŚwięTEgo PAPiEŻA

W dniu 2 maja br. gościliśmy w Kórniku 
30-osobową Gwardię z austriackiego miasta 
Murau oraz przedstawicieli branży turystycznej 
i mediów z Austrii. Dzień wcześniej gwardziści 
gościli w Poznania na zaproszenie prezydenta 
Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Swoją 
obecnością uświetnili początek majówki, de-
filując ulicami Poznania z kilkumetrową figurą 
Samsona, uosabiającą kiedyś moc kościoła 
katolickiego w walce z protestantami. Gwar-
dzistom w przemarszu towarzyszyła Orkiestra 
Miasta Poznania, Oddział Ułanów Miasta 
Poznania oraz Poznańskie Bractwo Kurkowe. 
Gwardia z Murau istnieje od blisko 400 lat. 
Początkowo ochraniała mieszkańców miasta 
Murau, broniąc jezuickich procesji Bożego Ciała 
przed napadami luteranów.  Dziś Gwardia z Mu-
rau jest organizacją, której głównym zadaniem 
jest uświetnianie najróżniejszych uroczystości 
i kultywowanie tradycji. Gwardziści z Murau 
podróżują po całym świecie. Byli m.in.: w 1990 
roku na zaproszenia rosyjskiego prezydenta 
Michaiła Gorbaczowa w Moskwie, w 1993 
roku u papieża Jana Pawła II w Watykanie, a 

w 1998 roku w Londynie u królowej Elżbiety 
II. Do Kórnika gwardziści z Murau przyjechali 
na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik Jerzego Lechnerowskiego i prezesa 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
Marka Baranowskiego. Gwardziści z Murau w 
towarzystwie braci kurkowych i kórnickich służb 
mundurowych przemaszerowali od zamku, 
który wcześniej zwiedzili, na rynek w Kórniku. 

Na rynku gości z Austrii powitał burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz 
i „Biała Dama” Olga Paprocka. Gwardziści 
z Murau przekazali burmistrzowi upominki i 
materiały promocyjne z Murau, a na koniec  
oddali salwy honorowe na cześć gospodarzy 
i zgromadzonych mieszkańców.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

wiZyta Gwardii Z austriaCkieGo Miasta Murau
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kolejny coroczny konkurs młodych instrumen-
talistów obejmujący swym zakresem całą 
Wielkopolskę. Przybyło aż 40 uczestników, 
nawet z dość dalekich miejscowości jak np. 
Bobrowo, Duszniki, Sędziny, Buk, Dobieżyn, 
Stęszew, Środa Wlkp. itd. Kórnik wystawił 12 
śmiałków. To: Bogusław, Stanisław i Ludwika 
Kowalscy, Ignacy i Fryderyk Zygmanowscy, 
Anna i Maria Galubińskie, Katarzyna i Jakub 
Smolarkiewicz, Klementyna Grząślewicz, 
Marcin Woziwodzki i Jakub Lehmann. Prze-
praszam, że pominę tu innych mieszkających 
w naszej gminie. Utworzono cztery grupy: 
I. Instrumenty różne (wszystkie roczniki), II. 
Fortepian (roczniki 2005 i młodsi), III. Fortepian 
(roczniki 2004 – 2002), IV. Fortepian (roczniki 
2001 i starsi). Średnio było po około 10 uczest-
ników w grupie.

A oto wyniki. Grupa I: I miejsce Anna Maj-
chrzak z Poznania (gitara), II m. Denis i Kewin 
Stolarscy z Bobrowa (keyboard), III m. Milena 
Kleszcz z Sędzin (gitara), wyróżnienia: Julia 
Szymaszyk z Sędzinka i Martyna Wilczek z 
Dusznik (gitary).

W dalszych wykazach grup pianistycznych 
pozwoliłem sobie zamieścić też nazwiska na-
uczycieli, aby zobrazować, jaka jest ich rola w 
kształtowaniu poziomu gry ucznia. I tak:

Grupa II: I miejsce ex aequo Klementyna 
Grząślewicz z Kórnika (nauczyciel Zygmunt 
Szram) i Alicja Wesołek ze Środy Wlkp. 
(naucz. Maria Polowczyk), II m. Bogusław 
Kowalski z Kórnika (naucz. Z. Szram), III m. 
Karolina Ziembińska (naucz. M. Polowczyk), 
wyróżnienie Aleksander Wiśniewski z Kamio-
nek (naucz. Z. Szram).

Grupa III: I m. ex aequo Mikołaj Gul-
czyński z Mieczewa (naucz. Z. Szram) i 
Michał Szaroleta ze Środy Wlkp. (naucz. M. 
Polowczyk), II m. Kasper Waligóra ze Środy 
Wlkp. (naucz. M. Polowczyk), III m. nie przy-
znano, wyróżnienia Aleksandra Pawłowicz z 
Błażejewa i Maria Gałubińska z Bnina (obie 
uczy p. Maciej Nowak).

Grupa IV: I m. Jakub Lehmann z Kórnika 
(naucz. Z. Szram), II m. ex aequo Ludwika 
i Stanisław Kowalscy z Kórnika (naucz. Z. 
Szram). III m. i wyróżnień nie przyznano.

Widzimy, że wśród nauczycieli są tylko 
3 nazwiska, ale było ich wiele. Jurorzy nie 
wiedzieli, kto kogo uczy. Widać więc, jak 
w wypadku fortepianu ważny jest wybór 

nauczyciela. To on ustawia rękę, postawę, 
uderzenie i pozostałe elementy techniczne 
oraz ma decydujący wpływ na przyszły 
rozwój dziecka.

Ogólnie reprezentowany poziom był w 
tym roku bardzo wysoki. Dzięki zasadzie, że 
wśród wykonywanych utworów musiał być 
choć jeden rozrywkowy, koncert był ciekawy 
i zróżnicowany. Frekwencja duża, często 
na widowni brakowało miejsc. Organizacja 
bez zarzutu, za co należą się ciepłe podzię-
kowania dyr. Sławomirowi Animuckiemu i 
Piotrowi Mastalerzowi. Gdyby jeszcze zna-
lazły się pieniążki na jakieś drobne nagrody 
rzeczowe…

Zygmunt Szram

Xiii festiwaL MŁodyCH MuZykÓw – kÓrnik 2015

weekendy majowe
ScENA  FAkTU  lEgioNU 

„kLaudyna - 
MuZa poetÓw”

„Należy przechować pamięć cnót”

Klaudyna Potocka przyszła na świat 27 
sierpnia 1801 roku, w bocznej oficynie kór-
nickiego zamku, zwanej dziś „Klaudynówką”. 
Nadano jej imiona Teofila Klaudyna. Pierwsze 
imię otrzymała na cześć Teofilii z Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej, „Białej Damy”, aby w 
ten sposób bardziej zamanifestować tradycje 
rządów rodzinnych w Kórniku. W 1801 roku 
zakończył się bowiem pomyślnie dla Działyń-
skich proces z Szołdrskimi o dobra kórnickie. 
Dla podkreślenia ściślejszych związków 
nowych właścicieli majątku z miejscową 
społecznością w czasie uroczystego obrzędu 
chrztu pierwsze miejsce wśród par rodziców 
chrzestnych wyznaczono burmistrzom: 
Kórnika – Danielowi Herzogowi, oraz Bnina – 
Beniaminowi Fibig.

Żyła zaledwie 35 lat, lecz już za życia 
otaczała ją legenda Polki – patriotki, całkowi-
cie poświęcającej się dla kraju i dla rodaków. 
Pisali o niej poeci: Legendarna ta postać tak 
się wyróżnia od ogółu ludzi i tak się ponad 
zwyczajny ich poziom podniosła, że w legen-
dzie też chyba lub w poezji mogłaby ujść za 

prawdziwą, jako ideał  - Wincenty Pol.  Ta 
kobieta godzi z rodzajem ludzkim i może na-
tchnąć znowu wiarą w cnotę i dobroć na ziemi. 
Zdaje się mieć życia tylko na parę godzin, a 
przecież znajduje zawsze siły na służenie 
innym  - Adam Mickiewicz.

Pisała: Gdyby pan ukrył przede mną jedną 
łzę, którą byłabym mogła otrzeć, lub jedno 
westchnienie, którego gorycz byłabym mogła 
osłodzić – to będzie pan za to odpowiadał 
przed swoim sumieniem.

Czyż mogę obojętnie patrzeć na los 
naszych braci dzielnych, szlachetnych, a tak 
nieszczęśliwych? Gdybym mogła być pewna, 
że moje cierpienia osuszą ich łzy, poświęciła-
bym się dobrowolnie.

Klaudyna Potocka zasłynęła z pomocy 
powstańcom 1831 roku, pielęgnując rannych. 
Fundusze, jakie uzyskiwała z majątku, prze-
znaczała w większości na pomoc dla byłych 
żołnierzy polskich udających się na emigrację. 
W Dreźnie zorganizowała Komitet Dobroczyn-
ności Dam Polskich, który zajmował się zbiera-
niem funduszy na pomoc potrzebujących. Na 
przedmieściach Drezna wynajęła obszerny 
dom, w którym urządziła schronisko polskie. 
Wśród jej przyjaciół i współpracowników nie 
zabrakło wybitnych poetów: Antoniego Odyń-
ca, Wincentego Pola, Stefana Garczyńskiego, 
Adama Mickiewicza, którym pomagała w 
wydawaniu i kolportowaniu ich dzieł. Sama w 
młodości niezwykle artystycznie utalentowana, 
pozostała bardzo wrażliwa na sztukę.

Inscenizacja teatralna pt. „Klaudyna” 
Stowarzyszenia Teatralnego Legion  towa-
rzyszyć będzie wystawie „Nie tylko siostra 
sławnego brata” 16 i 17 maja 2015 w „Klau-
dynówce” : 16.05 o godz. 11.00 do 11.40; 
17.05 o godz. 14.30 do 15.00. Zapraszamy 
i uprzejmie prosimy o punktualne przybycie 
na spektakl, by nie rozpraszać młodych 
artystów w trakcie spektaklu.

O Klaudynie pisano: anioł pocieszenia 
dla cierpiących, żywe uosobienie miłości 
bliźniego, gwiazda moralna działaczy, 
natchnienie dla poetów, postać spowita 
blaskiem gorejącego światła czarodziejskiej 
latarni romantyzmu. 

Klaudyna Potocka zmarła w Genewie. 
Mimo zamierzeń złożenia jej prochów w 
krypcie rodzinnej Działyńskich w Kórniku, 
z braku odpowiednich funduszy, prochy 
jej przewieziono z Genewy w 1879 roku 
do Paryża i złożono w grobowcu generała 
Władysława Zamoyskiego na cmentarzu 
w Montmorency, gdzie spoczywa do dziś. 

Nikt jej nie zastąpi, nikt nie zrówna temu 
poświęceniu się dla ludzkości i miłości brat-
niej. Klaudyna Potocka była wzorem cnót 
poświęcenia dla ojczyzny i miłości bliźniego. 
Nie dosyć jest zapłakać nad tym zgonem; 
należy przechować pamięć cnót, należy ją 
naśladować (gen. Benigna Małachowska)

Anna Łazuka-Witek

Tegoroczny Festiwal Piosenki, który odbył 
się w sobotę, 25 kwietnia, w Przedszkolu nr 1 
im.  Misia Uszatka zapewne na długo zapad-
nie w pamięci naszych gości oraz naszych 
uczestników. Z kilku powodów. Po pierwsze 
dlatego, że zmieniłyśmy jego formę. Od tego 
roku dzieci nie występują na scenie same. 
Śpiewają dowolny utwór (od tych typowo 
dziecięcych poprzez piosenki Disco- Polo aż 
do utworów bardzo poważnych, takich jak na 
przykład „Sen o Warszawie”) w towarzystwie 
członków swojej rodziny. Mimo, że wiele osób 
miało dość sceptyczne nastawienie do nowej 
formuły naszej imprezy, myślę, że po wystę-
pach, które wspólnie mieliśmy okazję usłyszeć 
i obejrzeć, na pewno zmieniły swoje zdanie. A 
występy były piękne. Śpiewały dzieci wraz z 
rodzeństwem, z kuzynostwem, z dziadkami, z 
mamusiami i tatusiami, którzy niejednokrotnie 
akompaniowali swoim pociechom na gitarze 
czy pianinie. Porywający był występ Anielki i 
Jej wujka, który rozśpiewał całą publiczność, 
całe jury i organizatorów festiwalu. 

Kolejnym powodem, dla którego nasz XV 

festiwal będzie szczególnie pamiętany, jest 
brak…prądu, który na takiej imprezie jest (jak 
się o tym przekonałyśmy) niezbędny. Niestety, 
w sobotę, 25 kwietnia, punktualnie o godzinie 
10.00, tego prądu zabrakło. Powodem była 
awaria, przez którą prądu nie miało całe miasto. 
W jednej chwili, nad naszymi głowami poja-
wiły się czarne chmury… Z piorunami… Na 
szczęście zawsze dobrze zorganizowana pani 
Dyrektor szybko te chmury rozwiała. Z pomocą 
i najcenniejszym dla nas w tym krytycznym 
momencie agregatem prądotwórczym przybyli 
do nas strażacy (GORĄCO DZIĘKUJEMY!!!). 
Festiwal rozpoczął się z godzinnym opóźnie-
niem, ale mimo nieprzewidzianym przeciwno-
ściom losu, dalej potoczył się zgodnie z planem. 
Wszyscy dobrze się bawili  miło spędzając czas 
przy muzyce i śpiewie.

W naszym festiwalu wszyscy występujący 
artyści są zwycięzcami, wszyscy otrzymują 
dyplomy i nagrody. Jury jednak postanowiło wy-
różnić rodzinę Veroniki Chmury, która śpiewała 
z bratem, przy akompaniamencie mamy (piani-
no) i taty (gitara). Veronika otrzymała specjalną 

nagrodę, ufundowaną przez KCRiS Oaza, 
którą jest bilet wstępu dla 4- osobowej rodziny 
na basen. Jeszcze raz gratulujemy serdecznie 
niezwykle umuzykalnionej rodzinie Veroniki.

Wszystkim, dzięki którym zapamiętamy 
nasz festiwal jako udany, serdecznie dziękuje-
my. Dziękujemy uczestnikom, dziękujemy za 
przybycie naszym specjalnym gościom- przy-
jaciołom naszego przedszkola: p. Jadzi Niemier, 
p. Irenie Kaczmarek, p. Małgosi Hegmit, p. 
Anecie Weber, p. Jurkowi Cepce. Dziękujemy 
panom Strażakom za pomoc, panu Michałowi 
Jędrzejczakowi i firmie „Go Events” za pro-
fesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Ja ze 
swojej strony dziękuję wszystkim koleżankom 
za sprawną organizację i współpracę (jesteście 
Najlepsze!).

Mam nadzieję, że w przyszłym roku na 
naszym festiwalu pojawi się jeszcze więcej 
uczestników. Śpiewać przecież każdy może… 
A wspólne, rodzinne śpiewanie wnosi w nasze 
serca radość i uśmiech. I sprawia, że spędzamy 
czas razem… Miło i przyjemnie…

Beata Krakowska

XV festiwaL piosenki „rodZinne Śpiewanie”
 w PRZEdSZkolU miSiA USZATkA

spotkanie Ze stoMatoLoGieM
16 kwietnia 2015r. w 

oddziale przedszkolnym w 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Kórniku, odbyło się spo-
tkanie ze stomatologiem, 
panem Rafałem Hała. Pan 
stomatolog przypomniał 
dzieciom podstawowe za-
sady dbania o jamę ustną, 
m.in. zademonstrował na 
modelu szczęki w jaki sposób 
należy dokładnie czyścić zęby, przypomniał ile czasu trzeba poświęcić na tę 
czynność oraz ile razy dziennie ją powtarzać. Następnie dzieci dowiedziały 
się co należy jeść oraz czego unikać w swoich codziennych posiłkach aby 
zęby były mocne i zdrowe. Pan dentysta pokazał również dzieciom z czego 
składa się ząb i co się z nim dzieje kiedy zaczyna chorować. Dzieci miały też 
okazje poznać podstawowe narzędzia, wykorzystywane w codziennej pracy 
w gabinecie stomatologicznym. Celem spotkania było przybliżenie sylwetki 
stomatologa, zapoznanie ze sposobami dbania o zęby, zmniejszenie obawy 
przed wizytą w gabinecie dentystycznym oraz zachęcenie dzieci do kontroli 
zębów. Mamy nadzieję, że od tej pory już nikt z zerówkowiczów nie będzie 
bał się wizyty u stomatologa, a jak należy dbać o zęby zapamięta na zawsze. 
Dzieci były bardzo zainteresowane tematem i zadawały mnóstwo pytań. Na 
koniec spotkania dzieci otrzymały drobne upominki.

Kinga Kopersk
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Z bibLioteki

„wybieram bibliotekę”
 -  to hasło Tygodnia Bibliotek

8 do 15 maja 2015 roku 
W dniach od 8 do 15 maja 2015 roku, 

biblioteki biorą udział w ogólnopolskiej akcji 
– „Tydzień Bibliotek”, organizowanej przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W jej ramach Biblioteka Publiczna w 
Kórniku i Filia w Bninie przygotowały dla 
czytelników wiele atrakcji popularyzujących 
czytanie, biblioteki i wszelkie ich działania 
edukacyjno – artystyczne.

Biblioteka Publiczna w kórniku 
i Filia w Bninie proponują:

Udział w konkursie 
gwary wielkopolskiej 

 - „Pobajtlujmy w kórniku” 
( kórnik – Bnin )

wystawy książek z autografami pisarzy 
( kórnik - Bnin )

Prezentację gazetek związanych z 
„Tygodniem Bibliotek”: 

- aktywność ruchowa w każdym wieku
- gazetka „ odjazdowy Bibliotekarz”

wystawę prac uczestniczek 
warsztatów „Pasjoteki”. ( kórnik )

Spotkanie z policjantem pt. 
Bezpieczny senior ( seniorzy Bnin )

koncert muzyczny ( Bnin )
Zajęcia edukacyjne i biblioteczne 
( dzieci i młodzież, kórnik - Bnin )

Dodatkową atrakcją, zamykającą „Ty-
dzień Bibliotek” jest rajd rowerowy „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”. Odbędzie się w dniu 
16 maja ( sobota ). Wzorem lat ubiegłych, 
chętni uczestnicy rajdu wezmą udział  w 
konkursie na limeryk oraz poznają urokli-
we okolice Gminy. Rajd wzbogaci piknik 
w Koszutach.

 Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na stronie biblioteki: www.bibliote-
ka.kornik.pl, w zakładce aktualności.

ZAPRASZAmY wSZYSTkich BARdZo 
SERdEcZNiE do „ŚwięTowANiA” 

Akcji „TYgodNiA BiBlioTEk”.

Organizatorzy

 
 

Przedszkolaki w Bibliotece
Z okazji „Światowego Dnia Książki”  22 i 

23 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku odwie-
dziły Bibliotekę Publiczną. 

Przedszkolaki zapoznały się z działalno-
ścią biblioteki. Wypowiedziały się na temat 
traktowania książek, właściwego zachowania 
w bibliotece oraz różnic między biblioteką a 
księgarnią. Dzieci dowiedziały się, że każdy z 
Nich może się zapisać i zostać czytelnikiem. 
Lekcję biblioteczną zakończyło oglądanie 
książek przestrzennych, do głaskania, wy-
dających dźwięki, z okienkami i wiele innych 
ciekawych pozycji literackich.

Na koniec Panie bibliotekarki przygo-
towały niespodziankę – dzieci wysłuchały 
inscenizacji wzbogaconej kostiumami  dwóch 
wierszy pt.:„Biedronka” ( Tomasza Nowaczy-
ka) oraz „Zosia Samosia” ( Juliana Tuwima ). 

Podobnie przebiegał program odwiedzin 
licznej grupy dzieci z Przedszkola „Śpiewa-
jący Włóczykije”, który odbył się w dniu 24 
kwietnia. Liczna grupa najmłodszych przed-
szkolaków poznała tajniki Biblioteki. Zobaczyli 
Czytelnię, Wypożyczalnię i Oddział dla dzieci. 
Dzieci poznały ciekawe książki, wysłuchały 
inscenizacji wierszy.

Dodatkowo w dniu 23 kwietnia każdy 
z czytelników odwiedzających biblioteki 
otrzymał piękną, czerwoną, różę – symbol 
„Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”.  

Agnieszka Szkudlarek

„Pasjoteka”
W dniach 13, 20 i 27 kwietnia odbyły się 

kolejne warsztaty rękodzieła, które obfito-
wały w nowe inspirujące działania.

Panie poznały kolejne sposoby ozdabia-
nia przedmiotów, tym razem metalowych, 
techniką Decoupage. 

Po dokończeniu tematu malowania, na-
klejania i lakierowania rozpoczęłyśmy nowy 
temat zajęć, czyli bransoletki z koralików 
wykonywane na szydełku.

 Jest to technika „sznura tureckiego”, 
polegająca na szydełkowaniu w odpowiedni 
sposób nawleczonych na nitkę koralików. 
Ważna, w efekcie końcowym, jest  sekwen-
cja nawlekania koralików oraz ich wielkość. 
Mimo iż każda z Nas umie szydełkować, 
jednak bransoletka, która pozornie wygląda 
na łatwą do wykonania, wywołała spore 
emocje i lekkie zdenerwowanie ;). Opłaciło 
się być cierpliwym, „załapałyśmy” sposób 
szydełkowania i przekładania koralików tak, 
aby tworzyły piękną bransoletkę.

Z kolei w dniach 1-3 maja 2015 roku, 
w godzinach 11:00 do 15:00 w Kórnickim 
Arboretum, odbędzie się wystawa prac 
rękodzielniczych pt.: „ Wiosenne Inspira-
cje”. Jak co roku, uczestniczki „Pasjoteki” 
przygotowały przepiękne prace, które będą 
prezentowane aż trzy dni. Serdecznie za-
praszamy do oglądania i oddawania głosów 
na najciekawsze prace.

Katarzyna Kaczmarek

lubisz jeździć rowerem? Uwielbiasz 
czytać? chcesz połączyć obie pasje? 

odjazdowy Bibliotekarz jest idealnym 
wydarzeniem dla ciebie! już w sobotę 
16 maja wystartuje kolejny raz kórnic-
ka edycja tej imprezy. Podczas rajdu 
bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy 
książek oraz rowerów, przejeżdżając 
przez kórnik i okolice, będą mieli okazję 
przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne 
popołudnie w gronie osób o podobnych 
pasjach. 

Tegoroczna akcja rozpocznie się o 
godzinie 11:00 przy ławeczce Wisławy  
Szymborskiej (Promenada). Podróżując 
na dwóch kółkach uczestnicy rajdu dojadą 
do Koszut. Tam zwiedzimy Muzeum Ziemi  
Średzkiej, które mieści się w późnoba-
rokowym dworze szlacheckim. W czasie 
pikniku na terenie zabytkowego parku 
krajobrazowego  będzie można zmierzyć 
się z zadaniem konkursowym - napisaniem 
limeryku łączącego w swojej treści tematy 
Kórnika, Wisławy Szymborskiej, rowerów 
oraz książek. Tradycyjnie odbędzie się bo-
okcroosing, czyli wymiana książek. 

Zachęcamy do zabrania ze sobą prze-
czytanych lektur i wymienienia na inne! 

Zapraszamy wszystkich pasjonatów 
książek i rowerów już 16 maja o godzinie 
11:00 na Promenadę kórnicką przy ławecz-
ce Wisławy Szymborskiej.

ORGANIZATORZY: 
* Stowarzyszenie Smartness 

* Biblioteka Publiczna w Kórniku
http://biblioteka.kornik.pl/

wydarzenie współfinansowane
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DOKĄD ZMIERZAMY

dbaJ 
o kręGosŁup
W dniu 29 kwietnia w filii biblioteki w 

Bninie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: 
Dbam o zdrowie. Tym razem poświęcone 
zostało schorzeniom i bólom kręgosłupa. 
Gościem spotkania był specjalista w dzie-
dzinie fizjoterapii pan Bartosz Zakrzewski. 
W bardzo ciekawy sposób opowiedział o 
najczęstszych przyczynach bólu kręgosłupa 
jakimi są: dyskopatia, zmiany zwyrodnienio-
we, przepuklina krążka międzykręgowego, 
czy rwa kulszowa. Fizjoterapeuta podkre-
ślał jak ważna jest odpowiednia pozycja 
ciała, ćwiczenia rozciągające, masaż oraz 
właściwe nawyki przy codziennych czyn-
nościach takich jak: chodzenie, siedzenie, 
schylanie się, czy podnoszenie ciężkich 
przedmiotów. Dzięki tym sposobom moż-
na w znacznym stopniu ograniczyć wiele 
dolegliwości bólowych. 

Pan Bartosz Zakrzewski zwrócił też 
uwagę na korzystne znaczenie aktywności 
ruchowej w profilaktyce schorzeń kręgosłu-
pa. Spacery, nordic walking, regularne ćwi-

czenia usprawniają kręgosłup, zapobiegają 
jego bólom, wzmacniają siłę mięśniową, a 
zarazem są jednym z najprostszych spo-
sobów na poprawę funkcjonowania całego 
organizmu.

Zainteresowani tematem uczestnicy 
zadali wiele szczegółowych pytań. W od-
powiedzi uzyskali zbiór cennych porad, np. 
jakie ćwiczenia można wykonywać w domu 
lub podczas przerw w pracy, a jakie, przy 

określonych dysfunkcjach kręgosłupa, są 
niewskazane.

Na zakończenie spotkania zachęcono 
słuchaczy do wykorzystania dostępnej w 
bibliotece literatury o tematyce zdrowotnej.

Bardzo dziękuję panu Bartoszowi Za-
krzewskiemu za bezinteresowną edukację 
prozdrowotną i promocję aktywnego stylu 
życia.

Klaudyna Przybylska-Pawłowska
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W sobotę 25 kwietnia w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” od-
była się XIII edycja Maratonu Aerobiko-
wego, prowadzonego przez  instruktorów 
Oazy.

P rog ram mara tonu  obe jmowa ł 
wszystkie zajęcia fitness, które prowa-
dzone są w naszym Centrum tj. zajęcia 
LesMills – BodyPump  i  BodyCombat 
oraz ABT, ABS, Zumbę, Jogę. Nowością 
na ostatnim maratonie był Spinning, który 
okazał się strzałem w dziesiątkę i zdobył 
szerokie grono nowych fanów. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
wspaniałej formy, dziękujemy za obec-
ność i bardzo cieszymy się, że o dobrą 
kondycję dba się już od najmłodszych 
lat, o czym świadczy obecność uczennic 
z kórnickiego gimnazjum oraz liceum. Do 
zobaczenia na następnym XIV marato-
nie, który odbędzie się jesienią.

Dziękujemy instruktorom: Asi, Sylwi, 
Gosi, Manueli, Karolinie oraz Hubertowi, 
a także sponsorom (w kolejności alfabe-
tycznej):
-ACTIVE Wojciech Gorzelanny
-Dietostyl  Monika Majchrzycka - Eliks
-F.A.C.T Consulting Anna Majorczyk 
Reiter
- GD Dorota Gabryś
- Hurtownia kosmetyków POWĄSKA
-OAZA LOOK  - fryzjerstwo 
-Paralotnie Poznań Szymon Domagała
-Sezami Sport PRODUCT PLUS
-Ventus Restaurant

Oaza

piękne Lata 
1956-1960

Z radością przyjęłam informację o 
mającym się odbyć kolejnym Zjeździe 
Absolwentów naszego liceum. cieszę 
się, że będzie mi dane w nim uczestni-
czyć z najbliższymi przyjaciółmi, z tymi 
starszymi i młodszymi.

Spoglądam na fotografię, ze Zjazdu 
w 1965 roku. Na pierwszym planie sza-
cowne Grono, przedstawiciele władz, 
dalej starsi koledzy, pierwsze roczniki i 
dalej coraz wyżej następni, a na górze 
najmłodsi, wśród których nasza klasa...

A teraz można się spodziewać, że 
to my znajdziemy się wśród tych naj-
starszych.

Rocznik 1956-1960. Garnęliśmy się 
wtedy do szkoły, bo ważna, bo dawała 
szansę na dobre wykształcenie, bo blisko 
i nie wymagała uciążliwego dojazdu do 
Poznania. Nie było luksusów: pojedyncze 
klasy, ledwo dwie pracownie: biologiczna 
i fizyczna, pastowane czarne podłogi, 
kaflowe piece węglowe pracowicie ob-
sługiwane przez woźne: panią Ogórową 
i panią Molską ... i „podwórkowa toaleta”.

Oglądam zdjęcie z ósmej - pierwszej 
klasy: gromadka spłoszonych, młodych, 
z Kórnika, Bnina, okolicznych wiejskich 
szkół, ze Śremu, Środy ... i wychowaw-
czyni, najukochańsza pani profesor Zofia 
Baranowska, która ogarniała nas swoim 
sercem, swoim ciepłem, kochała swoją 
rodzinę, szczyciła się synem Stanisła-
wem, czytała nam jego listy ze Spits-
bergenu, gdzie przebywał na wyprawie 
naukowej, jako glacjolog.

Wszyscy nauczyciele byli cierpliwi, 
sprawiedliwi, dostępni, znaliśmy się do-
brze, było jak w rodzinie i jak w rodzinie 
także wymagania i obowiązki. Powoli 
wchodziliśmy w tryb nauki i wymaga-
nych zachowań, kolejno przechodząc 
do następnych klas i dążąc do matury. 
Po drodze z różnych przyczyn odpadali 
nasi koledzy i z gromadki ponad 30 
osób do matury przystępowało tylko 11. 
Wśrod naszych kolegów znaleźli sie też 
niewidomi uczniowie, którzy mieszkali w 
Bninie w Domu Dziecka i byli otoczeni 
opieką i naszą pomocą.

Byliśmy „wybrańcami”, przynależność 
do szkoły znaczyły na rękawach naszych 
kurtek i beretach tarcze z numerem szko-
ły, obowiązywały granatowe fartuszki z 
białym kołnierzykiem dla dziewczynek. 
Strój był wymagany i kontrolowany na 
apelach, szczególnie przez groźnego 
dyrektora Józefa Liberę.

 Łagodniejsze relacje mieliśmy z 
biologiem, profesorem Kazimierzem 
Zimniakiem ze zdziwieniem przyjmują-
cym działanie Adama, który pracowicie 
odrywał liście paprotki twierdząc, że idzie 
jesień i liście opadają... Nadzwyczajną 
cierpliwość - szczególnie dla mnie- wyka-
zywał profesor Mieczysław Półchłopek, 

matematyk. Profesor Ryszard Nitsche, 
nauczyciel języka niemieckiego wycho-
wywał nas na swój sposób wygłaszając 
„umoralniające „bajeczki zaczynając 
od słów: „Kasprzyku kochany”... Pani 
profesor Leokadia Langner dodawała 
otuchy odpowiadającym przy tablicy: 
„bardzo dobrze...bardzo dobrze...bardzo 
dobrze...siadaj 3+!. Ważne były dla nas 
oceny i ważna specjalna tablica wisząca 
w klasie i wypełniana po każdej wywia-
dówce. O nasze zdrowie i uświadomienie 
dbał doktor Leon Langner. 

Pracowite dni nauki przerywały roż-
ne atrakcje: prace społeczne -wykopki 
ziemniaków i zbieranie kukurydzy na 
pegeerowskich polach pod czujnym 
okiem nauczycieli, próbujących opano-
wać nasze harce...

Były tez rozrywki kulturalne: wyciecz-
ki do Poznania do Opery oraz spotkania 
szkolno-towarzyskie np. bal karnawałowy 
w obowiązkowych biało-granatowych 
strojach i najważniejsza „studniówka”.

Wielkie znaczenie dla szkoły i naszej 
klasy miało powstanie w 1956 roku dru-
żyny harcerskiej z dh Bolesławem Susz-
ką i przybocznymi: Izą Majchrzycką (Wa-
szakową), Halinką Jachnik (Półchłopko-
wą), Jurkiem Foglem. Nie wymieniam 
wszystkich - przepraszam, ale byliśmy 
wielką, wspaniałą rodziną, przeżywającą 

niezapomniane chwile w harcówce „Go-
łębniku” na strychu szkoły, poznającą 
zasady postępowania ważne na całe 
życie. Harcerstwo umożliwiało nam też 
wędrówki po Polsce, za „zapracowane” 
uprzednio samodzielnie pieniądze.

I tak doszliśmy do matury, ważnego 
egzaminu, w sali gimnastycznej, w na-
leżytej oprawie i emocjach. Każdy ma z 
tego wydarzenia własne wspomnienia... 
Na końcu „bal maturalny”, w baraku na 
Błoniach, z prawdziwą orkiestrą wojsko-
wą ze Śremu dzięki koledze Staszkowi, 
który w ostatniej klasie dołączył do nas 
i na zawsze się zaprzyjaźnił. 

I jak wszyscy z naszej klasy przy-
jaźnimy się do dziś, spotykamy często, 
obchodziliśmy wspólnie rocznicę matury, 
wspólnie urodziny - okrągłe!!!, wspólnie 
radujemy się z osiągnięć naszych dzieci 
i wnuków, wspieramy w najtrudniejszych 
chwilach, żegnamy ze smutkiem...

Obyśmy zdrowi i pogodni spotykali się 
na kolejnych Zjazdach, czego wszystkim 
Absolwentom życzę

- Ola Wiatrolik (Libner) 

Klasa VIII 1956 

Matura 1960

Xiii Maraton 
aerobikowy 

Już 
Za NaMI!
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W dniu 12 kwietnia 2015 roku w Hali Spor-
towej KCRiS Oaza, odbyła się I Kolejka XV Ligi 
Taekwndo Wesołek rozgrywana tradycyjnie o 
Puchar Burmistrza Kórnika.

W turnieju wystartowało blisko 300 za-
wodników z 19 klubów Polski. UKS Oaza 
Kórnik wystawił bardzo liczną 48 – osobową 
reprezentację zawodników w wieku 6-14 lat 
oraz zawodników masters. Liga Taekwondo 
Wesołek jest turniejem jest turniejem w którym 
często dzieci po raz pierwszy mają okazję 
rywalizować w taekwondo olimpijskim. W pierw-
szym etapie startują w trzech konkurencjach 
sprawnościowych. Najlepsi, którzy potrafią i 
mają predyspozycje do walki sportowej, stają 
naprzeciw siebie, by walczyć w pełnym full kon-
takcie. Konkurencje sprawnościowe wymagają 
od ćwiczącego wszechstronnej sprawności. 
Konkurencja poomsae – to rywalizacja układów 
formalnych, która obecnie nabiera prestiżu. 
Druga konkurencja zwana Timio ab-czagi – to 
kopnięcie nogą na wysokość. Tu najlepsi po-
trafią sięgnąć stopą nawet 75 cm ponad swoja 
głowę. Trzecia konkurencja to nare-czagi, gdzie 
zawodnik naprzemiennie wykonuje kopnięcia. 
Tutaj, najlepsi osiągają wynik 50 kopnięć na 10 
sekund. Jednak największe emocje wywołuje 
konkurencja walki sportowej. Od zeszłego roku 
w lidze taekwondo starują mastersi, osoby po 
35 roku życia. Możemy poszczycić się, że w 
naszym klubie trenuje około 15 dorosłych osób. 
Cały dzień zmagań i bardzo dobry wynik UKS 
Oaza Kórnik, który w klasyfikacji drużynowej 
zajął 2 miejsce:

Wyniki klasyfikacji drużynowej:
1. Frank Team
2. UKS Oaza Kórnik
3. AZS OŚ Poznań
4. KS. Rapid Śrem
5. Taekwondo Pleszew
6. Taekwondo Gizałki
7. Taekwondo Jarocin
8. Taekwondo Środa Wlkp
9. LUKS Kantor Częstochowa
10. UKS Hwarang Września
11. Czerwony Smok Poznań
12. Gostyń SSW
13. Olimpijczyk Poznań
14. KUK SON Pawłowice

15. WKS Grunwald
16. Feniks Śrem
17. Orlęta Wrocław
18. K.O Zak Team
19. Dragon Długie Stare
Wyniki indywidualne zawodników UKS 

Oaza Kórnik: Lena Piątkowska 2 brązowe, 
Bartosz Kopyra brązowy, Szymon Deneka 1 
złoty, Mateusz Napieralski 1 srebrny, Wiktor 
Kościelski dwa złote, Ania Osajda 3 srebrne, 
Weronika Szymańska 1 złoty 1 srebrny, Bar-
bara Wartecka 3 brązowe, Zofia Wartecka 
1 złoty, Wojciech Kujawa 1 brązowy, Paweł 
Walerczyk złoto, Justyna Deneka złoto, Paweł 
Kopyra złoto.

Turniej w Kórniku pod każdym względem 
był udany. Sportowo uzyskaliśmy bardzo dobry 
wynik. Wielu młodych zawodników wystarto-
wało po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy, 
na żywo oglądali rywalizację walki starszych i 
bardzo doświadczonych zawodników. To rów-
nież sukces organizacyjny rodziców, na których 
spoczywał obowiązek gospodarza.  Udało się 
pozyskać środki finansowe na przeprowadze-
nie zawodów a nawet budżet przedsięwzięcia 
wyszedł na plus. Dzięki temu dokonamy zakupu 
sprzętu sportowego dla wielu zawodników 
klubu. To również sukces promocyjny klubu, 
miasta i obiektu sportowego Oaza. Zawody 
relacjonowała PTV Poznań. Przyjezdne kluby 
zapoznały się z bazą sportową obiektu spor-
towego. Klub ma nowego kibica, Burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, który przez kilka 
godzin nie opuszczał sali i dopingował młodych 
zawodników i mastersów. Cieszą ciepłe słowa 
włodarza miasta wypowiedziane podczas 
oficjalnego otwarcia i cytowane w mediach, że 
turniej Liga Taekwondo Wesołek znana jest mu 
od lat z dobrej i potrzebnej organizacji, z pierw-
szymi zawodami spotkał się kilka lat temu na 
terenie Kleszczewa i że taekwondo w Kórniku, 
to trzecia mocna dyscyplina sportowa, tuż po 
piłce nożnej i kolarstwie. 

Z pewnością za rok, kibiców i sympatyków 
taekwondo zaprosimy na kolejną, już XVI 
edycję ligi taekwondo. A dziś możemy zaprosić 
na codzienne treningi w UKS Oaza Kórnik. 
Szczegółowe informacje na 

www.taekwondo-kornik.org  

19 MedaLi w i koLeJCe 
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sport sZkoLny
RAdZEwo  STolicĄ PowiATU 

w UNihokEjU
To nie Gułtowy, to nie Przeźmierowo – daw-

ne kuźnie powiatu poznańskiego w unihokeju 
szkół podstawowych ale Szkoła Podstawowa w 
Radzewie jest najlepsza w tej dyscyplinie. Szko-
ła z Gułtów została pokonana w półfinałach 
mistrzostw, a szkoła z Przeźmierowa w finale. 
W zawodach odbytych w Swarzędzu  Szkoła 
Podstawowa w Radzewie została podwójnymi 
mistrzami powiatu poznańskiego w unihokeju. 
Zwycięstwo odniosły zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy.

A jak przebiegała walka w finale najlepiej 
opisze  poniżej „ojciec” sukcesu p. Karol 
Niemier :

„Data 16 kwietnia 2015 roku zapisana 
będzie w kronikach naszej szkoły złotymi 
zgłoskami, bo wprawdzie wygrywaliśmy już 
wcześniej zawody powiatowe w unihokeju, ale 
nigdy nie zdarzyło się tak, żeby w jednym roku 
wygrali i chłopcy i dziewczęta. Te mistrzyniami 
zostały po raz pierwszy (w ubiegłym roku było 
wicemistrzostwo). Chłopcy natomiast nawiązali 
do sukcesów starszych kolegów sprzed 3 i 4 lat. 
Jestem ogromnie dumny ze swoich podopiecz-
nych, bo nie było łatwo i trzeba było w każdym 
meczu walczyć na całego. Mieliśmy też trochę 
szczęścia, ale to podobno sprzyja lepszym :-) 

A oto wyniki meczów w finałach Mistrzostw 
Powiatu, które odbyły się w Swarzędzu

DZIEWCZĘTA:
Radzewo - Przeźmierowo 2:1
Radzewo - Stęszew 2:0
Radzewo - Paczkowo 3:0

Nowe Mistrzynie Powiatu to: Agata Radzie-
jewska (kapitan, 2 gole), Weronika Matuszew-
ska (3 gole), Klaudia Olejniczak (2 gole), Kinga 
Banecka (bramkarka), Dominika Frąckowiak, 
Roksana Toboła, Sandra Nowicka, Zuzanna 
Piotrzkowska, Karolina Staniszewska i Małgo-
rzata Wojtkowiak-Kozakiewicz.

CHŁOPCY:
Radzewo - Przeźmierowo 2:1
Radzewo - Stęszew 2:1
Radzewo - Swarzędz (nr 4) 0:2

Nowi Mistrzowie Powiatu to: Kamil Stemp-
niak (kapitan, 1 gol), Michał Najewski (2 gole), 
Maciej Bartkowiak (1 gol), Stanisław Bartkowiak 
(bramkarz), Patryk Naglewicz, Bartosz Błasz-
kowiak, Tomasz Frąckowiak, Michał Nowak, 
Patryk Knopp, Mikołaj Ostroróg, Sergiusz Jan-
kowski i Wojciech Radziejewski (bramkarz).”

SP RAdZEwo PodwójNYmi mi-
STRZAmi  REjoNU  w UNihokEjU 
!!!!!!!!!!!!! „...tak jak trwa nasza piękna uni-
hokejowa przygoda, nasz piękny sportowy 
sen, w którym wdrapujemy się na kolejnych 
marzeń szczyt! Tworzymy historię i uświa-
damiając to sobie odczuwamy niesamowite 
emocje! Takie chwile jak te nie zdarzają się 
zbyt często... Takie chwile jak te - to nasze 
ZwYcięSTwo!!! we are the champions!!!”

Tego nie spodziewał się nikt w powiecie, 
w rejonie, może tylko ja pisząca artykuł. Tylka 
praca, praca, poświecenie i niezwykła determi-

nacja daje efekty na miarę zwycięstw. Tu trzeba 
zaznaczyć ,że Radzewo  jest małą szkołą, 
dlatego zespoły składają się z uczniów z klas 
4-5-6! Jak wyglądała walka o finał wojewódzki 
najlepiej przedstawi osoba , która poprowadziła 
szkołę do sukcesu czyli p. Karol Niemier.

jesteśmy w dwóch finałach
 wojewódzkich!!!

„Sukces w powiecie był już niesamowity. 
Ale i dziewczęta i chłopcy nie zadowolili się tym. 
Pełni wiary w swoje możliwości i umiejętności, 
świadomi tego, że po wygraniu tylu ciężkich 
meczów nie ma kogo już się bać, nie mając nic 
do stracenia, zawalczyli o więcej! Jedni i drudzy 
zagrali rewelacyjne zawody! Nie oznacza to 
jednak, że było łatwo, lekko i przyjemnie... 
Wręcz przeciwnie! Oba dni dostarczyły solidną 
dawkę nerwów, a niektóre mecze to były istne 
dreszczowce! Na szczęście z happy endem dla 
naszych drużyn! Ale po kolei...

W Mistrzostwach Rejonu Poznań Teren-
-Zachód przyszło nam zmierzyć się z mistrzami 
powiatów: nowotomyskiego, grodziskiego i 
międzychodzkiego

20.04.2015r. w Zbąszyniu grały dziewczęta
Radzewo - Zbąszyń 1:1
Radzewo - Rakoniewice 4:1
Radzewo - Lubosz 8:2

Mecz otwarcia to bardzo dobre spotkanie w 
wykonaniu naszych dziewcząt. Niestety straci-
liśmy bramkę w niegroźnej sytuacji, a potem 
długo musieliśmy męczyć się, by to odrobić. 
Nie wykorzystaliśmy kilku świetnych okazji. Na 
szczęście z pomocą przyszły przeciwniczki, 
które wbiły sobie gola do własnej bramki.

Drugi mecz także bardzo dobry. Dziewczęta 
poprawiły skuteczność. Niestety sędzia zaliczył 
gola dla przeciwniczek, którego nikt inny na całej 
hali nie widział i przez chwilę było nerwowo.

Trzeci nasz mecz to walka nie tylko o zwy-
cięstwo, ale i jego jak największe rozmiary. Wie-
dzieliśmy bowiem, że potrzebujemy strzelić jak 
najwięcej goli, gdyż w końcowym rozrachunku 
będą decydowały one o mistrzostwie. Dziew-
częta oddały mnóstwo strzałów, ostatecznie 
licznik bramek zatrzymał się na 8, choć mógł 
spokojnie na 15. No ale zadanie wykonane. 
Teraz pozostało nam czekać na ostatni mecz 
rywalek ze Zbąszynia, które nie mogły wygrać 
więcej niż 3:0. Czekało nas pół godziny nerwów 
i obgryzania paznokci. Po pierwszej tercji było 

1:0. Po drugiej 2:0. W trzeciej zrobiło się 3:0, 
a do końca meczu pozostawały jeszcze aż 4 
minuty, najdłuższe 4 minuty w historii! Zbąszyń 
nie może strzelić czwartej bramki, więc ryzykuje 
i wycofuje bramkarza, ale nadziewa się na 
kontrę i traci bramkę! SP Radzewo Mistrzem 
Rejonu wśród dziewcząt!!!

21.04.2015r. w Rakoniewicach grali chłopcy
Radzewo - Wojnowice 5:4
Radzewo - Lubosz 1:0
Radzewo - Granowo 6:2
Inauguracyjny mecz to prawdziwy dresz-

czowiec! Po pierwszej tercji prowadzimy 2:0 i 
wydaje się, że mamy rywala w garści. Zastana-
wiamy się tylko, ile jeszcze bramek zdobędzie-
my. Tymczasem nasz zespół doznaje dziwnej 
metamorfozy i po drugiej części przegrywamy 
2:4. Bynajmniej się nie poddajemy. Nie mając 
czego bronić rzucamy się do ataku. Idzie ciężko, 
ale w końcu zdobywamy kontaktowego gola, 
który dodaje nam skrzydeł. Po golu na 4:4 na 
minutę przed końcem przeciwnik wyraźnie 
zaczyna się denerwować. Wykorzystujemy to 
i na 15 sekund przed końcem Bartosz Błasz-
kowiak strzałem z dalszej odległości daje nam 
upragnione zwycięstwo! To właśnie w takich 
meczach poznaje się siłę drużyny. Nasza nie 
zwątpiła w sukces ani przez chwilę!!!

Drugi mecz toczy się wyraźnie pod na-
sze dyktando, jednak nie potrafimy pokonać 
bramkarza gości. Dodatkowo musimy uważać 
w obronie, bo co chwilę suną niebezpieczne 
kontry. W końcu strzelamy gola, ale sędzia 
go nie uznaje. Walczymy więc dalej. Upór się 
opłaca. Bicie głową w mur przynosi w końcu 
efekt i przebijamy go za sprawą gola Michała 
Najewskiego.

Ostatni mecz na szczęście nie był już tak 
nerwowy, gdyż szybko potrafiliśmy zdobyć 
kilka goli. Tracimy dwa, ale nie ma to żadnego 
znaczenia. Komplet zwycięstw! SP Radzewo 
Mistrzem Rejonu wśród chłopców!!! 

Teraz czeka Radzewo finał wojewódzki. 
Będą walczyć dalej!

Finał województwa wielkopolskiego „Z 
podwórka na stadion” .

W dniu 10 kwietnia na obiekcie sportowym 
w Grodzisku Wlkp. odbył się finał Turnieju 
Tymbarka   „Z podwórka na stadion”. Powiat 
poznański w kategorii dziewcząt do lat 12 U-12 
reprezentowała Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II W Szczodrzykowie. Do turnieju przy-

stąpiły 22 zespoły z całej Wielkopolski. Zespół 
z Szczodrzykowa wygrał swoją grupę zwycię-
żając z SP Gołuchów 8-0 i SP Koźmin 5-0 i 
awansował do 1/8 finału. W meczu o wejście 
do ćwierć finału dziewczęta po dramatycznym 
meczu uległy zespołowi z SP Krawice 2-3 i za-
kończyły rozgrywki na miejscu 4-8. SP Szczo-
drzykowo reprezentowały : Maja Baranowska, 
Klaudia Witkowska, Marysia Haremska, Zofia 
Śmigielska, Emilia Jaskuła, Zuzanna Nita, 
Wiktoria Bortlisz, Hanna Śmigielska

gmiNNE miSTRZoSTwA w PiŁcE NoŻ-
NEj SP-16.04.2015

Z udziałem trzech szkół ( Radzewo star-
towało w unihokeju-patrz wyżej) odbyły się 
mistrzostwa gminy w ramach  „ORLIKA 2015” 
o puchar Tuska. 

Awans do kolejnej rundy rozgrywek 
wywalczyli młodzi piłkarze Szkoły Podsta-
wowej w Szczodrzykowie, pokonując szkołę 
z Bnina- drugie miejsce i z Kórnika- miejsce 
trzecie. Najlepszym zawodnikiem imprezy 
został Maksymilian Hipś z Szczodrzykowa. W 
zwycięskim zespole grali : Marcel Politowicz, 
Marcel Kujawa , Miłosz Szczepaniak, Jakub 
Zawodni, Aleksander Polcyn, Bartek Starzak, 
Miłosz Szczupakowski, Hubert Łukaszewski, 
Maksymilian Hipś, Bartek Idaszak, Marysia Ha-
remska .Zawody na boisku Orlika na Błoniach 
w Kórniku przeprowadził p. Dariusz Śmigielski- 
nauczyciel zwycięskiej szkoły.

FiNAŁ wojEwódZki 
w wARcABAch- Poznań- 18.04.2015

Kolejny sukces zanotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Radzewie. W Finale Mi-
strzostw Wojewódzkich w warcabach brązowy 
medal zdobyła Mirella Rozmiarek, mając tyle 
samo punktów co zwyciężczyni. Magdalena 
Sułkowska była piata  a drugoklasista Samuel 
Kątny ukończył na pozycji 15.

ARA
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ZMaGaNIa
22 kwietnia 2015 roku już po raz jedenasty 

w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy w Ergometrach Wioślarskich. W 
zmaganiach brali udział uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych naszej gminy. Szkołę 
mogły reprezentować dwa zespoły chłopców i 
dwa dziewcząt a każdy z nich mógł składać się 
z trzech zawodników. Pani dyrektor Zofia Talar-
czyk powitała zaproszonych gości, opiekunów 
i zawodników a życząc wszystkim sportowej, 
zdrowej rywalizacji otworzyła zawody. Zespoły 
przystąpiły do współzawodnictwa zgodnie z 
losowaniem. Każdy uczeń miał do przewiosło-
wania 300 metrów na ergometrze. Atmosferę 
podgrzewała możliwość obserwowania na 
ekranie bezpośredniej rywalizacji. Walka była 
zacięta i ciekawa, trwała do ostatnich metrów a 
o zajętym miejscu decydowały często setne se-
kundy. Wśród dziewcząt najszybciej „popłynęły” 
Kinga Kaczmarek (SP 1), Klaudia Kilanowska 
i Zosia Staśkiewicz (SP 2). W biegu chłopców 
najszybszy był Filip Młynarczyk (SP 1), Miłosz 
Nawrocki (SP 2) i Michał Paczkowski (SP 1). 

W klasyfikacji drużynowej ważne były 
najlepsze wyniki uzyskane przez dwóch 
zawodników. Suma tych czasów wyłoniła 
zwycięskie zespoły. I miejsce i puchar zdobyły 
reprezentantki SP 2 Kórnik – Bnin: Klaudia 
Kilanowska, Zosia Staśkiewicz i Zuza Kobielak, 
II miejsce Kinga Kaczmarek, Wiktoria Baranow-
ska i Urszula Woźna (SP 1), III miejsce Zosia 
Jankowiak, Kinga Trybulska i Nikola Rozmiarek 
(SP 2). Drugi puchar wywalczyli reprezentanci 
SP 1 Kórnik w składzie Filip Młynarczyk i Michał 
Paczkowski, II miejsce Miłosz Nawrocki i Wiktor 
Antoniak (SP 2), III miejsce Igor Gierszewski, 
Wojtek Kujawa i Tomek Zawada (SP 2). 

Organizatorem zawodów byli trenerzy 
UKS „Dwójka Kórnik”. Dziękujemy za pomoc 
i wsparcie:

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 za pucha-
ry, dyplomy, poczęstunek i gościnność,

Przedstawicielom Urząd Miejskiego w 
Kórniku za upominki i wsparcie,

Nagrody ufundował klub wioślarski UKS 
„Dwójka Kórnik”.

UKS „Dwójka Kórnik”, klub wioślarski za-
prasza chętnych na treningi, które odbywają 
się na Błoniach przy plaży, w środy i soboty 
oraz piątki w Oazie (zainteresowanych proszę 
o kontakt z trenerem Piotrem Abrahamczykiem 

694727845). Rozpoczęliśmy już sezon na 
wodzie, który zapowiada się bardzo ciekawie. 
Już w kwietniu zawodniczki startowały w konku-
rencji dwójek podwójnych na Warcie oraz 2 – 3 
maja w Regatach Otwarcia Sezonu, w których 
nasze reprezentantki na czwórce dopłynęły do 
mety jako pierwsze. Poprzedni sezon należy do 
bardzo udanych, o czym świadczy wyróżnienie 
w grudniu 2014 roku naszych klubowiczek 
Zuzy i Ani Rozmiarek. Dziewczęta, podobnie 
jak pozostałe zawodniczki i zawodnicy, przez 
cały sezon brały udział w Rankingu Młodzików 
Wielkopolski – sprawdzianach na torach regato-
wych i salach gimnastycznych. Wysokie wyniki 
zadecydowały o uhonorowaniu Zuzy i Ani zło-
tym i  srebrnym WIOSEŁKIEM, przyznawanym 
przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Towa-
rzystw Wioślarskich. Podobnym wyróżnieniem 
zostali odznaczeni zawodnicy Karolina Zawada 
i Marcin Sobieraj, którzy rozpoczynali karierę 
sportową w naszym UKS- ie a kontynuują ją w 
wybranych klubach sportowych.

Wszystkim zawodnikom życzymy zadowo-
lenia i sukcesów.

 Wioślarstwo nożna śledzić na stronie: 
http://www.rowing.poznan.pl/ oraz www.
facebook.com/UksDwojkaKornik 

MI

koLarstwo
TRZY REkoRdY PolSki ZAwodNi-

cZEk jEdYNki kóRNik
 Doskonałą formę podczas finału pucharu 

Polski w kolarstwie torowym zaprezentowały 
zawodniczki sekcji kolarskiej Mróz Jedynka 
Kórnik. W rozegranych wyścigach drużyno-
wych kadr narodowych na dystansie 4km, 
zespół juniorek, podopiecznych trenera Roberta 
Taciaka, zajął drugie miejsce, 
uzyskując czas 4min. 46sek. 
Juniorki poprawiły dotychcza-
sowy rekord Polski o 1,5sek. 
W składzie juniorskiej drużyny 
jechała jedna zawodniczka Je-
dynki Kórnik Weronika Humelt. 
Jeszcze szybciej od juniorek 
dystans 4km pokonała dru-
żyna młodzieżowa do lat 23, 
w składzie której 50% było z 
Jedynki Kórnik. Nikol Płosaj i 
Alicja Ratajczak, oraz Agata 
Drozdek z Darłowa i Łucja Pie-
trzak z Dzierżoniowa, pokonały 
ten sam dystans co juniorki, 
w czasie 4min 42,9sek, co 
jest wynikiem lepszym 
od rekordu Polski aż o 
6,5sek. Pozostałe zawodniczki z Kórnika Na-
talia Radzicka, Viktoria Żegleń, Natalia Morytko 
i Natalia Nowotarska wystartowały w drugim 
zespole kadry do lat 23, zajmując w zawodach 
trzecie miejsce z czasem 4min 51sek. Swoją 
świetną już dyspozycje, jak na kwietniowe 
ściganie zawodniczki Jedynki Kórnik potwier-
dziły w kolejnych dwóch dniach zawodów, w 
których odbyły się konkurencje indywidualne 
w wieloboju (omnium). Klasą dla siebie w 
dwudniowych zmaganiach była Nikol Płosaj. 
Niespełna dziewiętnastoletnia Kórniczanka, 
wygrała klasyfikację generalną aż o 15 pkt. 

przed Darią Pikulik z Darłowa i 25 pkt Justyną 
Kaczkowską z Imielina. Było to pierwsze zwy-
cięstwo dla nowego sponsora, firmy Mróz. Tuż 
za podium w omnium sklasyfikowana została 
Natalia Radzicka. szóste miejsce zajęła Alicja 
Ratajczak, ósme Natalia Morytko, a dziesiąte 
Weronika Humelt. W poszczególnych konku-
rencjach Nikol również stawała na podium. W 
wyścigu na 250m ze startu lotnego, w wyścigu 
na 2km (młodzieżowy rekord Polski 2:27), oraz 
na 500m zajmowała 2 miejsca, w wyścigu 

australijskim i punktowym zwyciężała, a w scret-
chu była piąta. Druga w scretchu była Natalia 
Radzicka, a trzecia w wyścigu punktowym Na-
talia Morytko. Osiągnięte rezultaty przez nasze 
zawodniczki Mróz Jedynka Kórnik napawają 
sporym optymizmem przed zbliżającymi się 
(koniec maja) torowymi mistrzostwami Polski 
juniorów i młodzieżowców. 

ZwYcięSTwo wERoNiki hUmElT
 w ŻAgANiU

 Pierwszego maja, Grupa Kolarska Jedynka 
Kórnik wzięła udział w 10 Ogólnopolskim Kryte-

rium Ulicznym w Żaganiu. Na początku zmagań 
rozegrano wyścigi młodszych kategorii. Wśród 
juniorek młodszych cały zespół z Kórnika za-
prezentował się bardzo dobrze. Joanna Golec i 
Karolina Przybylak zajęły kolejno drugie i trzecie 
miejsce na podium, a Gracjana Radzicka upla-
sowała się na siódmym miejscu. W wyścigu 
juniorów młodszych tego dnia w ekipie Limaro 
wystartował jedynie Hubert Jańczyk, który kolar-
stwo uprawia od niespełna pół roku, a już coraz 
lepiej sobie poczyna w kolarskim peletonie. W 

Żaganiu sklasyfikowany został 
na miejscu jedenastym. Pozo-
stali młodzi kolarze z Kórnika 
w tej kategorii, zostali pokonani 
przez choroby, a Janek Łama-
szewski w tygodniu przeszedł 
skomplikowaną operację oboj-
czyka. Na zakończeni żagań-
skich zmagań, odbył się wyścig 
kobiet (seniorka i juniorka). Pod 
nieobecność Natalii Morytko i 
Nikol Płosaj, która powołana 
została do kadry narodowej na 
Międzynarodowy, pięcioetapo-
wy wyścig UCI w Czechach, 
Gracja Orlowa, ciężar walki 
z czołówką krajową musiała 
wziąć na swoje barki pozostała 
piątka zawodniczek z Kórnika. 

Już po raz trzeci w tym sezonie na trzecim 
stopniu podium stanęła Alicja Ratajczak, która 
dzielnie walczyła z dużo starszymi i bardziej 
doświadczonymi rywalkami, Małgorzatą Woj-
tyrą i Edytą Jasińską. Wymieniona trójka w 
połowie wyścigu oderwała się od peletonu. Tym 
razem rywalki były jeszcze trochę lepsze, ale 
niebawem kolejność może być zgoła odwrot-
na. Szóste miejsce w tym niezwykle trudnym 
wyścigu zajęła najmłodsza w stawce Weronika 
Humelt, która dodatkowo została zdecydowaną 
zwyciężczynią wśród juniorek. 

Paweł Marciniak

W weekend 25-26 kwietnia 2015 odbył się 
IV Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em!

Coroczne wydarzenie organizowanae jest 
przez FX events przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Kórniku.

Oficjalnie spływ otworzył Wiceburmistrz 
Gminy Kórnik Antoni Kalisz, który wziął udział w 
imprezie razem z pozostałymi miłośnikami wod-
nej rekreacji. Start spływu miał miejsce w Bninie 
– najpierw uczestnikom przydzielono sprzęt 
wodny - kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne 
oraz dopasowane małe kamizelki dla najmłod-
szych. Komandor Spływu Jakub Zygarłowski 
przeprowadził odprawę, na której omówiono 
kwestie związane z bezpieczeństwem i techniką 
pływania kajakiem. Na zakończenie odprawy 
odbyła się wspólna rozgrzewka.

Kajakarze zwodowali się na jezioro Kórnic-
kie i popłynęli w kierunku Zamku w Kórniku, 
by na jego tle wykonać pamiątkowe zdjęcie. 
Następnie spływ przepłynął kolejno przez 
jeziora Skrzynki Duże, Skrzynki Małe i dalej 
rzeką Głuszynką. W tym czasie debiutanci w 
kajaku szkolili swoje umiejętności wiosłowania 
i sterowania kajakiem. Pozostali zajęli się roz-
rywkami takimi, jak wykonanie kajakiem slalomu 
pod budowanym na jeziorze Kórnickim molo.

Postój pierwszego dnia zlokalizowany był w 
Skrzynkach – wszyscy mogli odpocząć i posilić 
się przed wymagającym odcinkiem - zatrzcinio-
nym jeziorem Borówieckim.

O 15:00 pierwsze załogi dopłynęły do Ka-
mionek na miejsce biwakowe. Kajakarze rozbili 
namioty, przygotowali posiłki i odpoczywali na 
łące, a następnie FX events zaprosili wszystkich 
do zabaw integracyjnych i na tradycyjny mecz 
w siatkówkę. Dużą popularnością cieszyła się 
też mniej znana gra – Gra w Kołki.

Wieczorem odbyło się wspólne ognisko. 
Uczestnicy śpiewali przy akompaniamencie 
gitary oraz piekli kiełbaski. W trakcie ogniska 
gitarę przejęli także harcerze z poznańskiej 
Błękitnej Czternastki.

Około 22:00 zmęczeni wysiłkiem fizycznym, 
słońcem i wrażeniami z rzeki kajakarze udali się 
na zasłużony nocleg.

W niedzielę wcześnie rano chętni uczest-
nicy mogli wziąć udział w przeprowadzonej w 
urokliwym otoczeniu mszy polowej - na łonie 
natury, nad brzegiem rzeki.

Po mszy i śniadaniu kajakarze rozpoczęli 
pakowanie biwaku i przygotowanie do dalszej 
części spływu. Spakowali swoje rzeczy do 
kajaków i po rozgrzewce zwodowali się na 
Głuszynkę.

Na tym etapie spływu Głuszynka meandruje 
wśród łąk, by następnie wpaść do Kopla. Odtąd 
nurt przyspiesza i pokonanie przeszkód - zwa-
lonych drzew, czy nisko zwisających gałęzi 
- wymaga od kajakarzy większego skupienia 
i uwagi.

Podczas krótkiego biwaku przy miejscowo-
ści Głuszyna Komandor Spływu poinstruował 
uczestników, jak należy zachowywać się 
podczas ostatniego, 12-kilometrowego odcinka 
rzeką Wartą i wszyscy wyruszyli już prosto do 
Poznania.

Meta spływu zlokalizowana została przy 
Parku Szelągowskim w Poznaniu.

Podczas całego spływu dopisywała piękna 
pogoda – przydały się czapki z daszkiem i 
okulary przeciwsłoneczne.

Trasa spływu liczyła 36 km. W imprezie 
udział wzięły 23 kajaki. Najmłodszym kajaka-
rzem był 2,5 letni Tomek Gramacki. Najstarszym 
kajakarzem był 73-letni Pan Jerzy z Baranowa.

W tym miejscu FX events pragną ser-
decznie podziękować Urzędowi Miejskiemu w 
Kórniku za wsparcie i zaangażowanie podczas 
prac przy oczyszczaniu i udrożnieniu szlaku 
kajakowego.

Organizatorzy dziękują harcerzom z Błękit-
nej Czternastki za pomoc w obsłudze spływu.

Patronat medialny sprawowało Radiu 
Merkury, Kórniczanin, Nasz Głos Poznański.

Przede wszystkim FX events dziękują 
wszystkim uczestnikom za dwa dni wspaniałej, 
bezpiecznej zabawy podczas IV Kórnickiego 
Spływu Kajakowego z FX-em i zapraszają do 
wzięcia udziału w kolejnych edycjach imprezy.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcie-
liby zasięgnąć informacji na temat drożności i 
trasy spływu zapraszamy na stronę internetową 
www.fxevents.pl , na której znajduje się zakład-
ka dotycząca spływu. Można stamtąd pobrać 
szczegółowe mapy, a także obejrzeć zdjęcia. 
Przed skorzystaniem ze szlaku kajakowego 
zachęcamy także do kontaktu z Komandorem 
Spływu, pod numerem telefonu: 606-454-121.

W tym miejscu apelujemy do wszystkich – 
nie śmiećcie! Co roku podczas oczyszczania i 
udrażniania rzeki FX events zbierają kilkadzie-
siąt ogromnych worków śmieci. Korzystajmy z 
dóbr przyrody nie niszcząc jej!

organizacja imprezy: 
Fx events wyższy Poziom integracji

Patronat: 
Burmistrz miasta i gminy kórnik

 Pan jerzy lechnerowski
Patronat medialny: kórniczanin, 

Radio merkury, Nasz głos Poznański

FX

Ruch w Zieleni!
Każdy poniedziałek (18.05 - 31.08) o godzinie 11:00. Zbiórka przed główną bramą Dendrologii od ul. Parkowej 5 w Kórniku
Zaprasza Olga Paprocka  -  instruktor jogi tradycyjnej.

OLGA YOGA - olga.paprocka@gmail.com - www.olgapaprocka.com - Telefon: 698 642 110

Weź udział w zajęciach Ruch w Zieleni! Pierwsze zajęcia są bezpłatne.

Ćwiczenia dla kobiet i mężczyzn bez limitu wieku odbywać się będą przez całe lato wśród zielonej natury Kórnickiego Arboretum.

Poczuj przyjemność z poruszania się i oddychania.

Naucz się poprawnego ustawienia kręgosłupa, bioder i ramion

Spraw, żeby codzienne czynności nie dawały Ci w kość.

Do ćwiczeń proszę zabrać:

koc, karimatę lub matę do jogi oraz luźny, wygodny strój.

Weronika Humelt

V kÓrniCki spŁyw kaJakowy Z fX-eM - reLaCJa
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Następny numer kórniczanina ukaże się 22 maja 2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 15 maja 2015 r.

* Koła komplet letnie165/70/13. Tel. 604 389 027
*Opony 175/70/13 letnie. Tel.  668 422 535 
*Biznes Partner Serwis poszukuje osób do pracy na stanowisko: Pracownik Magazynowy. Tel: 537 100 676, email: biuropoznan@biznespartner.com
*Sprzedam dom z działką przy placu Niepodległości w Kórniku. Tel. 609 086 595
*Wynajmę lokal handlowy przy placu Niepodległości w Kórniku. Tel. 609 086 595
*Wynajmę mieszkanie o pow. 38 m2  w Skrzynkach, skłądające się z pokoju, kuchnioraz łazienki. Tel. 888078669
*Sprzedam drewno kominkowe, opałowe. Tel. 692 241 023
*Nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych. Tanio. Tel. 791 496 994
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Do wynajęcia pomieszczenia biurowe przy głównej ulicy w Kórniku. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia budynek pod działalność handlowo-usługową. Tel. 691 793 249
*Sprzedam garaż przy ul. Stodolnej w Kórniku.Dzwonić po godz.18-tej. Tel. 502 777 493 
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa,automatyka do bram. Tel.692 241 023
* Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach.Pow.użytkowa 108m2,działka 710m2.Tel. 784 659 564 lub 618971-251 
* Wycinka, karczowanie drzew. Tel.692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Naprawa AGD: pralki,lodówki,zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam lodówkę, pralkę, zamrażarkę skrzyniową. Tel. 697 203 371
*Fotelik rowerowy sprzedam. Tel. 606 795 205
*Kompleksowa budowa dachów, ściąganie eternitu, zabudowa poddaszy, szybko, fachowo  i tanio. Tel. 513 540 581
*Poszukuję uczciwej osoby do pomocy w gabinecie stomatologicznym w Kórniku-przyuczymy. Tel. 600 296 393 
*Karcher czyszczenie tapicerek samochodowych, dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, solidnie. Tel. 572 386 490
*Drukarnia w Żernikach zatrudni  pracowników introligatorni. Praca przy obsłudze maszyn introligatorskich. Szkolenia. Zgłoszenia: rekrutacja@abedik.com.pl Tel. 616 246 100
*Sprzedam monitor do komputera LCD NEC 17 cali tylko 100 zł. 100% sprawny. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany(ogrodniczki+kurtka) rozm XL(184cm) oraz nowe buty robocze rozm 43 i 44 zimowe, oraz gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe komplety pięknych  kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami oraz płytę gazową z palnikami do zabudowy tanio. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm.38 i 42, na wys.165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 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 ),  Bieżnik po 5 mm obie. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie 1 szt Radial Barum 135/R13, 1 szt. Snowtrac 175/65/13 , 2 szt zimowe Continental Vanco Winter 195/70/15 bieżnik po 5 mm każda. Tel. 506 490 723
*Sprzedam oponę letnią Radial Autogrip rp 2011 bieżnik 6mm 225/45/18 (1 szt.), 2 szt Goodyear 195/65/15. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy nowy Philips 50 zł, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparaty fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38,wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórkę Samsung GC 3530. Tanio. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam książki zawodowe kierowców(wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) oraz torby walizki do garniturów. Tel. 506 490 723
*Wertykulacja trawników(od30gr/m2), koszenie i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow.użytkowa 108m2,działka 710m2. Tel.  784 659 564 lub 618 971 251 
*Usługi księgowe. Tel. 502 040 182
*Sprzedam dom 100m2/715m2 nad samym jeziorem Bnińskim. Tel. 505 720 027
*Sprzedam dom letniskowy w Strykowie gm.Stęszew nad jeziorem. Tel. 505 720 027
*Tanie działki sprzedam w gminie Kórnik. Tel. 789 229 351
*Domek Biernatki 180tys. Tel. 789 229 351
*Mieszkanie w Kórniku sprzedam. Tel. 789 229 351
*Wynajmę mieszkanie w Kórniku 65m2/1250zł msc. Tel. 789 229 351
*Sprzedam wózek dwukolowy do przewozu worków. Tel. 727 539 587
*Sprzedam zeszłoroczne siano. Tel. 668-482-659

 

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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Kontakt i dodatkowe informacje:
Informacje organizacyjne: Grażyna Pietrzak – 603 508 544 •  Informacje merytoryczne: Magdalena Biniaś-Szkopek – 531 984 280

fundacja@fzk.pl   •   www.fzk.pl

Wstęp wolny
Patroni medialni:

C
M
Y
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PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH FUNDACJI ZAKŁADY KÓRNICKIE, PAN BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

1-3 maja
Biała Dama - nie tylko duch, ale kobieta z krwi i kości

9-10 maja
Jan Długosz - największy polski dziejopis

16-17 maja 
Klaudyna Potocka - nie tylko siostra sławnego brata

23-24 maja 
Nie tylko Mickiewicz - nieklasyczny Weekend Romantyczny

30-31 maja 
Fundacja Zakłady Kórnickie - niedzielny przyjazd Hrabiego

Wystawy cennych zbiorów i imprezy towarzyszące 

ZAPRASZAMY
w każdy weekend od 11:00 do 15:00 w Klaudynówce na Podzamczu

XXi bieG
 I NORdIC 
waLkinG 
Z „biaŁą 
daMą”

                                 

T E R m i N 
-  22 maja 2015 ( piątek ) godZ. 12.00
    Z A P i S Y – od godz. 10.00 – 11.30

w ośrodku Sportu i  Rekreacji w kórni-
ku na Błoniach.

I grupa młodsza roczniki 2004 i młod-
si oraz II grupa roczniki 2003 startują o 
godz.11.00.

O godz. 11.45 wyjazd autobusu na start 
wspólny pozostałych kategorii wiekowych 
czyli 2001 i starszych  oraz  Nordic Walking 
do Bnina .

UWAGA! KONKURENCJA - NORDIC 
WALKING dla Pań    50+. 

(Zgłoszenia, start, meta  tak jak bieg)

Bieg, marsz odbywa się starą trasą czyli  
z ul. Zwierzynieckiej W BNINIE– dalej drogą  
przez Zwierzyniec z metą w OSiR .

Przed  startem będą oznaczane kartki 
startowe, które zawodnicy otrzymają przy 
zapisach do biegu. ( leg. szkolna lub dowód 
osobisty)

NAGRODY:  dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe dla najlepszych w kategoriach 
wiekowych  osobno dla kobiet i osobno dla 
mężczyzn.

Kategorie wiekowe 
Biegi:  2004 i młodsi, 2003  oraz  2001-

2002, 2000 i starsi.
Nordic Walking:  1966 i starsi 

Specjalne nagrody dla najstarszych i 
najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik.

Ponadto wśród wszystkich uczestni-
ków, którzy nie zdobyli nagród w biegu lub 
marszu rozlosujemy  nagrody pocieszenia.

START w BiEgU i mARSZU  oSóB  
BEZ  PRZEciwSkAZAń 

 lEkARSkich !!!




