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Strażackie
święto!

Głosuj!
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W sprawie imprez masowych
i zgromadzeń
27 kwietnia Straży Miejskiej w Kórniku
zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące formalnych aspektów organizacji imprez masowych i zgromadzeń.
Przedstawiciele Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu przedstawili klasyfikację
wydarzeń oraz procedury jakie muszą być
spełnione przez organizatorów. Dyskutowano także o innych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w miejscach
publicznych. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele stowarzyszeń, klubów
sportowych, instytucji oraz urzędnicy z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem na czele.

przedstawicieli samorządów pod przewodnictwem burmistrza Dolska Henryka Litki.
Gospodarzem spotkania był burmistrz
Jerzy Lechnerowski.

kusjach uczestnicy posiedzenia zwiedzili
muzeum w Zamku Kórnickim, Arboretum,
odbyli rejs stateczkiem i przespacerowali
się promenadą.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

W sprawie ugody
Monument w Trzebisławkach
ma 10 lat
6 maja w Trzebisławkach odbyła się patriotyczna uroczystość związana z rocznicą
zakończenia II wojny światowej oraz jubileuszem pięciolecia odsłonięcia obelisku ku
czci członków organizacji „Dla Ciebie Polsko”.
Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele
samorządów Środy Wlkp. i Kórnika oraz
mieszkańcy, kombatanci, uczniowie średzkich
i kórnickich szkół oraz rodziny bohaterów upamiętnionych na tablicy pamiątkowej.
Samorząd Kórnika reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz Pani Wioletta
Górczak-Mieloch. Modlitwę poprowadził ks.
kanonik Stanisław Borowiak.
Z inicjatywy Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego odbyła się 5 maja
wspólna konferencja prasowa przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych
i samorządu Kórnika. PSE reprezentowali
wiceprezes Zbigniew Szwed oraz dyrektor
do spraw inwestycji Marcin Laskowski. Gminę Kórnik reprezentowali: przewodniczący
RMiG Przemysław Pacholski i burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Przedstawiono wspólną deklarację
polubownego zakończenia trwającego od
kilku lat procesu, w którym PSE domaga się
od gminy 22,8 mln złotych. Kluczowa dla
sprawy była decyzja Rady Miasta i Gminy,
która zabezpieczyła w budżecie kwotę 300
tys. zł tytułem ugody.
Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie
ugody podejmie sąd na rozprawie planowanej w czerwcu br.
Komisja Małych Miast
w Kórniku
W dniach 5-6 maja w Kórniku odbyło się
posiedzenie Komisji Małych Miast Związku
Miast Polskich. Do Kórnika przyjechało 25

20 maja 2016 r.

Podczas obrad poruszono tematy:
- racjonalizacji kosztów oświetlenia
ulicznego,
- energii odnawialnej,
- Centrów Usług Wspólnych,
Informacje z prac Zarządu Związku
i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawił Andrzej Poprawski,
dyrektor Biura Związku i zarazem Sekretarz
Strony Samorządowej. Po oficjalnych dys-

Święto strażaków
7 maja w Kórniku i Kamionkach zorganizowano obchody Powiatowego Dnia
Strażaka i 70-lecia OSP Kamionki. Pierwszym elementem uroczystości była msza
święta koncelebrowana przez proboszczów
z Kórnika i Kamionek oraz kapelana straży
pożarnych w Powiecie Poznańskim.
(cd. na str. 4)
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W obradach uczestniczył przedstawiciel
Państwowej Straży Pożarnej z Poznania,
ks. proboszcz Grzegorz Zbąszyniak, który
jest Kapelanem Gminnym OSP, komendant
Komisariatu Policji w Kórniku, komendant
Straży Miejskiej oraz przewodniczący RMiG
Przemysław Pacholski i wiceburmistrz
Antoni Kalisz.

W rocznicę
zakończenia wojny
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz
Sympatyków 31. Kórnickiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej 8 maja
2016 roku przy tablicy 31 dywizjonu zorganizowało uroczystość upamiętniającą 71
rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Kwiaty złożyły delegacje szkół, stowarzyszeń oraz instytucji. Samorząd Kórnika
reprezentował sekretarz Leszek Książek
oraz radni.
Strażacy OSP
podsumowali kadencję
14 maja w kórnickiej strażnicy OSP obradował Gminny Zjazd OSP Kórnik. Podsumowano minioną kadencję, udzielono absolutorium władzom. Na stanowisko gminnego
prezesa OSP ponownie wybrano Jerzego
Rozmiarka. Komendantem gminnym będzie
przez kolejną kadencję Leszek Orlewicz.

Szansa na kanalizację
trzech kolejnych wsi
W dniu 16 maja delegacja w składzie:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownik
Wydziału Inwestycji Bronisław Dominiak i pracująca w tym wydziale Iwona
Pawłowicz-Napieralska spotkała się
z przedstawicielami służb inwestycyjnych
spółki Aquanet.
Omówiono projekt powiększenia tzw.
Aglomeracji Kórnickiej o wsie Skrzynki,
Błażejewo i Biernatki. Wniosek w tej
sprawie zostanie skierowany do samorządu województwa. Jeśli dojdzie do
rozszerzenia granic aglomeracji, wspomniane wyżej wsie zostaną skanalizowane przez spółkę, przy wykorzystaniu
środków unijnych z programu finansowego na lata 2014-20.
Zgromadzenie SKR

Spotkanie z posłanką
Tego samego dnia przewodniczący
Przemysław Pacholski i wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkali się w Kórniku z Posłanką
na Sejm RP Joanną Schmidt. Dyskutowano na temat procesu z PSE, gdyż pani
poseł wcześniej także zaangażowała się
w sprawie składając interpelacje poselską.
Rozmawiano także o ewentualnych zmia-

WieŚci z Robakowa-wsi

nach prawa w zakresie ustawy o odpadach
i prawa wodnego.

18 maja odbyło się walne zgromadzenie Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Kórniku. Podsumowano ubiegły rok
i zatwierdzono sprawozdanie finansowe
przygotowane przez Zarząd. Zarządowi
i Radzie Nadzorczej udzielono absolutorium.
Gościem zgromadzenia był burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Opr. ŁG

UWAGA!
Zmiany w organizacji ruchu podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą 21-22 maja 2016 r.

W dniach 21-22 maja na Palcu Niepodległości w Kórniku odbędą się Kórnickie Spotkania z Białą Damą. W tych dniach (od godz.
00:00 21 maja do godz. 24:00 22 maja) zamknięte będą dla ruchu samochodowego: główna droga przejazdowa przez rynek od ul.
Poznańskiej do przedłużenia ul. Średzkiej, ul. Pocztowa w połowie, ul. Kuśnierska i ul. Kolegiacka na skrzyżowaniach z ul. Wojska
Polskiego. Objazd dla samochodów osobowych przeprowadzony zostanie ulicami: Szkolną, Dworcową, 20 Października, ks. Jabłońskiego, Średzką. Tymczasowe przystanki autobusowe umieszczone bedą na: ul. Wojska Polskiego nieopodal ul. Pocztowej (kierunek
do Poznania), ul. 20 Października pomiędzy Wróblewskiego a Szarych Szeregów (kierunek do Bnina) i ul. Stodolnej na wysokości
Lidla (w obu kierunkach). Uwaga! Jednokierunkowa będzie ul. 20 Października (przejazd możliwy od Dworcowej w kierunku Średzkiej).
Jednokierunkowa na całej długości będzie także ul. Zamkowa, którą przejechać będzie można z Placu Niepodległości do Bnina.

Jak wspominaliśmy w ostatnim wydaniu
Kórniczanina Robakowo podzielone jest na
dwa sołectwa: Robakowo Osiedle i Robakowo Wieś, na którym skupimy się w aktualnym numerze. Robakowo Wieś położone
jest w dolinie Średzkiej Strugi na północ od
Kórnika. W sołectwie zameldowanych jest
230 osób, a sołtysem miejscowości jest
Stefan Sosnowski.
W miejscowości od 3 lat działa specjalnie powołana Grupa Odnowy Wsi. Wspomnianą grupę tworzą wybrane osoby z
liderem na czele. Jej istnienie daje sołectwu
możliwość ubiegania się o środki finansowe
pochodzące z Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi”, a tym samym na realizację
obranych strategii działania i przedsięwzięć
inwestycyjnych. Dzięki udziałowi w programie i pozyskanym środkom finansowym w
sołectwie powstał: plac zabaw i zagospodarowano teren pod miejsce rekreacyjne, które służy mieszkańcom. Teren wyposażony
jest już w oświetlenie, teraz wystąpiono z
wnioskiem o budowę przyłącza wodociągowego. Aby stworzyć jeszcze lepsze możliwości integracji mieszkańcom sołectwa
wybudowano wiatę. Środki przeznaczone
na budowę wiaty pochodziły w większości
ze środków sołeckich oraz z części wygranej zdobytej podczas „Turnieju Wsi”, który
odbył się podczas zeszłorocznych dożynek
gminnych, a podczas to którego drużyna z
Robakowa–Wsi uplasowała się na drugim
miejscu. Dożynki były jedną z licznych
imprez, która odbyła się dzięki współpracy
trzech sołectw: Robakowa Wsi, Robakowa
Osiedla i Dachowy. Wspólnie zorganizowano także m.in.: Majówkę, Mikołajki, Dzień
Dziecka i liczne imprezy sportowe.
Teraz, kiedy dysponujemy własnym
terenem rekreacyjnym będziemy mieć
okazję na zorganizowanie kilku imprez
samodzielnie – mówi sołtys.
Sołectwo posiada budynek, w którym
niegdyś mieściła się szkoła, ale ze względu

Nowa wiata na placu zabaw.

na niewielkie rozmiary – jedno pomieszczenie, brak toalet i zaplecza kuchennego
nie może on odpowiednio spełniać funkcji
świetlicy. W związku z powyższym organizowane są tam zebrania sołeckie. Na co
dzień mieszkańcy Robakowa Wsi korzystają ze świetlicy położonej na terenie sołectwa
Robakowo Osiedle. Świetlica ta powstała w
2013 roku w swoim pierwotnym założeniu
ma służyć trzem sołectwom (Robakowo
Osiedle, Robakowo Wieś, Gądki).
Sołtys chwali sobie zaangażowanie
mieszkańców sołectwa, którzy w ostatnim
czasie, w czynie społecznym wykonali kilka
prac porządkowych m.in.: wykoszono pobocza. Następnym krokiem będzie nasadzanie
drzew miedzy innymi w sąsiedztwie boiska
do piłki siatkowej. Wśród inwestycji wykonanych w ostatnim czasie do najważniejszych
zaliczyć można budowę chodników na ul.
Wiejskiej, budowę oświetlenia na placu zabaw i na ul. Żernickiej. We wrześniu oddany
zostanie odcinek drogi na ul. Szerokiej wraz
z chodnikiem i kanalizacją burzową.
Wśród problemów sołtys Stefan Sosnowski wymienia powstawanie dzikich wysypisk.
Ludzie zaśmiecają zwłaszcza przydrożne
rowy i pola. Co roku organizowana jest akcja
„Sprzątanie Świata”, podczas trwania której

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 20 maja 2016 r.
do dnia 13 czerwca 2016 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych nieruchomości:
1) nieruchomości przeznaczone pod ogródek warzywny:
- część działki nr 131/1 (nr 1) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 3) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 4) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 5) położonej w miejscowości Szczytniki,
- część działki nr 131/1 (nr 6) położonej w miejscowości Szczytniki.
2) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- działka nr 397/1 położona w miejscowości Czmoniec,
- część działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie.

Parkingi i miejsca parkingowe: Podzamcze (parking płatny),
Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie ulic, parkingów i objazdów.
Prowent (parking płatny), ul. Poznańska - pobocze, za Starą
Prosimy dostosowywać się do zaleceń służb mundurowych.
Gazowną, przy posterunku Policji, Plac Niepodległości przy
Za utrudnienia przepraszamy!
“Pługu”, ul. ks. Jabłońskiego (za Domem Parafialnym), ul.
Młyńska (przy skrzyżowaniu ze Średzką), część ul. Parkowej
Kórnicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy Kórnik
od wjazdu do ID PAN do al. Flensa (wzdłuż ogrodzenia Parku)
- wzdłuż ul. Wojska Polskiego, jeden pas wzdłuż ul. Zamkowej.
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3) nieruchomość przeznaczona pod przystań statku „Biała Dama”:
- część działki nr 956/7 położonej w miejscowości Kórnik.
4) nieruchomość przeznaczona pod garaż:
- część działki nr 175/19 położona w miejscowości Robakowo.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

20 maja 2016 r.

WIEŚCI SOŁECKIE

Z RATUSZA

(cd. ze str. 3)
Następnie uroczystości przeniosły się
z kolegiaty na rynek. Tam przemawiali
zaproszeni goście i wręczono wyróżnienia
i nominacje na stopnie strażackie. Biesiadna część obchodów zorganizowana
została w Kamionkach, gdzie miejscowa
jednostka świętowała 70-lecie istnienia. Po
złożeniu życzeń i gratulacji przyszedł czas
na dobrą zabawę i dobre jedzenie. Więcej
na stronie 6.

Sołtys: Stefan Sosnowski
Tel.: 515 229 691
zebranych zostaje kilkadziesiąt worków
śmieci – jednak liczba śmieci nie maleje,
gdyż na miejsce zebranych wyrzucane są
nowe.
Zosia Fludra

Pragnę z serca podziękować
ks. Proboszczowi
Franciszkowi, Rodzinie,
Przyjaciołom i Sąsiadom
i Znajomym
za wsparcie, modlitwę
i towarzyszenie
w ostatniej drodze
mojemu mężowi

śp. Kazimierzowi
Maria Kuźma
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Po raz pierwszy w historii tego
święta Powiatowy Dzień Strażaka odbył
się w naszej gminie. W dniu 7 maja na
strażackie uroczystości zjechali się
liczni oficjele oraz członkowie zastępów
ochotniczych i zawodowych.
Najpierw modlono się podczas mszy
świętej koncelebrowanej w Kolegiacie Kórnickiej. Po liturgii kompania reprezentacyjna,
sztandary i inni uczestnicy w takt granej przez
orkiestrę strażacką muzyki przemaszerowali
na rynek. Nad Placem Niepodległości załopotała po chwili biało-czerwona flaga podniesiona na drabinie specjalistycznego wozu. Po
przemówieniach, życzeniach i gratulacjach
wręczono wyróżnienia i awanse.
Odznaczenie „Wzorowego strażaka”
otrzymali między innymi przedstawiciele
naszych, gminnych jednostek:

- Małgorzata Rozmiarek
- Adam Kozicz
- Jakub Brylewski
- Tomasz Niemier
- Łukasz Kolasiński
- Przemysław Szałamacha
- Dominik Kudła
- Wojciech Brylewski
- Sebastian Socha
- Michał Wyrzykiewicz
- Ewelina Czajka
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali także nasi strażacy:
- Stanisław Wiśniewski
- Ireneusz Zimowski
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali:
- Bożena Kiełtyka
- Grzegorz Maliczak

- Sebastian Kudła
- Jakub Kozicz
- Maciej Brylewski
Podniosłe, oficjalne wydarzenia na rynku
były wstępem do dalszego świętowania. Druga część uroczystości odbyła się w Kamionkach. Tamtejsza jednostka OSP obchodzi w
tym roku 70-lecie istnienia. Na ręce prezesa
Leszka Walkowiaka trafiły liczne życzenia,
gratulacje i prezenty. A potem przyszedł czas
na zabawę i dobre jedzenie. A atrakcji było
co niemiara!
Także Redakcja „Kórniczanina” śle
wszystkim strażakom z okazji ich święta moc
najlepszych życzeń. Strażakom z Kamionek
gratulujemy jubileuszu i liczymy na kolejne
lata owocnej pracy dla dobra lokalnej społeczności.
ŁG

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAMIONKACH

OSP Kamionki powstała w 1946 r. Grupę
założycielską stanowili:
- Franciszek Sznura - prezes
- Andrzej Tomczak - naczelnik
- Stanisław Jackowski, Ludwik Maciejewski i Antoni Dziura - członkowie zarządu.
Od roku 1947 do organizującej swe
szeregi straży dołączyli druhowie: Walenty
Szymański i Hieronim Rymelski. Pierwsze
zebrania odbywały się w prywatnych domach (u pana Ludwika Maciejewskiego
i pana Hieronima Rymelskiego) oraz w lokalu świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej.
W początkowych latach działalności OSP
Kamionki nie miała swojej remizy. Czynem
społecznym przystąpiono do jej budowy.
W miejscu obecnej remizy w latach powojennych była kuźnia, którą wyremontowano
i dostosowano do potrzeb straży. Oddanie
remizy przerobionej z kuźni odbyło się
w 1956 r. - w 10 rocznicę powstania OSP
Kamionki.
W roku 1955 skład zarządu OSP był
następujący:
- Ludwik Maciejewski
- Stanisław Jackowski
- Franciszek Wachowiak
- Edmund Scelina
- Hieronim Rymelski
- Florian Majsner
W okresie powojennym wyposażenie
bojowe jednostki stanowiła sikawka ręczna
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na wozie konnym, a od połowy lat sześćdziesiątych jednostka dysponowała już
nowocześniejszym sprzętem pożarniczym,
tj. motopompą. Warto również jako ciekawostkę podać, że w latach pięćdziesiątych
istniało na wsi stanowisko stróża nocnego,
którego zadaniem było wykonywanie nocnych obchodów wsi i alarmowanie mieszkańców o zagrożeniu pożarowym. Trzeba
pamiętać, że w tamtym okresie większość
zagród była kryta strzechą, a w pobliżu stały
duże drewniane stodoły. Należy też wspomnieć, że sołtys wsi (a był nim wówczas
Michał Wlazły) miał prawo ogłaszać próbne
alarmy. Każdy gospodarz musiał wstawić się
z zaprzęgiem konnym, beczkowozem oraz
bosakiem. Sołtys sprawdzał obecność, a za
niewstawienie groziła kara pieniężna.
W 1959 r. powołano nowy zarząd:
- Edmund Dudek - prezes
- Edmund Scelina - naczelnik
- Marian Bąkowski - skarbnik
- Ludwik Maciejewski - sekretarz
- Florian Majsner - gospodarz
Do komisji rewizyjnej powołano:
- Hieronima Rymelskiego
- Franciszka Wachowiaka
- Ignacego Baranowskiego
Zarząd ten podjął decyzję o budowie
nowej remizy. Rozpoczęto ją rok później,
a ukończono w 1961 r. Wszystkie prace
wykonano w czynie społecznym. Każdy

strażak musiał przepracować przy budowie
30 godzin. W 1962 r. strażacy otrzymali mundury, uczestniczyli w szkoleniach i zawodach
strażackich.
W maju 1967 r. wybrano kolejny zarząd,
w którym znaleźli się nowi członkowie:
- Hieronim Rymelski
- Roman Dziura
- Janina Rozmiarek
Członkami komisji rewizyjnej zostali:
- Franciszek Wachowiak
- Stanisław Jackowski
- Aleksander Wolski
- Róża Szczepankiewicz
Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki
był zakup samochodu bojowego marki STAR
20. Należy też wspomnieć, że właśnie w tym
roku zaczęła działać żeńska drużyna strażacka. W jej skład wchodziły druhny:
- Czesława Dziura
- Róża Szczepankiewicz
- Janina Rozmiarek
- Irena Rymelska
- Janina Wachowiak
- Teresa Łopata
- Emilia Waligóra
- Elżbieta Maciejewska
To właśnie ta drużyna w roku 1970 zajęła III miejsce w zawodach powiatowych,
co zostało odnotowane w prasie lokalnej
(Gazecie Poznańskiej).
Przez wiele lat do zadań strażaków
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należało przeprowadzenie raz w roku kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego
w gospodarstwach oraz sprawdzanie stanu
utrzymania ładu i porządku w zagrodach.
Każde gospodarstwo musiało być wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy:
drabinę, bosak i wiadro.
W roku 1970 do zarządu weszli:
- Edmund Dudek - prezes
- Ludwik Maciejewski - naczelnik
- Hieronim Rymelski - II wiceprezes
- Marian Bąkowski - skarbnik
- Jerzy Baranowski - gospodarz
- Czesław Dziura - sekretarz
- Janina Wiśniewska - członek zarządu
Do komisji rewizyjnej wybrano:
- Jana Jóźwiaka
- Bogdana Rozmiarka
- Franciszka Wachowiaka
W 1972 r.
działalności
tego zarządu jego skład
uległ zmianie.
Prezesem został Wojciech
Cieloszyk, naczelnikiem Alfred Perederij,
zastępcą naczelnika Sylwester Pitoń,
skarbnikiem
Roman Dziura, gospodarzem Walenty
Szymanowski,
a członkiem
zarządu Hieronim Rymelski.
Komisja rewizyjna: Jan Jóźwiak, Franciszek
Wachowiak, Marian Bąkowski.
Po roku wybrano nowy skład zarządu:
prezesem nadal pozostał Wojciech Cieloszyk, naczelnikiem został Sylwester Pitoń,
skarbnikiem Czesław Majsner, sekretarzem
Grzegorz Mądrecki, drugim wiceprezesem
Józef Jackowski, a gospodarzem Walenty
Szymański. Skład komisji rewizyjnej nie uległ
zmianie i pozostał taki sam do roku 1980.
Wojciech Cieloszyk pełnił funkcję prezesa OSP Kamionki do 1985r. Sylwester Pitoń
był komendantem do roku 2000, a Czesław
Majsner pełnił funkcję skarbnika do 2003 r.
W 1985 r. prezesem OSP zostaje Marek
Mądrecki. nowymi członkami zarządu są:
Małgorzata Walkowiak sekretarz i Mariusz
Remisz zastępca naczelnika. Zmienił się
również skład komisji rewizyjnej: Zenon Janeczko, Michał Wolski, Ryszard Beszterda.
W 1988 dokonano zmiany na stanowisku
prezesa. Został nim Ryszard Beszterda,
a nowym członkiem komisji rewizyjnej został
Grzegorz Mądrecki. W 1991 r. Michała Wolskiego zastąpił w komisji rewizyjnej Kryspin
Waligóra.
Od 1994 r. do dnia dzisiejszego prezesem OSP Kamionki jest Leszek Walkowiak.
W roku tym w skład zarządu wszedł również
Kryspin Waligóra, który został wiceprezesem, a przewodniczącym komisji rewizyjnej
został Zbigniew Wachowiak.
Na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych
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przystąpiono do modernizacji remizy.
Drewnianą podłogę zastąpiono posadzką
z płytek. Wymieniono drzwi, okna, dobudowano toalety, wyremontowano kuchnię,
zlikwidowano piec węglowy, który zastąpiono
ogrzewaniem gazowym.
W roku 2001 przystąpiono do rozbudowy
remizy. Postawiono w stanie surowym duży
garaż i pomieszczenie socjalne. Zarówno
prace remontowe, jak i te związane z rozbudową wykonane były przez strażaków
w czynie społecznym. Środki na materiały
pochodziły z funduszy gminnych oraz imprez
organizowanych przez OSP (w tym również
z festynów).
Aktualnie nasza OSP dysponuje dużą
salą okolicznościową z zapleczem kuchennym, salą komputerową, pomieszczeniem
socjalnym, w którym funkcjonuje świetlica

dla dzieci oraz garażem z miejscem na dwa
samochody bojowe.
Cieszy nas fakt, że sprawność bojowa
naszej jednostki została podniesiona poprzez zakup używanego samochodu bojowego typu STAR GBA 1,6 ufundowanego
przez Gminę Kórnik w 2006 r.
Remont i modernizacja remizy oraz jej
rozbudowa umożliwiły działalność kulturalno
- oświatową, która na przestrzeni ostatnich
lat stała się ważnym aspektem działania
OSP w Kamionkach.
W dniu 18 lutego 2006 r. dokonano nowego wyboru władz OSP na nowa, czteroletnią
kadencję. Zarząd tworzą:
- Leszek Walkowiak - prezes
- Mariusz Remisz - wiceprezes - naczelnik
- Grzegorz Rymelski - wiceprezes
- Sławomir Kurek - zastępca naczelnika
- Małgorzata Walkowiak - sekretarz
- Renata Bąkowska - skarbnik
- Dorota Łuczak - kronikarz
- Dariusz Krzak - gospodarz
- Tomasz Bąkowski - członek zarządu
Wybrano również komisję rewizyjną
w składzie:
- Dariusz Meissner - przewodniczący
- Jarosław Lange - sekretarz
- Mirosław Sieńko - członek komisji
Kolejne lata wymagały dużej aktywności
i zaangażowania od strażaków na rzecz
rozwoju jednostki. Zaczęto się szkolić,
uzupełniać wyposażenie w profesjonalny

sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji
ratowniczych. Zaczęliśmy także wykorzystywać fundusze unijne. W 2008 r. powstało
Internetowe Centrum Edukacyjno–Oświatowe. Dzięki przychylności Pana Burmistrza
Centrum to cieszy się zainteresowaniem
wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych
do dnia dzisiejszego. Strażacy także wykorzystują szkolenia na sali komputerowej do
podnoszenia swoich kwalifikacji.
W 2011r. zaszyły zmiany w zarządzie.
Tomasz Bąkowski - naczelnik
Leszek Walkowiak – prezes
Dariusz Krzak – w-ce prezes
Dorota Łuczak – sekretarz
Renata Bąkowska – skarbnik
Barbara Bąkowska – gospodarz
Sławomir Kurek – w-ce prezes
Malwina Domagała – członek zarządu OSP
Mikołaj Sieńko – członek
zarządu OSP
D z i ę k i
wielkiemu zaangażowaniu
wszystkich
strażaków
jednostka nasza stała się
profesjonalną
drużyną. Przed
nami otworzyły
się nowe możliwości, ale
też nowe wyzwania. Dzięki
uporowi i determinacji doczekaliśmy się
chwili, w której
zostaliśmy powołani do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
Bardzo ważną rolę w naszej działalności
odgrywa praca z młodzieżą. Odbywają się
szkolenia, kursy, Akademia Młodego Strażaka to tylko nieliczne działania, którymi można
by się pochwalić.
Opr. MW

HISTORIA

AKTUALNOŚCI

Powiatowe święto strażaków

Organizatorzy jubileuszu
70-lecia OSP Kamionki
serdecznie dziękują
sponsorom, którzy pomogli
w organizacji imprezy
QUERTOS - DEWELOPER
Grzegorz Rusin
JAF POLSKA Sp. z o.o. – GĄDKI
TFP Sp. z o.o. – Kórnik
- P. Lucjana Kuźnicka – Telenda
Galeria Mini Tesco w Kamionkach
AGROMARKET JARYSZKI
EWA SKRZYPCZAK
I JAN SKRZYPCZAK SPÓŁKA JAWNA
QUESTOR DEVELOPMENT
Ryszard Lehmann
Firma Budowlana Kamionki
Michał Zieliński
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ODNOWIONEGO KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

Święto Zesłania Ducha Św. (Zielone
Świątki) to dzień turniejów bractwa kurkowego o tytuł króla kurkowego. W Kórniku-Bninie tradycję kultywuje się od 1749 r.
Król kurkowy korzystał kiedyś z licznych
przywilejów, w tym również zwolnienia
podatkowego. Obecnie, król kurkowy
„panuje” przez rok w bractwie kurkowym
i w społeczności brackiej i staje się postacią
historyczną.
W sobotę 14 maja 2016 r., bracia
kurkowi oraz zaproszeni goście, spotkali
się w kościele parafialnym w Bninie pod
wezwaniem Św. Wojciecha, gdzie ks. Proboszcz, dziekan Franciszek Sikora odprawił
uroczystą Mszę Św. i poświecił tarczę
królewską ufundowaną przez Marka Nowickiego, ubiegłorocznego króla kurkowego.
Przed kościołem oddano salwę honorową
oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Dwudziesty dziewiąty turniej królewski,
odbył się na strzelnicy brackiej w Skrzynkach i zakończył się sukcesem Szymona
Nowackiego z Biernatek. Rozpoczął się
on tradycyjnie strzałami honorowymi. Na
cześć papieża Franciszka strzał oddał ks.
Franciszek Sikora, a na cześć prezydenta
RP strzelał prezes Marek Baranowski.
Szymon Nowacki urodził się 3 stycznia 1983 r. w Śremie. Jego ojciec jest
cieślą. Szymon Nowacki zdobył, średnie
wykształcenie. Jest z zawodu blacharzem
samochodowym. Pracuje w firmie rodzinnej ALLSA, swojego teścia. Członkiem
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
został 11 lat temu. W jego działaniach
społecznych od dziewięciu lat, wspiera go
żona Katarzyna, córka ubiegłorocznego
króla kurkowego Marka Nowickiego. W tym
przypadku można powiedzieć, że królestwo
zostało w rodzinie. Szymon Nowacki jest
dumnym i szczęśliwym ojcem Jakuba

i Zofii. Rok temu, dziadek stwierdził, że
jego wielkim sukcesem jest wprowadzenie
swojego zięcia Szymona Nowackiego do
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego.
Obaj należą do aktywnych i zasłużonych
dla Bractwa Kurkowego. Szymon Nowacki
w 2013 r. zdobył tytuł króla żniwnego.
W 2015 r. wygrał turniej niepodległościowy.
Trzykrotnie, w 2013, 2015 i 2016 r., 6 stycznia tryumfował w turniejach powstańczych.
Szymon Nowacki
Tytuł I rycerza zdobył Maciej Łabno, II
rycerzem został Rafał Olejnik. Najlepszym
strzelcem w punktacji po zaciętej walce został również Szymon Nowacki. O ten tytuł,
dodatkowo walczyli najlepsi pierwszej tury:
Rafał Olejnik i Adam Szyszka. Ustępujący
król Marek Nowicki przekazał insygnia
królewskie: cenny ryngraf z wizerunkiem
kura wykonany w pracowni złotniczej
mistrza Jerzego Włodawca w Poznaniu,
ufundowanego przed laty przez niego. Król
Kurkowy otrzymał również pamiątkowy
medal i tarczę. Historia Bractwa jest pisana
zdobytymi trofeami, na których widnieją
znaki szczególne fundatorów (tarcza) lub
zwycięzców (medale i puchary). W ratuszu poznańskim aktualnie wystawiane
są pamiątki wielkopolskich bractw kurkowych. Wśród nich eksponowany jest pas
królewski kórnickiego bractwa kurkowego ufundowany w 1749 r. .przez Teofilę
Szołdrską Potulicką. Łza się w oku kręci
i nasuwa się refleksja, widząc ten cenny
klejnot w Poznaniu. Jakim to sposobem
ta cenna pamiątka stanowiąca własność
organizacji społecznej trafiła do muzeum?
Nigdy nie zrozumiem tych ludzi, którzy
weszli w posiadanie cennych pamiątek organizacji społecznych, dopuszczają się ich
przywłaszczenia a następnie ich sprzedaży,
tak jak to się stało z pamiątkami bractwa

HENRYK HYBZA
ZWYCIĘZCĄ
XXVI TURNIEJU
3-MAJA
KÓRNICKO- BNIŃSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO
Tradycja świętowania rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja 1791 r. sięga XIX
wieku. Szczególnie uroczyście obchodzono
100 rocznicę, co utrwalili artyści na płótnach
obrazów, w grafikach, na kartach pocztowych,
w utworach poetyckich i muzycznych. Bractwo
kurkowe w Kórniku w międzywojniu, organizowało turnieje 3 majowe od 1923 r. Do tradycji
powrócono w Kórniku po powołaniu bractwa
kurkowego w 1987. Pierwszy turniej 3. majowy
odbył się w 1990 r. Jego zwycięzcą był Ryszard
Raszeja, obecnie członek honorowy KBBK.
O znaczeniu Konstytucji 3-Maja w historii Polski
opowiedział zebranym Marek Baranowski, pre-
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zes bractwa. Lekcję historii z uwagą wysłuchała
25 osobowa grupa braci kurkowych.
Do grona zwycięzców, 3 maja w 2015 r.
dopisał się Henryk Hybza który zdobył pamiątkową tarczę ufundowaną przez Zdzisława
Jakubowskiego ubiegłorocznego zwycięzcy

Kórnik
w Internecie

W dzisiejszych czasach – w erze
komputerowej – wszystko dzieje się w Internecie. Każda, firma, instytucja, osoba
publiczna, a także miejscowość ma tam
swoją stronę. Dla wielu ludzi stanowi to
duże ułatwienie, gdyż wszystko pozostaje
w zasięgu ręki. Z Internetu możemy czerpać
mnóstwo informacji, chociażby wiadomości
o miejscu naszego zamieszkania. W Kórniku działa wiele instytucji i stowarzyszeń,
które są bardzo aktywne w sieci. Przybliżę
Państwu naszą piękną miejscowość i spróbuję zachęcić do korzystania z informacji
dostępnych w Internecie.

kurkowego w Kórniku.
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego z udziałem króla kurkowego
Szymona Nowackiego, w dniach 9-12
czerwca, weźmie udział w uroczystościach 400. lecia Straży Miejskiej w Murau
(Austria), a w dniach 1-3 lipca w Święcie
Strzeleckim w Hannower (Niemcy). Szymon
Nowacki, będzie reprezentował Kórnik na
licznych imprezach kurkowych w kraju i za
granicą. Życzmy mu szczęśliwego „królowania” w imię brackiego hasła: „Ćwicz oko
i dłonie w Ojczyzny obronie” oraz dalszych
sukcesów w życiu osobistym i społecznym.
Sukces swój zawdzięcza ćwiczeniom.
Stwierdził, ze jego 11. letnia działalność
w bractwie kurkowym nie jest straconym
czasem i jest z tego dumny.
		
Kazimierz Krawiarz
oraz pamiątkowy medal ufundowany przez
bractwo kurkowe. Drugi był Norbert Biniek
a trzecie miejsce zajął Roch Tarczewski nagrodzeni medalami.
Turniejowi statutowemu KBBK, towarzyszyły cztery turnieje otwarte.
O puchary upamiętniające 1050 rocznicę
chrztu Mieszka I strzelano do tarcz punktowych.
Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Smoleński
ze Śremu, przed Przemysławem Pacholskim
i Markiem Baranowskim.
Marian Błaszak, strzelmistrz KBBK ufundował tarczę i pamiątkowe puchary z okazji
swoich 65.tych urodzin. Tarczę i puchar wygrał
Henryk Hybza. Drugi był Marek Nowicki przed
Adamem Szyszką.
Państwo Ewa i Dariusz Pietrzak, właściciele
Firmy MEGAHANDEL z Grójca koło Warszawy ufundowali tarczę którą zdobył Jacek
Maciejewski z Pobiedzisk. Drugi był Krzysztof
Smoleński przed Maciejem Łabno.
Na zakończenie strzelano do kura. Tę konkurencję wygrała Mariola Tomaszewska przed
Elżbietą Bednarek i Lilianną Jasiak z Poznania.
					
Kazimierz Krawiarz
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Bieżące informacje
dotyczące całej gminy
Na stronie gminy (www.kornik.pl) dostępne są aktualne numery telefonów do
ważnych instytucji, informacje o najbliższych planowanych wyłączeniach prądu,
a także o inwestycjach prowadzonych
w okolicy. W tej witrynie znaleźć można
wszystko na temat atrakcji turystycznych
dostępnych w Kórniku i okolicach. Jeśli
chcemy skontaktować się z radnymi, to na
tej stronie znajdziemy informacje o tym, jak
to zrobić. Tutaj zamieszczony jest również
aktualny harmonogram wywozu odpadów.
Oprócz tego, na Facebooku działają strony,
które na bieżąco zawiadamiają mieszkańców o tym, co dzieje się w gminie. Przykładem takiego facebookowego serwisu
informacyjnego jest portal Kórnik24. Za
jego pośrednictwem można dowiedzieć
się jakie wydarzenia kulturalne czekają na
nas w najbliższej przyszłości, czy sprawdzić
najnowsze ostrzeżenia meteorologiczne dla
Kórnika. Bardzo długo na Facebooku istnieje profil Kórniczanina. Redakcja informuje
tam czytelników o wielu ważnych sprawach.
W Internecie, na stronie www.kornik.pl/
korniczanin, systematycznie zamieszczane

są nowe numery gazety. Można je pobrać
lub przejrzeć w przeglądarce.
Aplikacje na smartfony
Każdy posiadacz smartfona lub innego
urządzenia mobilnego wyposażonego
w system operacyjny Android, może pobrać
sobie najnowszą aplikację naszej gminy.
Nazwa tego programu to po prostu Kórnik. Aplikacja zawiera przydatne adresy,
mapę gminy, bazę teleadresową aptek,
przychodni, zabytków, noclegów czy gastronomii. Jeśli w naszych urządzeniach
możemy korzystać z Internetu, to program
ten pobiera również najnowsze ostrzeżenia
meteorologiczne dla Kórnika, wydawane
przez IMGW w Poznaniu. Warto dodać, że
aplikacja jest na bieżąco aktualizowana,
a informacje podawane są bardzo szybko.
Zamek w Kórniku – taką nazwę nosi program przeznaczony na urządzenia mobilne,
w którym dostępne są wskazówki dotyczące dojazdu, opisy sal, a także ciekawostki
związane z tym muzeum. Migające Muzea
Zamek w Kórniku – aplikacja o tej nazwie
umożliwia odbycie wirtualnej wycieczki po
komnatach kórnickiego zamku.
Sołectwa i wsie
W naszej gminie funkcjonuje wiele
sołectw i wsi. Niestety, nie wszystkie
z nich mają swoje strony internetowe czy
profile na portalach społecznościowych.
Są jednak i takie, które bardzo aktywnie
promują się w sieci. Po wpisaniu następujących haseł w facebookową wyszukiwarkę przechodzimy na strony naszych
wsi lub sołectw: Kamionki koło Poznania,
Sołectwo Biernatki, Błażejewo, Robakowo
wieś ludzi aktywnych, Koninko, Radzewo
Radzewo, Pierzchno i Szczytniki. Na tych
facebookowych profilach można znaleźć
najświeższe informacje o tym, co się dzieje
na ich terenie.
Kościoły
Parafie znajdujące się na terenie gminy
Kórnik bardzo aktywnie prowadzą swoją

działalność w Internecie. Parafia pw.
Wszystkich Świętych ma własną stronę
internetową oraz profil na Facebooku (parafiawszystkich.pl). Także parafia Św. Wojciecha w Kórniku – Bninie aktywnie działa na
swojej facebookowej stronie. Parafia Matki
Bożej Królowej Rodzin w Borówcu ma zarówno stronę internetową (www.parafiaborowiec.pl), jak i profil na Facebooku. Parafia
pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie
posiada stronę (www.jozefrobakowo.archpoznan.pl), na której proboszcz zamieszcza
m.in. aktualne komunikaty i ogłoszenia.

INFORMACJE

KBBK

SZYMON NOWACKI, NOWYM XXIX. KRÓLEM KURKOWYM

Inne organizacje działające
na Facebooku
Swoja działaność w tej formie prezentuje Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
OAZA. Oprócz profilu na portalu społecznościowym o aktualnościach i profilu działaności informuje ich strona www.oaza.kornik.
pl. Na Facebooku można znaleźć również
strony poświęcone tematyce kulturalnej.
O wydarzeniach tego typu najszybciej
dowiemy się z profilu Kórnickiego Ośrodka Kultury (w Internecie funkcjonuje pod
tą samą nazwą, podobnie jak większość
instytucji). Warto zajrzeć też na stronę internetową Biblioteki Kórnickiej (www.bkpan.
poznan.pl). Znajdziemy tam między innymi
adresy bibliotek czy informacje o ekspozycjach. Można skorzystać także z biblioteki
cyfrowej dostępnej na tej witrynie. Bardzo
aktywnie działa także facebookowy profil
Arboretum Kórnickiego – są na nim zamieszczane zdjęcia kwitnących magnolii,
azalii, różaneczników, a także wielu innych
ciekawych odmian roślin. Atrakcji turystycznych na terenie naszej gminy jest wiele.
Niewielu jednak wie, że w Borówcu można
zobaczyć makietę kolejową. Szczegóły
dotyczące tej atrakcji znajdziemy na stronie
www.borowiecmakieta.pl. Oprócz takich
stron, na Facebooku istnieją również strony
związane z działalnością służb ratowniczych w naszej gminie, np. Ochotnicza
Straż Pożarna w Kórniku.
			
Jan Kalarus

Prosimy o podjęcie wyzwania
do kręcenia kilometrów,
www.kreckilometry.pl
Kórnik jest na wysokim miejscu w
Polsce i mamy szansę na sukces
- dołącz do nas, nie trać szansy.
Przy logowaniu się należy wybrać
miasto Kórnik.
Instrukcję logowania się
pod adresem:
http://grupa-rowerowa.szczytniki.
info.pl/2016/05/krecimy-kilometry-po-stojaki/
KBR
GRK-S

20 maja 2016 r.
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Wolny Targ w Kórniku

Dnia 6 i 7 maja odbyły się w Zaniemyślu warsztaty artystyczne
dwóch zespołów: Magnolii z Kórnika i Senioritek z Poznania.
Oba zespoły prowadzi pani dyrygent Ewa Wodzyńska. Wspólnie
przygotowałyśmy repertuar na święto Białej Damy, które będzie
miało miejsce w Kórniku 22 maja. W trakcie warsztatów odbyły się
cztery próby. W połączonych zespołach ćwiczyliśmy w podziale
na głosy: pierwszy sopran, drugi sopran, pierwszy alt, drugi alt.
Wyniki prób ocenić będzie można w czasie pierwszych występów,
ale napracowałyśmy się sporo i solidnie, więc rezultaty powinny
być dobre. Oprócz zajęć związanych ze śpiewem było spotkanie
wieczorne towarzysko-integracyjne. Warunki pobytu w ośrodku
Caritasu „Bojanowe Gniazdo” oceniamy bardzo dobrze. Smaczne
jedzenie i wygodne, komfortowe pokoje zadowoliły każdą z nas.
Wyjazd na te warsztaty był pod każdym względem korzystny,
sympatyczny, atrakcyjny.
Senioritka
Hanna Wojciechowska

W minioną niedzielę po raz pierwszy
na rynku w Kórniku odbył się „Wolny Targ”.
Wcześniejsze edycje „Wolnego Targu” odbywały się w Poznaniu. Zgodnie z intencję
pomysłodawczyni i organizatorki „Wolnego
Targu” pani Magdaleny Kosakowskiej,
„Wolny Targ” realizuje idee wolnego życia,
bez stresu, w dobrej atmosferze i przestrzeni dla działań twórczych. Na „Wolnym
Targu” swój dorobek mogli zaprezentować
rzemieślnicy, rolnicy, twórcy rękodzieła
i sprzedawcy małej gastronomii. Na rynek
do Kórnika na „Wolny Targ” przyjechało
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około 50-ciu wystawców z Wielkopolski,
w tym również kórniccy twórcy rzemiosła,
rękodzieła, producenci i przetwórcy. Pomimo panującego tego dnia zimna i chwilami
mocno padającego deszczu, targ cieszył
się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród mieszkańców, jak i gości, którzy
przyjechali do Kórnika. Do odwiedzenia
targu zachęcały różnego rodzaju przysmaki, wspaniałe wypieki, owoce i warzywa
od producentów, naturalne soki, miody,
ubrania, zabawki, biżuteria, kosmetyki wytwarzane i produkowane przez lokalnych
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Warsztaty
w Zaniemyślu

rzemieślników. Dużym zainteresowaniem
zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci
cieszyły się warsztaty układania kwiatów,
robienia stroików, wianków i dekoracji
kwiatowych prowadzone przez florystyki.
Na „Wolnym Targu” można było obejrzeć
i oczywiście kupić ręcznie robione, często
unikatowe produkty, a także porozmawiać
i bliżej poznać wystawców.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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na wszystkich wiele atrakcji, m.in. Rowerowe
Pogotowie Ratunkowe (prowadziło Kórnickie
Bractwo Rowerowe), zawody sportowe przygotowane przez uczniów gimnazjum, ABC
zdrowego rowerzysty (prowadzący - Pan Bartek
Zakrzewski) oraz konkurs literacki i plastyczny
zorganizowany przez bibliotekę.
W Filii w Bninie, w dniach 5 i 6 maja, czekały
na dzieci rozmaite atrakcje. Dnia 5 maja odbyło
się spotkanie z Panem Pawłem Pawłowskim
dla uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 2
w Bninie. Na zajęciach „Roboty – niesamowite
maszyny” dzieci obejrzały prezentację dotyczącą maszyn, ale największą atrakcją dla uczniów
był pokaz robotów, możliwość obejrzenia, co tak
naprawdę potrafią. Z kolei w dniu 6 maja odbyły
się zajęcia dla uczniów zerówki Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Na zajęciach pt.: „Jak
powstała książka?” dzieci obejrzały prezentację,
dowiedziały się jak wcześniej wyglądały książki,
a jak wyglądają teraz.
W kolejnych dniach na czytelników czekało

również wiele ciekawych zajęć. W dniu 10
maja w Bibliotece Publicznej w Kórniku oraz
Filii w Bninie odbyły się spotkania autorskie
z Panią Izabellą Klebańską. W zajęciach
uczestniczyły dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej w Bninie oraz dzieci z Przedszkola
„Miś Uszatek” w Kórniku. Autorka piosenek
i wierszy wprowadziła dzieci w świat muzyki,
wyjaśniła znaczenie wagi nut, półnut i ćwierćnut. Uczestnicy zajęć chętnie śpiewali z Panią
Izabellą Klebańską piosenki, wykonywali dawne
tańce ludowe czy wyśpiewywali gamę przy
akompaniamencie skrzypiec oraz dłoni. Po
spotkaniu dzieci mogły zakupić książki z autografem autorki.
Tego samego dnia w Bibliotece Publicznej
w Kórniku dzieci szkolne mogły uczestniczyć

czyli od sałatki do zdrowego stylu życia.

w zajęciach „Zabawa w eksperymenty”. Uczestnicy zajęć obejrzeli prezentację multimedialną
na temat złudzeń oraz iluzji. Po krótkim wprowadzeniu do zajęć dzieci wraz z prowadzącą
wykonały eksperymenty chemiczne oraz fizyczne, m.in. wykonanie cieczy nienewtonowskiej
oraz magicznego chemicznego jojo. Najwięcej
radości przyniosło wykonanie eksperymentu –
zaparzenie herbaty z użyciem suszarki oraz balonika i przyczepionej do niego torebki herbaty.
Dnia 11 maja w Bibliotece Publicznej
w Kórniku odbyły się ostanie zajęcia dla dzieci
do 3 roku życia. „Tuptusiowa Biblioteka” to
szereg 11 spotkań, na których dzieci poznały
podstawowe kolory oraz zawody. Podczas
30-minutowych zajęć dzieci zawsze wysłuchały
krótkich bajeczek dotyczących zajęć oraz wykonywały zajęcia ruchowe. „Tuptusie” oswoiły się
również z książkami i nauczyły się, jak należy
je traktować.
W Filii w Bninie dnia 11 maja odbyły się
zajęcia dla przedszkolaków ze Szczodrzykowa.

Zajęcia dotyczyły książek, dzieci dowiedziały się
jak zmieniały się książki na przestrzeni wieków.
Podczas zajęć dzieci obejrzały prezentację, mogły zobaczyć jakie są rodzaje książek. Zajęcia
zakończyły się wykonaniem zakładki do książki.
Natomiast popołudniu odbyły się zajęcia
„W świeci pasji” dla osób 50+. Pani florystka
Katarzyna Taciak wprowadziła uczestników
w świat kwiatów, pokazała, jak komponować
bukiety. Zapoznała z rodzajami roślin, powiedziała, jak dbać o kwiaty. Uczestniczki spotkania
wykonały piękne bukiety z konwalii oraz bzu.
Dnia 12 maja w Filii w Bninie odbyły się zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków „Przyjaciel
pies”. Dzieci wysłuchały bajki o psie Cliffordzie,
bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach
ruchowych. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli
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W kórnickiej „dwójce” impreza goni imprezę.
Na szczęście nasza aula jest pomieszczeniem
wielofunkcyjnym i jednego dnia gości Białą
Damę podczas pięknej uroczystości z okazji
Dnia Patrona, by już następnego dnia stać
się miejscem „Pikniku Naukowego” będącego
zwieńczeniem rocznych działań Szkoły Promującej Zdrowie, której celem jest promocja
zdrowego i zrównoważonego odżywiania
połączonego z aktywnością fizyczną i dobrym
samopoczuciem psychicznym. W tym roku
szkolnym uczniowie brali udział programach:
Czas na zdrowie”, Trzymaj Formę, Owoce
w szkole, Mleko w szkole, imprezach Dzień
truskawkowy, Dzień jabłkowo-bananowy. Na
zajęciach wykonywali owocowe i warzywne
sałatki, surówki i szaszłyki, uprawiali cebulę i
rzeżuchę. Ważne znaczenie dla młodzieży i
rodziców miały prelekcje dietetyka dotyczące
diety wspierającej rozwój uczniów oraz socjologa wskazujące zagrożenia, na jakie mogą
napotkać dzieci w związku z cyberprzemocą
lub dopalaczami. Realizowane były również
różne programy antynikotynowe oraz konkursy.
Współczesny człowiek żyje szybko i taka
jest też jego żywność - szybka w przygotowaniu, wysoce przetworzona i z długim terminem
ważności, pełna konserwantów, sztucznych
barwników, emulgatorów, polepszaczy smaków. Jednak ciągłe dostarczanie chemicznych
dodatków, przejadanie się i brak ruchu powodują zmiany w metabolizmie organizmu, a po
latach powstawanie wielu poważnych chorób
tj. cukrzyca, miażdżyca naczyń, nadciśnienie
czy nowotwory.
Wszystkie więc programy edukacyjne
dotyczące właściwego odżywiania oraz projekt
Piknik Naukowy miały na celu dostarczanie
wiedzy oraz tworzenie właściwych nawyków
sprzyjających zdrowiu. Koordynatorem projektu złożonego z części seminaryjnej oraz
degustacyjnej była wicedyrektor Agnieszka
Półchłopek i to pod jej czujnym okiem uczniowie
klas VI przygotowali i prezentowali ciekawe pod
względem merytorycznym i graficznym prezentacje na temat białek, tłuszczów, cukrów, soli
mineralnych i witamin, które stanowiły dydaktyczny element pikniku. Młodzi prelegenci we
prezentację o psach, a także wykonali piękne
prace plastyczne.
W piątek 13 maja w Filii w Bninie odbyły
się zajęcia dla przedszkolaków pod tytułem
„Majowe czytanki pani bibliotekarki”. Pani
bibliotekarka przedstawiła dzieciom historię
mieszkańców lasu i tajemniczego znaleziska
oraz historię o żyrafie, która nie chciała nosić
okularów, mimo wady wzroku.
Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do udziału w konkursach na logo Biblioteki oraz zakładkę do
książki. Wszelkie informacje na temat działań
Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.biblioteka.kornik.pl.
Agnieszka Szkudlarek
Katarzyna Kaczmarek

wnikliwy sposób przedstawiali skutki nadmiaru
jak i niedoborów poszczególnych składników
pokarmowych oraz wskazywali źródła ich występowania. Wrażenie na uczestnikach zrobił
filmik pt.: „Gorzka prawda o cukrze”, który w
nadmiarze gości w naszych pokarmach pod
postacią słodkiej przekąski oraz taniego konserwantu żywności.
Do realizacji projektu włączyli się również
inni nauczyciele – nauczycielka wychowania
fizycznego Małgorzata Iszkuło mierzyła i
ważyła uczniów klas IV-VI, a dyrektor Zofia
Talarczyk z uczniami klas VI z matematyczną
precyzją obliczyła ich wskaźniki BMI (Body
Mass Index) dla poszczególnych uczniów i klas.
Wyniki zaprezentowane w postaci klasowych
i zbiorczych diagramów wskazały na to, że
67% naszych uczniów znajduje się w wagowej
normie, 6% ma niedowagę, jednak 27% ma
sporą nadwagę. Jeśli tendencja do przejadania
się w połączeniu z niską aktywnością ruchową
utrzymają się w kolejnych latach, to może dojść
do pogłębienia problemu.
Naszą receptą na dobre zdrowie i szczupłą sylwetkę oraz kulinarnym zakończeniem
pikniku był bar sałatkowo- surówkowy, będący
pretekstem do zaprezentowania pysznych,
kolorowych a jednocześnie zdrowych i nieprzetworzonych potraw. Na naszym piknikowym
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Kilka dni przed rozpoczęciem „Tygodnia
Bibliotek” i w ramach współpracy z Arboretum
Kórnickim, zaprezentowano prace uczestniczek
„Pasjoteki” na wystawie pt.: „Wiosenne inspiracje”. W konkursie w dniach od 1 do 3 maja,
wzięło udział kilkanaście Pań a ich rękodzielnicze dzieła były oceniane przez odwiedzających
Arboretum. Po podliczeniu głosów wyłoniono
zwyciężczynię, którą została - Pani Magdalena Taciak, II - miejsce uzyskała Pani Danusia
Bieńkowska i III - Pani Teresa Lenczewska.
Gratulujemy talentu i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy Arboretum w Kórniku
za, jak zawsze, przemiłą współpracę.
Z kolei 5 maja Bibliotekę w Kórniku odwiedzili gimnazjaliści z Robakowa. Poznali pracę
biblioteki, działy oraz zbiory bibliograficzne.
Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2016
upływała pod hasłem „Biblioteka inspiruje” i była
atrakcyjna dla mieszkańców i czytelników.
W dniach od 7 do 13 maja czytelnicy Biblioteki
Publicznej w Kórniku oraz Filii w Bninie mogli

skorzystać z wielu atrakcyjnych zajęć przygotowanych zarówno dla dzieci przedszkolnych,
szkolnych, gimnazjalnych oraz dorosłych.
Podczas święta bibliotekarzy w Kórniku został
przygotowany kącik dla czytelników „Biblioteczna kawiarenka”, gdzie każdy mógł odpocząć
od codziennych zajęć i napić się „kawki” oraz
skosztować słodkości. Dodatkową atrakcją
była wystawa prac rękodzielniczych Pasjoteki”.
Oficjalny „Tydzień Bibliotek” rozpoczął rajd
„Odjazdowy Bibliotekarz”. W sobotę 7 maja
o godzinie 10:00 sprzed siedziby Biblioteki
Publicznej w Kórniku wystartowało kilkudziesięciu uczestników rajdu. „Rowerzyści” ubrani
w pomarańczowe koszulki „Odjazdowego”
przemierzali kolejne kilometry, aby dotrzeć
do Gimnazjum w Robakowie. Tam czekało
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Piknik Naukowy w Szkole Podstawowej nr 2

Tydzień Bibliotek 2016

stole znalazły się 33 jarzynowo-owocowe
przysmaki wykonane przez uczniów klas IV-VI,
zapewne tylko przy drobnej pomocy rodziców.
Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie sałatki
były znakomite. Atakowały one nasze zmysły – cieszyły oczy pięknymi, pobudzającymi
wyobraźnię dekoracjami oraz drażniły nosy
trudnym do opisania zapachem… Przy każdej
sałatce umieszczony został przepis na jej wykonanie, co było kolejnym „naukowym aspektem” pikniku. Zebrane przepisy, uczniowskie
prezentacje oraz fotoreportaż będzie można
zobaczyć na stronie internetowej naszej szkoły
www.sp2kórnik.eu
Uczestnicy Pikniku oraz programów „Czas
na zdrowie” lub Trzymaj formę” zapewne nauczyli się, że stosowanie właściwej diety nie
jest trudne, choć wymaga oczywiście pewnej
wiedzy i systematyczności. Tylko dzięki
zbilansowanej diecie wspartej aktywnością
fizyczną możemy zapewnić sobie dobre życie
we wszystkich jego sferach.
O zdrowym stylu życia jest w naszym kraju
coraz głośniej, dobrze więc, że i szkoły realizują
ten temat, bo przecież „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.” Pozostaje
mieć tylko nadzieję, że już zaczęła nasiąkać…
Ewa Nowaczyk

Aby przypomnieć o 20. rocznicy
przyznania literackiej Nagrody Nobla
Wisławie Szymborskiej „Kórniczanin” zaprasza wszystkich na spotkanie z poezją
urodzonej na Prowencie poetki. Gdzie
spotkamy tę poezję? Od 20 maja do 30
września w każdy piątek jeden z wybranych 20 wierszy pojawi się w przestrzeni
publicznej Kórnika i Bnina. Zaprosimy
także mieszkańców do czytania przed kamerą poezji, a efekty tych nagrań pojawią
się na kanale Youtube Kórnika. Patronat
nad akcją „20 wierszy na 20-lecie Nobla”
objęła Fundacja Wisławy Szymborskiej.
Szczegóły już niedługo na stronie:
http://www.kornik.info/20-lecie-nobla-wislawy-szymborskiej/
ŁG

„...i ucałowania dla Kórnickich Drzew”
- napisane ręką W. Szymborskiej na kartce do zaprzyjaźnionej rodziny Noskowiaków.
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Dzień 5 maja jest dniem wyjątkowo dla
nas szczególnym. Tego dnia obchodzimy
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Postanowiliśmy przejść ulicami naszego
miasta. Przygotowaliśmy transparenty z ważnymi dla nas hasłami: „chcę żyć normalnie”,
„zrozum mnie”, „nie musisz robić nic specjalnego”, „uwierz we mnie”, „bądź moim przyjacielem”, „traktuj mnie godnie”. Wyruszyliśmy spod
ŚDS-u pod opieką Strażnika Miejskiego. Rozpoczęliśmy wizytą w Szkole Podstawowej nr 1
w Kórniku. Odwiedziliśmy tam dwie klasy, które
zaprosiły nas do siebie, aby wspólnie z nami
świętować. Przed wejściem do szkoły czekała
na nas niespodzianka – reporter radia Merkury,
który przeprowadził z nami wywiad. Audycję
z tego wydarzenia można było usłyszeć tego
samego dnia o 18:00. Później ruszyliśmy na
rynek. Po drodze mijaliśmy mieszkańców
Kórnika, którzy bardzo pozytywnie na nas
reagowali uśmiechem, podaniem ręki i symbolicznym przybiciem „piątki”. Osobiście przywitał
nas Pan Wiceburmistrz Antoni Kalisz i również
przybił „piątkę”.
Z rynku w Kórniku poszliśmy odwiedzić
najpierw przedszkole im. Misia Uszatka, gdzie
spotkaliśmy się z dużą grupą dzieci, które
bardzo serdecznie przywitały nas wiosenną
piosenką. Rozdaliśmy mnóstwo upominków
i poszliśmy dalej.... Końcowym punktem naszej wyprawy były odwiedziny w przedszkolu
„Bajkowy Dwór”. Czekała tam na nas wyjątkowa niespodzianka w ogrodzie. Dyrekcja i kadra
przedszkola przygotowała dla nas wspaniały
poczęstunek: pyszne ciasta i pączki upieczone
własnoręcznie, gorąca kawa oraz zimne napoje. Nareszcie mogliśmy chwilę odpocząć.
Dzieci z przedszkola i bardzo ciepło nas
przywitały piosenką i oczywiście „piąteczkami”.
Tak wspominają ten dzień nasi podopieczni:
Karina: „Ach jaki wczorajszy dzień był wspaniały i uroczysty. W szkole podstawowej, gdy

jedna grupa poszła na piętro my postanowiliśmy zwiedzić parter, trochę porozmawialiśmy
i trochę poprzybijaliśmy sobie „piątki” z dziećmi. Poszliśmy na rynek i tam spotkałam moją
kochaną mamę. Następnie poszliśmy do
przedszkoli, gdzie dzieci zaśpiewały nam
mnóstwo pięknych piosenek...”.
Małgosia: „Przedszkole było fajne. Mama
Maurycego upiekła pyszny placek. Przyjechał pan z mikrofonem i robił z nami wywiad.
Szliśmy ulicą, pilnował nas pan ze Straży
Miejskiej. Była piękna pogoda, wesoły dzień.
Jak za mocno przybili „piątkę” to ręka bolała.
Ludzie byli w stosunku do nas dobrzy, życzliwi,
uśmiechnięci. Byłam szczęśliwa.... nikt się nie
skarżył, nie czuliśmy zmęczenia”.
Bartosz: „Była piękna pogoda. Radość,
spacer do szkoły podstawowej. Bardzo dziękuje za piękne piosenki. Pokazałem moje
życie w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Kórniku...”.
Karol: „Szliśmy ulicami, podobało mi się
jak weszliśmy do dzieci w szkole. Niosłem
transparent. W przedszkolu było słodkie, napoje i kawa. Potem przyszły dzieci i przybijały
„piątki”. Pierwszy raz przeżyłem coś takiego”.
W imieniu kadry i uczestników Środowisko-

wego Domu Samopomocy w Kórniku chcemy
bardzo serdecznie podziękować wszystkim,
których spotkaliśmy na swojej drodze za okazaną życzliwość i uśmiech. Pragniemy również
podziękować Straży Miejskiej za bezpieczne
przeprowadzenie nas ulicami Kórnika i miłe
towarzystwo. Szczere podziękowania dla
Pana Wiceburmistrza Antoniego Kalisza za
znalezienie odrobiny czasu dla wspólnego
uczczenia naszego święta. Bardzo dziękujemy
za pomoc w realizacji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:
Miastu i Gminie Kórnik za gadżety, którymi
obdarowaliśmy dzieci. Przedszkolu Bajkowy
Dwór za bajkowy poczęstunek i serdeczne
przyjęcie, Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
oraz Przedszkolu im. Misia Uszatka również
za serdeczne przyjęcie .
Wiecej zdjęć z tego wydarzenia na naszym
profilu facebookowym www.facebook.com/
SDS.KORNIK/

i khmera. Wolontariusze przygotowali ciekawe
i wyczerpujące prezentacje multimedialne

cyjne. Ponadto, były zabawy i gry na świeżym
powietrzu. Uczniowie klasy III a przeprowadzili
wywiad z naszymi gośćmi podczas którego mieli okazję zapytać
o wszystkie interesujące ich
sprawy. Efektem naszej wspólnej
nauki i zabawy było poszerzenie horyzontów, zrozumienie
międzykulturowości, ogólnej
wiedzy o świecie, a szczególnie
o Kambodży i Pakistanie oraz
przełamanie barier językowych,
ponieważ wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Na
zajęciach można było odczuć, że
uczniowie przyjęli wolontariuszki
bardzo miło i serdecznie.
Wolontariuszy gościły rodziny
naszych uczennic: Dominiki Wykręt i Wiktorii
Dobrzykowskiej, którym serdecznie dziękujemy
za serdeczne przyjęcie, opiekę i urozmaicenie
pobytu.
Elżbieta Drótkowska Klessa
i Olga Bartkowiak

Społeczność Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku

„MAKE A STEP” W GIMNAZJUM W ROBAKOWIE

W dniach 11-15 kwietnia w murach Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie mieliśmy okazję gościć
dwóch wolontariuszy w ramach
projektu Make a Step.
Jest to program międzynarodowej organizacji studenckiej
AIESEC, działającej w 107 krajach na całym świecie, skierowany do młodzieży szkolnej.
Głównym jego celem jest szerzenie tolerancji względem innych
narodowości, promowanie nauki
języków obcych oraz zdobywanie
wiedzy na temat obcych kultur.
Mieliśmy okazję gościć Nalitę
Sok, pochodzącą z Kambodży studentkę informatyki, oraz
Faheema Ben Tariq - studenta architektury
z Pakistanu. Wolontariusze przez tydzień codziennie prowadzili warsztaty i zajęcia, podczas
których zachęcali młodzież do różnorodnych
aktywności. Uczniowie mieli okazję nauczyć
się podstawowych zwrotów w językach urdu
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o kulturze, zwyczajach i tradycjach panujących
w ich krajach. Ogromnym zaskoczeniem dla
nas były zwyczaje kulinarne w Kambodży
oraz niezrozumiała dla europejczyków tradycja
zamążpójścia w Pakistanie. Faheem wspólnie
z młodzieżą ćwiczył jogę oraz techniki relaksa-
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Wolontariusze

z Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
na WINGS FOR LIFE WORLD RUN
POZNAŃ 2016
W niedzielę 8.05.2016 r. z samego rana
silna „Drużyna Robaka” z Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
po raz kolejny wcieliła się w rolę wolontariuszy, tym razem jednego z największych
wydarzeń sportowych na świecie - WINGS
FOR LIFE WORLD RUN POZNAŃ 2016.
Wolontariusze z Robakowa pomagali
podczas imprezy na trasie biegu w Pobiedziskach – 32 km trasy – przy bufecie dla
biegaczy.
Idea tego globalnego biegu polega na
tym, że biegacze na całym świecie jednoczą się, aby wspierać badania nad leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego.
Amatorzy ramię w ramię z profesjonalistami
uciekają przed Samochodem Pościgowym
– ruchomą metą, który wyruszy na trasę 30
minut po nich. Ostatni zawodnik na świecie,
którego dogoni ruchoma meta zostaje mistrzem. Tegoroczny rekord świata w biegu
WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2016
pobił Giorgio Calcaterra z Włoch uciekając
przed samochodem – metą 88,44km. Warto
wspomnieć, że drugie miejsce w świato-

KULTURA

KULTURA

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

wym rankingu należy do Polaka – Bartosza
Olszewskiego, który reprezentował Polskę
w Niagara Falls i „wybiegał” tam 82,42 km.
Rekordzista w Polsce - Tomasz Walerowicz
przebiegł 71,12 km uzyskując 9 miejsce
na świecie.
Mamy ogromną nadzieję, że dzięki
naszej pomocy i dopingowi biegacze w Poznaniu pokonali swoje słabości, osiągnęli
zamierzony cel, a przy okazji dobrze się
bawili, tak jak i my podczas całego wydarzenia.

W wolontariacie brali udział: Jakub
Ciszewski, Wiktoria Dobrzykowska, Marcin
Kłos, Jacek Norkiewicz, Dariusz Sałamaszek, Julia Szymkowiak, Zuzanna Doba,
Konrad Dudek, Patrycja Golan, Dariusz
Konowrocki, Dominik Kuchta, Marta Nowak,
Patrycja Pruszak, Adrian Sikora, Mikołaj
Wrzesiński, Nicolas Zarzeczny, Angelika
Zawierucha oraz opiekun – lider grupy.
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza „Drużyna Robaka”
Przemysław Koliński

Aktualności z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku (Bninie)
22 kwietnia. Wizyta
w Straży Pożarnej w Kórniku
Przedszkolaki wybrały się z wizytą
do Straży Pożarnej w Kórniku. Spotkanie
zorganizowała babcia jednego dziecka,
pani Ewa. Dzieci miały możliwość zobaczenia wozów strażackich, które są wykorzystywane do pracy dzisiaj, ale również
„perełki”- drewnianego wozu strażackiego
używanego bardzo dawno temu. Strażacy
bardzo ciekawie opowiedzieli dzieciom
i pokazali sprzęt jaki wykorzystują w swojej
pracy. Spełniło się również marzenie wielu
przedszkolaków. Każde z dzieci miało możliwość nałożenia hełmu i na krótką chwilę
zamieniło się w prawdziwego strażaka.
W ramach rewanżu parę dni później
strażacy odwiedzili nasze przedszkole.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej
współpracy i mamy nadzieję, że spotkamy
się jeszcze nie raz
10 maja V Ogólnopolskie
Święto Optymizmu
„Bo chociaż smutno, choć iskierki
w oczach gasną.
A z nieba zamiast słońca kapie szary
deszcz.
W naszym przedszkolu słońce zawsze
świeci jasno,
bo nasz Bniniaczek optymistą jest
i cześć.”
Obchody V Ogólnopolskiego Święta
Optymizmu, tym roku przebiegały pod hasłem „Podziel się kawałkiem tęczy”. Przedszkole przygotowało jeden puzzel, na którym dzieci namalowały radość i optymizm.

20 maja 2016 r.

Nasza praca została połączona w łańcuch
jedności , radosnej zabawy i dziecięcej
kreatywności wszystkich Optymistycznych
Przedszkoli i z optymistycznym pozdrowieniem obiegła całą Polskę.
Z okazji Święta Optymizmu życzymy
wszystkim uśmiechu, radości i patrzenia
na świat przez różowe okulary!
spotkanie przedszkolaków
z osobami niepełnosprawnymi
12 maja odbyło się spotkanie zorganizowane przez grupę integracyjną „Jagódki’’.
Dzieci wraz z nauczycielkami i pracującą
w przedszkolu psycholog, Panią Hanią,
zaprosiły do siebie osoby niepełnosprawne, skupione wokół Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku. W trakcie
zaplanowanego przedstawienia, dzieci
przedszkolne popisały się opanowanymi
rolami, wcielając się w postacie związane
z tematem ekologii. Po przedstawieniu,
dzięki rodzicom przedszkolaków, zorga-

nizowany był poczęstunek oraz wspólne
zabawy w rytm muzyki. Wizyta i zaplanowane atrakcje ucieszyły zarówno dzieci jak
i gości. Dzieci z innych grup przedszkolnych
ciekawsko zaglądały do sali by przekonać
się komu jest tak wesoło. Po spotkaniu,
dzieci obdarowały gości ekologicznymi
torbami pełnymi drobnych upominków.
Przedszkolaki dostały prezenty w postaci
kosza słodyczy oraz herbu gminy Kórnik
wypalonego w drewnie.
Celem spotkania była integracja osób
niepełnosprawnych z lokalną społecznością
oraz edukacja dzieci przeciwdziałająca
uprzedzeniom. Dzięki wsparciu rodziców,
spotkanie zakończyło się posadzeniem
drzewa przyjaźni, na terenie przedszkola.
Było to kolejne tego typu spotkanie organizowane przy współpracy przedszkola
i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Hanna Żółcińska, Izabela Kobielak,
Eliza Mieloch, Karolina Sobkowiak
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Wy w i a d
z Alicją Kochańską, uczennicą
Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II
w Szczodrzykowie, zdobywczynią wielu
nagród wokalnych
Alicjo, czym jest dla ciebie śpiewanie?
Śpiew kocham od zawsze. Już jako mała
dziewczynka chciałam bardzo występować
na dużej scenie. Przebierałam się w “kreacje”
i śpiewałam popularne polskie piosenki. Kiedy
pytano mnie kim chcę zostać w przyszłości
odpowiadałam, że piosenkarką. Rodzice wspominają, że często stawałam „na scenie”, brałam
wszystko co miałam pod ręką: ołówek, długopis,
linijkę, cokolwiek, co mogło być mikrofonem
i śpiewałam. Takie były początki.
Jaki był Twój pierwszy występ, czy go
pamiętasz?
Tak, ale nie był on udany. W I klasie nie
przeszłam nawet eliminacji szkolnych do konkursu. Komisja stwierdziła, że fałszowałam.
Ale nie poddałaś się. Co było dalej?
Dopiero pani od muzyki wytłumaczyła mi,
że śpiewam altem, że mam niską skalę głosu
i muszę mieć piosenki odpowiednio dobrane
do swojej skali głosu. Myślę, że to ona odkryła
mój talent i we mnie uwierzyła.
I wtedy zaczęła się fala sukcesów?
Wtedy tak naprawdę uświadomiłam sobie,
że śpiewanie to ciężka praca.
Czy konkursy są dla Ciebie walką ?
Nie. konkursy są da mnie dobrą zabawą
i ekscytującym doświadczeniem.
Czy przykładasz wagę do stroju? Kto
Ci go wybiera?
Przykładam dużą wagę do stroju. Jest to
bardzo ważny element sceniczny. Strój najczęściej wybiera mi mama, albo ja sama.
Kto podtrzymuje Cię na duchu w momentach kryzysowych ?
Rodzina i przyjaciele. Zawsze też mogę
liczyć na panią Lidkę Jarmuszkiewicz, która
uczy muzyki. Ciągle mi powtarza, że z każdej
sytuacji jest jakieś wyjście. Ostatnio na przykład,
zadzwoniłam do niej 2 dni przed konkursem
i powiedziałam prawie płacząc, że nie dam rady
wystąpić, ponieważ miałam mały wypadek i nie
mogę chodzić. Pani Lidka ze stoickim spokojem
odpowiedziała: spokojnie, damy radę. Do Puszczykowa będziesz dowieziona, na scenę jakoś
dokuśtykasz, a na scenę załatwimy krzesło.
No i udało się! Zajęłam I miejsce i poradziłam
sobie bez krzesła.
Skoro mówimy o sukcesach, pochwal
się proszę tymi najważniejszymi dla Ciebie.
W Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej w Kórniku I miejsce zajęłam aż
cztery razy! W Puszczykowie I miejsce zajęłam dwa razy. W Wojewódzkim Przeglądzie
Artystycznym „Chartynka” zajęłam III miejsce.
Udało mi się zdobyć II miejsce Festiwalu Piosenki „Stęszewska Triola”. Jednak największym
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sukcesem jest dla mnie to, że zakwalifikowałam
się do konkursu w Koninie!
Wcale się nie dziwię, w końcu to konkurs międzynarodowy, chyba najbardziej
prestiżowy w Polsce. Życzymy powodzenia!
Dziękuję.
Śpiewasz również w dwóch zespołach.
Czy z nimi też odnosisz sukcesy?
O tak. Z zespołem „Allegro” zdobyliśmy
już dwa razy I miejsce w Gminnym Konkursie
Piosenki w Kórniku, wyróżnienie w Archidiecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej
w Poznaniu. Natomiast z zespołem „M.A.J.A”
grand prix w konkursie w Akademii Muzycznej
w Poznaniu. „M.A.J.A” jest również laureatem
Festiwalu Kolęd w Szczecinku.

Ortograficzny
sukces
w Koziegłowach

Jakub Suszczyński
z SP 1 Kórnik

trzeci
w województwie!

Sukces
w konkursie

OŚWIATA

OŚWIATA

Talent ze Szczodrzykowa

W numerze 6 „Kórniczanina” pisaliśmy
o wielkim sukcesie Dobrochny Rychlewskiej
i Natalii Piątek - szóstoklasistek ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kórniku, które zostały
laureatkami etapu wojewódzkiego VIII Edycji
Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
Patronat nad konkursem sprawował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz
Wielkopolski Kurator Oświaty.
25 kwietnia br., w siedzibie ODN w Poznaniu, odbyło się uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom konkursu.
Na zdjęciu laureatki konkursu z przedstawicielami ODN Poznań oraz Wielkopolskiego
Kuratorium Oświaty.
Magdalena Stratyńska

„Kolorowy Tydzień”
w Przedszkolu w Szczodrzykowie

Czyli chciałabyś zrobić karierę piosenkarską?
Kariera to na razie moje dziecięce marzenie. Nie myślę o tym bardzo poważnie.
Najpierw muszę skończyć szkołę .
Ale masz plany na przyszłość związane
z muzyką?
Tak, jak wspomniałam wcześniej, chciałabym być piosenkarką. Chciałabym też kształcić
się muzycznie, zwłaszcza wokalnie.
Występujesz także w teatrze?
Tak, to moja kolejna pasja – aktorstwo. Występowałam już na deskach Teatru Wielkiego
w Poznaniu oraz w Sieradzu. Wystawialiśmy
„Podróże Pana Kleksa” oraz „Tryumf Pana
Kleksa”.
Byłaś także w telewizji?!
Nigdy tego nie zapomnę. To wielkie wyróżnienie. Zostałam zaproszona do programu
„Petersburski music show”.
Co czułaś, mając świadomość, że oglądają Cię tysiące ludzi przed telewizorami?
Czy coś Cię tam zaskoczyło?
To był program nagrywany, nie - „na żywo”,
więc stres nie był aż tak duży. Miałam czas na
próby wokalne oraz na przygotowanie sobie
odpowiedzi na pytania. Starałam się nie myśleć,
że obejrzy mnie aż tak wielu ludzi.
Najbardziej zaskoczyli mnie ludzie, zarówno
prowadzący program, jak i uczestnicy. Wszyscy
byli bardzo życzliwi i pozytywnie do mnie nastawieni. Byłam zaskoczona faktem, że jedna
osoba prowadzi program, a przy nagrywaniu
pracuje aż tak wielu ludzi!
Alicjo, czy na koniec chciałabyś coś
powiedzieć swoim rówieśnikom?
Chyba tylko jedno. Nie rezygnujcie ze swoich marzeń. Naprawdę się spełniają!!!!
Bardzo Ci dziękuję za wywiad i życzę
dalszych sukcesów.
Kórniczanin

Niedawno pojechałyśmy wraz z naszym
nauczycielem języka polskiego na konkurs
„Ortograficzne potyczki ”.
W pierwszym etapie, odbywającym się
w Kórniku, uzyskałyśmy największą liczbę
punktów, zajęłyśmy pierwsze miejsce i jako
reprezentanci naszej gminy przeszłyśmy do
drugiego etapu, który został rozegrany w Koziegłowach. Był to finał konkursu powiatowego.
Na miejsce dojechałyśmy samochodem wynajętym z firmy KOMBUS. Później musiałyśmy
jeszcze trochę poczekać, ponieważ byłyśmy
na miejscu chwilę wcześniej. W końcu zaczął
się konkurs. Tematem przewodnim były kultura i sztuka. Pierwszym zadaniem był test.
W czasie, gdy komisja go sprawdzała, my
musiałyśmy się uporać z następnymi zadaniami, których wyniki ogłaszane były na bieżąco.
Były to takie zadania jak: „Znikające obrazy”,
„Czułe ucho”, „Pisownia liczebników”, „Rebus”,
„Krzyżówka”. Najtrudniejszymi konkurencjami,
naszym zdaniem, były „Krzyżówka” i „Znikające
obrazy”. Konkurencja pt. „Czułe ucho” polegała
na wysłuchaniu piosenki Marka Grechuty
i wypisaniu z niej wyrazów z „u”. „Znikające
obrazy” wymagały od nas rozpoznania i zapisania wszystkich zobaczonych w prezentacji
obrazów. Do ostatniej chwili trwania konkursu
walczyłyśmy o jak najlepsze miejsce. Dopiero
gdy ogłoszono wyniki testu, który przesądził
o naszym zwycięstwie różnicą zaledwie trzech
punktów, odetchnęłyśmy z ulgą i popatrzyłyśmy
na siebie z niedowierzaniem, a po chwili, gdy to
do nas dotarło, zaczęłyśmy się śmiać. Wkrótce ogłoszono ostateczne wyniki i wręczono
nagrody.
Do szkoły wróciłyśmy bardzo szczęśliwe.
To był wspaniały dzień, który, mimo stresu, dostarczył nam także wielu pozytywnych wrażeń.
Wiktoria Bortlisz
Marianna Grynia
Julianna Kraszewska
ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie
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Dnia 22 kwietnia 2016 roku odbył
się finał XXXI Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego Szkół Podstawowych i
Gimnazjów. Organizatorem konkursu był
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,
a współorganizatorami: Teatr Animacji oraz
Radio Merkury S. A. Przedstawiciele teatru,
radia oraz MDK 2 zaszczycili konkursowe
jury. Patronat objął Wielkopolski Kurator
Oświaty.
W Konkursie uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa. Konkurs był trzyetapowy: etap szkolny – organizowany w
poszczególnych szkołach i placówkach
oświatowych, półfinał (70 uczestników)
- organizowany w MDK nr 2 w Poznaniu
dla laureatów etapu szkolnego oraz finał
(14 uczestników) – organizowany
w
MDK nr 2 w Poznaniu dla laureatów półfinału. Uczestnik konkursu przygotowywał
do prezentacji dwa utwory o dowolnej
tematyce: utwór poetycki oraz fragment
prozy. Ocenie jury podlegały następujące
elementy: dobór tekstów do możliwości
percepcyjnych recytatora, interpretacja
utworu, kultura słowa (dykcja) oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Rywalizacja była duża, a poziom
recytacji prezentowanych utworów bardzo
wysoki i niekiedy … oryginalny. Tematyka
tekstów prozatorskich i poetyckich była różnorodna, a zdolności recytatorskie dzieci
godne podziwu.
Jakub Suszczyński z klasy II c Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku został laureatem III miejsca. Gratulujemy!
		
T. Lubińska,
M. Suszczyńska

20 maja 2016 r.

Przedszkole w Szczodrzykowie niebawem otrzyma nową nazwę „Kolorowy Świat”
W tym celu zorganizowaliśmy w naszym
przedszkolu kolorowy tydzień, gdzie każda
z grup uhonorowała inny kolor dopasowany
do nazwy grupy:
Ślimaki – pomarańczowy
Żabki – zielony
Motyle – fioletowy
Pszczółki – żółty
Biedronki – czerwony

W kolorowym tygodniu było wiele
zabaw, zaproszeni rodzice, a na stołach
królowały kolorowe, zdrowe przekąski.
Cały tydzień zakończył się przemarszem
przez Szczodrzykowo, by przybliżyć lokalnej społeczności nową nazwę i logo
przedszkola.

Eko – działania

Po marszu czekała na przedszkolaki
wyjątkowa niespodzianka - przedstawienie poruszające problemy ekologiczne pt.
„Królewna Śmieszka i Ekoludek”, w którym
w tytułowe role wcieliły się nauczycielki.
Tegoroczne obchody Dnia Ziemi miały
w naszym przedszkolu wyjątkową oprawę.
Działania skierowane były zarówno dla
dzieci jak i dorosłych, społeczności przedszkolnej a także lokalnej.
Wierzymy, że dobre nawyki i zachowania proekologiczne zaowocują w przyszłości.

w Szczodrzykowie

Dzień Ziemi to właściwy czas, aby przypomnieć całemu społeczeństwu, że to od nas
(rozpoczynając od dzieci przedszkolnych,
a kończąc na dorosłych) zależy życie w środowisku. Stąd zrodził się pomysł zorganizowania w dniu 22 kwietnia Eko – marszu po
najbliższej okolicy. W akcję aktywnie włączyli
się rodzice, przygotowując dla dzieci kolorowe kwiaty i transparenty z proekologicznymi
hasłami. Dzięki pomysłowym rekwizytom
i trafnym hasłom barwny korowód wzbudził
zainteresowanie przechodniów.

Anita Stodulska
Monika Hartung

Magdalena Czapkiewicz
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Obchody rocznicy
Chrztu Polski
Rok 966, w którym książę Polski Mieszko
I przyjął chrzest, jest pierwszą datą zapisaną
w historii naszego kraju. 1050 rocznica przyjęcia chrztu przez księcia stanowiła doskonałą
okazję, aby fakt ten zaprezentować i godnie
uczcić z uczniami. Podczas obchodów takich
uroczystości uczniowie zdobywają bowiem
podstawy swojej kulturowej i narodowej tożsamości.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionkach uczcili rocznicę Chrztu Polski biorąc
udział w projekcie pt.: 1050 rocznica Chrztu
Polski, który przygotowała katechetka Barbara
Śmiechowska. W ramach projektu uczniowie
klas 0-3 zapoznali się z historią chrztu pierwszego władcy Polski Mieszka I, który był twórcą
polskiej państwowości, zgłębiali czym jest
chrzest święty, który czyni nas Dziećmi Bożymi
i otwiera nam drogę do innych sakramentów,
stworzyli wystawę pięknych portretów Mieszka
I, Dobrawy oraz Bp. Jordana pierwszego polskiego biskupa. Dzieci z klasy 3B, pod opieką
wychowawczyni pani Mileny BąkowskiejGrześkowiak, przygotowały barwne stroje
z epoki Mieszka I. Całą przygodę z bohaterami
chrztu Polski uczniowie zakończyli obejrzeniem
inscenizacji Chrztu Polski, którą przygotowały
dzieci z klasy 2E pod opieką pani Ewy Krysińskiej oraz dzieci z klasy 3B z panią Mileną
Bąkowską- Grześkowiak.
Przedstawienie zebrało dobre opinie a młodzi aktorzy odkryli w sobie zdolności sceniczne,
mamy nadzieje na kolejne występy sceniczne.
Barbara Śmiechowska
AKCJA CHARYTATYWNA
POLA NADZEI
W środę 20 kwietnia w naszej szkole
odbyła się akcja charytatywna „Pola nadziei”.
Celem akcji było wsparcie budowy Hospicjum
im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. Wolontariusze z naszej szkoły już od samego rana
wręczali piękne żonkile i tulipany w zamian za
datek wrzucony do oznaczonej puszki. Okazało się, że możemy liczyć na wsparcie całej
społeczności szkolnej. Udało się zebrać aż
2102 zł 29 gr, zebrane pieniądze zostały przekazane na konto Stowarzyszenia Hospicjum
im. Piotra Króla. W trakcie zbiórki odwiedzili
nas dziennikarze telewizji regionalnej. Porozmawiali z uczniami naszej szkoły na temat
akcji. Z wypowiedzi dzieci dowiedzieliśmy się,
że należy pomagać ludziom chorym i dlatego
bardzo chętnie wrzucali do puszek kieszonkowe, które przekazali im rodzice. Reportaż
został wyemitowany w głównym wydaniu
Teleskopu o godzinie 18:30. W kolejnych latach
planujemy rozprowadzać żonkile, które wyhodują uczniowie naszej szkoły. Jesienią każde
dziecko samodzielnie zasadzi cebulkę na wyznaczonym terenie wokół szkoły. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie!
Stefańska Marta
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Kolejny Dan Trenera Karateków Ravena

DZIEŃ ZIEMI
Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to
czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły,
aby uświadomić wszystkim, że dary przyrody
trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.
Uczniowie klas 0-III zrealizowali projekt
z okazji Dnia Ziemi. Podczas pracy w klasach
dzieci obejrzały prezentacje multimedialne
promujące zachowania ekologiczne. Podczas
rozmów z nauczycielami dzieci dowiedziały się
co to jest recykling i jak należy segregować odpady. Dzieci wykonały plakaty, wymyślały hasła
promujące dobre zachowania oraz śpiewały
piosenki. Podczas uroczystego apelu dzieci
obejrzały przedstawienie klas drugich oraz
zaprezentowały klasowe stroje ekologiczne.
Dzień Ziemi zakończyliśmy sadząc kwiaty
i wysiewając nasiona na boisku szkolnym.
Monika Stołowska
Wyjazd do 31.
BLT w Krzesinach
Uczniowie klas IIB oraz IIE Szkoły Podstawowej w Kamionkach wyjechały na zajęcia do
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach,
gdzie wzięły udział w „Dniu dla Szkół”.
Dzieci mogły z zaciekawieniem poznawać
warunki służby wojskowej, a przede wszystkim
sprzęt z jakim na co dzień mają styczność
żołnierze bazy. Bardzo duże wrażenie na odwiedzających zrobił moment startów F-16, które
kołowały przygotowując się do lotów. Starty
F-16, które jeden za drugim wzbijały się w powietrze, pozostawiły niezapomniane wrażenia
dla wszystkich, dużych i małych.
Monika Stołowska

i pokazach prowadzonych w laboratoriach
uczelni. Czy wiecie co się stanie gdy pali się
prawdziwy proch lub kalafonia? Czy można
chronić drewno przed spaleniem za pomocą
lakieru? Gdzie gromadzi się dym podczas
pożaru? Dla nich to już żadna tajemnica.
Chwycili w ręce najlżejsze i najcięższe drewno
świata. Policzyli wiek drzewa oraz pili sok przez
drewno. Dziękujemy za możliwość rozwiązania
kilku tajemnic naukowych.
Milena Bąkowska-Grześkowiak
Święto tańca
w szkole Kamionkach
Wszyscy kochamy taniec a dzieci w szczególności. Dlatego w szkole w Kamionkach
wesoło przywitaliśmy Międzynarodowy Dzień
Tańca. Dzieci z zerówki wesoło wkroczyły z krakowiaczkiem. Klasa I b rozgrzała publiczność
„Kaczuchami” po francusku oraz układem do
przeboju Shakiry: „Waka, waka”. Gorącą zumbę zaprezentowała klasa III b z własnoręcznie
wykonanymi pomponami. Szalone rytmy porwały też publiczność z klas I-III do wspólnego
tańca. Wszyscy wykonali wspaniałe i radosne
układy taneczne a cała szkoła rozbrzmiewała
wesołymi przebojami. Przecież wiadomo, że
potańczyć każdy lubi!
Milena Bąkowska-Grześkowiak

Podczas trwania weekendu majowego
Trener Ravena nie próżnował. Wyjechał do
Przyjezierza na zgrupowanie szkoleniowe
z Mistrzem Shihanem Rudolfem Heijne 10
Dan Karate Shotokan. Trener Jacek Kruk
uczestniczył w zgrupowaniu i przygotowywał się do egzaminu na kolejny stopień
mistrzowski DAN. Egzamin odbył się w
ostatni dzień zgrupowania tj. 03.01.2016
roku. Jacek Kruk chciał uzyskać stopień
Mistrzowski 3 DAN. Po bardzo ciężkich
treningach i konsultacjach nadszedł dzień
egzaminu. Wielką niespodziankę sprawił
trenerowi Jackowi Krukowi Shihan Rudolf
Heijne, który przed egzaminem zaproponował mu przystąpienie do zaliczenia 4
DANA. Stwierdził, iż biorąc pod uwagę
umiejętności, wieloletnią współpracę,

oraz długi okres od ostatniego egzaminu,
złożona propozycja jest w pełni uzasadniona. Jak powiedział Shihan chciał w ten
sposób docenić naszego trenera. Jacek
Kruk oczywiście z wielkim zadowoleniem
przyjął to wyróżnienie Shihana i przystąpił
do zaliczenia stopnia 4 DAN. Po egzaminie zostały ogłoszone wyniki. Nasz trener
otrzymał stopień Mistrzowski 4 DAN. Jak
się później okazało swój egzamin zaliczył
najlepiej z pośród zdających i otrzymał wyróżnienie. Jak powiedział nam Jacek Kruk
niezmiernie cieszy się z faktu, że Shihan
właśnie w taki sposób docenił całokształt
ciężkiej pracy włożonej przez wszystkie
lata treningu i działalności na rzecz Karate.
Serdecznie gratulujemy !!!!
Raven

SPORT SZKOLNY

TŁUMY BIEGACZY NA MALCIE
W POZNANIU
Setki uczniów z miasta Poznania, powiatu poznańskiego startowało w indywidualnych biegach przełajowych. Walczyli
o awanse na zawody wojewódzkie. Był
to jednocześnie Memoriał im. Szwarca.
Tu trzeba zaznaczyć, że krewni patrona
mieszkają do dzisiaj w Kórniku. Wyniki
najlepszych naszych biegaczy w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz ilość
startujących.
Roczniki 2004/2007 ( 83 dz. i 95 chł.)
14. Emilia Guzianna - SP 1 Kórnik
19. Maria Pyrzowska -SP 1 Kórnik
23. Karolina Stańczewska - SP 1 Kórnik
2. Jakub Madejczyk -SP 1 Kórnik a w Memoriale na 289 startujących był 3 – brawo!
16. Mikołaj Ostroróg -SP Radzewo
17. Adam Stankiewicz -SP 1 Kórnik
23. Ignacy Zygmanowski - SP 1 Kórnik
Roczniki 2003 ( 58 dz. i 76 chł.)
10. Sylwia Rumińska-SP Radzewo
16. Zofia Wartecka-SP 1 Kórnik
24. Karolina Kapitan-SP 1 Kórnik
16. Dawid Smajdor –SP 1 Kórnik
Roczniki 2002/2001 ( dz. 76. i chł. 84.)
13. Jagoda Tomczak- Gim. Kórnik
18. Karina Pankowska- Gim. Robakowo

POWIATOWY CZWÓRBÓJ LA SP
Na stadionie w Puszczykowie startowali młodzi lekkoatleci szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Wśród
nich reprezentacje naszych szkół. Były
to zawody drużynowe, w których 6
zawodników startowało w 4 konkurencjach a ich wyniki przeliczano według
tabeli wielobojowej na punkty. Najlepiej
wypadła reprezentacja chłopców ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie. Wśród 15 reprezentacji zajęli
miejsce ósme. Najwięcej punktów dla
szkoły zdobył Krzysztof Maślanka, który
indywidualnie zajął 14 miejsce – 187
pkt. ( w dal-4,43 m., 60m- 9,41 sek.,
p.palantowa-42 m i 1000m-3:49,14).
Ponadto Dominik Czechak w biegu na
60m uzyskał czas 9,18 sek. Pozostałe
nasze reprezentacje wypadły słabiej:
dziewczęta z SP 1 Kórnik-12 m. oraz z
SP Szczodrzykowo-13 m oraz chłopcy z
SP1 Kórnik-12 m.

SPORT

OŚWIATA

Wieści
z SP Kamionki

10. Kamil Sadowski- Gim. Kórnik
13. Rafał Rozmiarek- Gim. Kórnik
Roczniki 2000 ( 36 dz. i 63 chł.)
5. Aleksadra Zydrowicz - Gim. Kórnik
3. Jacek Norkiewicz - Gim. Robakowo a w
Memoriale na 151 biegaczy zajął 5 miejsce
-brawo!
14. Daniel Górka- Gim. Kórnik
Roczniki 1998/1999 ( 12 chł.)
5. Wojciech Bystrzycki - ZS Kórnik
7. Jan Łamaszewski -ZS Kórnik
ARA

Ergometry w Bninie
W piątek, 6 maja w Szkole Podstawowej
nr 2 w Bninie odbyły się XII Mistrzostwa
Gminy o Puchar Przechodni Dyrektora
Szkoły nr. 2 w Kórniku na Ergometrze
Wioślarskim. Pani dyrektor Zofia Talarczyk,
otwierając mistrzostwa powitała zaproszonych gości: sekretarza gminy, a jednocześnie prezesa klubu „Dwójka Kórnik” pana
Leszka Książka, przedstawiciela firmy
sponsorującej nagrody, RF Construction
pana Filipa Frydek, opiekunów szkół z
Kórnika, Radzewa i Szczodrzykowa oraz
zawodników, życząc sportowej walki i
sukcesów. Jak co roku rywalizacja odbywała się na dystansie 300 m., a uczniowie
pokonywali dystans w czasie od 0:59,6 do
1:45,2. Różnica między startującymi była
dość znaczna, a o wyniku drużynowym decydowała suma dwóch najlepszych czasów

Szkolna wyprawa
na Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Uwzględniając swą ogromną ciekawość
oraz potrzebę poznawania świata, dzieci z klasy III b Szkoły Podstawowej w Kamionkach,
wybrały się na Wydział Technologii Drewna
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Dzięki uprzejmości pracowników Instytutu
Chemicznej Technologii Drewna pana dr inż.
Wojciecha Grześkowiaka oraz katedry Nauki
o Drewnie pana dr inż. Edwarda Roszyka
spędziły tam całe przedpołudnie.
Dzieci uczestniczyły w doświadczeniach
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(zespół składał się z trzech zawodników).
Po zaciętej rywalizacji w klasyfikacji
indywidualnej z czasem 1:07,3 wygrała
Patrycja Skornia z SP 2, II miejsce zajęła
Nikola Rozmiarek 1:08,6 z SP 2 i III miejsce
Karolina Biadała 1:08,8 z SP 1.
Wśród chłopców najszybszym okazał
się Tomek Zawada 0:59,6 z SP 2, na drugim
miejsce przypłynął Jacek Suszka 1:00,4 z
SP 1 a na trzecim Kamil Tyliński z SP 2 z
czasem 1:01,0. Rywalizacja w klasyfikacji
indywidualnej była bardzo zacięta, a o
wyniku decydowały często setne sekundy.
Puchary w klasyfikacji drużynowej
wygrały zespoły z SP 2 w składzie: Nikola
Rozmiarek, Kinga Trybulska i Wiktoria
Chudek (2:18,6) oraz Tomek Zawada, Igor
Gierszewski i Wojtek Kujawa (2:01,8). II
miejsce zajęły zespoły z SP 1 Karolina Bia-

dała, Nina Sołowiej i Zosia Wartecka oraz
Jacek Suszka, Machał Paczkowski i Stanisław Osetek (2:02,4). III miejsce zespoły z
SP 2 w składzie Patrycja Skornia, Natalia
Woźniak i Sandra Potrawiak (2:22,4) oraz
Kamil Tyliński, Dominik Czechak i Szymon
Stypczyński (2:08,2).
Po zakończonej rywalizacji uczniowie
zostali zaproszeni na drożdżówki finansowane ze środków Urzędu Miejskiego w
Kórniku, a następnie podsumowano zawody, nastąpiła dekoracja oraz wręczenie
nagród i medali.
Dziękujemy gościom, opiekunom i
zawodnikom oraz Urzędowi Miejskiemu w
Kórniku i RF Construction
MI
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Pragnę serdecznie podziękować wszystkim patronom i sponsorom za pomoc w
organizacji Naszego przedsięwzięcia.
Niezręcznie samemu się oceniać, ale
sądząc z opinii zawodników i innych naszych
gości, odstawiliśmy kawał dobrej roboty. Cieszę się z tego tym bardziej, że był to debiut
Borówieckiej Za-dyszki.
Po raz pierwszy udało Nam się zaprosić
mieszkańców Borówca i okolic do biegów
przełajowych w Naszych lasach.
Na starcie ( w różnych kategoriach )
stanęło przeszło 200. biegaczy w różnym
wieku ! Najmłodszy zawodnik miał 3 lata a
najstarszy 64.

Sukces Naszego wydarzenia jest konsekwencją ogromnej pracy całego zespołu
ludzi oraz wsparcia udzielonego przez szereg
instytucji i firm.
Pozdrawiam i dziękuję serdecznie:
-sołtyskom Sylwii Brzoskowskiej i Agnieszce Plucińskiej za całokształt wsparcia,
-naszej radnej sołeckiej Jolancie Kaczmarek oraz Wiktorii Andrzejewskiej i Maciejowi
Rogalka za dzielną obsługę biura zawodów,
-Januszowi Zarembie oraz Arturowi Perlińskiemu za wsparcie merytoryczne,
-Krzysztofowi Andrzejewskiemu za przygotowanie i oznaczenie trasy biegu,
-Krzysztofowi Bielickiemu za przygotowanie nagłośnienia,
-Pawłowi Morsznerowi za wsparcie
techniczne,

Serdeczne podziękowania dla Pani Bronisławy i Barbary ze Stowarzyszenia Senior za
przygotowanie pysznej grochówki!
Chciałam podziękować osobom, które
zgodziły się pomóc Nam w organizacji:
–Magdalenie Szymańskiej za wykonanie
oprawy foto,
–Tomaszowi Naglerowi i Panu Arturowi
Przyszczypkowskiemu z firmy PLUM za przygotowanie filmu reporterskiego z wydarzenia,
–wolontariuszom z drużyny harcerskiej
Wataha i Dzikie Gęsi za zabezpieczenie trasy
oraz pieczę nad depozytem.

Ogromną pomoc i wsparcie okazał nam
cały szereg instytucji, bez których niemożliwe
byłoby zorganizowanie tego wydarzenia.
Dlatego serdecznie dziękuję:
- Panu Wojciechowi Kiełbasiewiczowi
– Kierownikowi OAZY -za udostępnienie
podium,
– Panu Podkomendantowi Straży Miejskiej Tomaszowi Haremzie za zabezpieczenie
trasy biegu,
- Magdalenie Matelskiej- Bogajczyk Kierownikowi Wydziału Promocji Gminy, Kultury i
Sportu, Urzędu Gminy Kórnik za przygotowanie upominków dla najmłodszych biegaczy.
Lasom Państwowym Nadleśnictwo Babki - za zgodę na przeprowadzenie biegu po
traktach leśnych Borówca.
Dziękuję za wsparcie finansowe Gminie
Kórnik oraz obu naszym sołectwom.
Dziękuję sponsorom, którzy ufundowali

nagrody dla uczestników konkursu:
-Kafeteria Kwestia Smaku,
-Restauracja Eatalia,
-Futurum Studio Reklam,
-Blueberry- szkoła językowa,
-Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Mirosława Kaźmierczak,
-PHU Małeccy,
-Greta Flowers,
-Juniperus,
-Skaldeko,
-Przedszkole Śpiewające Włóczykije
Pozdrawiam też wszystkie osoby i grupy, które promowały informację o biegu na
portalu Facebook! Jeżeli kogoś pominęłam
bardzo przepraszam!
Organizacja takiego wydarzenia wymaga koordynacji działań na wielu poziomach
i budowy solidnej, dość skomplikowanej
konstrukcji. Brak jednego elementu mógł
spowodować, że całość mogła się zawalić a
wysiłek wszystkich pójść na marne.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie!
Jednocześnie zapraszam na nasz profil
na Facebooku – Borówiecka Za-dyszka oraz
stronę www.eBorówiec.pl gdzie znajdziecie
album ze zdjęciami z biegu.
Anna Maria Andrzejewska
Radna Miasta i Gminy Kórnik
Foto. via Organizatorzy

KOLARSTWO
DRUGIE MIEJSCE
ALICJI RATAJCZAK
W PUCHARZE POLSKI
W GRUDZIĄDZU
Bardzo dobrze rozpoczęli tegoroczne zmagania zawodnicy UKS Mróz Jedynka Kórnik
w szosowych Pucharach Polski. Pierwszą serię
pucharu Polski rozegrano pod koniec kwietnia
w Grudziądzu. W wyścigu indywidualnym na
czas, najlepsze bo 5 miejsca zajęli Natalia
Radzicka w elicie kobiet, a drugie w kategorii do
lat 23, oraz Wojciech Bystrzycki wśród juniorów.
Podczas wyścigów ze startu wspólnego drugie
miejsce w elicie kobiet, a pierwsze do lat 23
zajęła Alicja Ratajczak, natomiast wśród juniorek Karolina Przybylak została sklasyfikowana
na czwartej pozycji. W wyścigu ponad 60-ciu
juniorek młodszych doskonale czwarte miejsce zajęła Natalia Szymczak, a jej koleżanka
klubowa Gracjana Radzicka minęła linię mety
jako ósma.

Dnia 3 maja 2016r na terenie Ośrodka
Sportu i Rekraeacji w Kórniku odbył się 45
Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci oraz 18
Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik. Pogoda
dopisała uczestnicy też, imprezę uznajemy
za udaną. W Wielkim Festynie Rowerowym
dla Dzieci startowało 100 uczestników. W
Ogólnopolskim wyścigu na rowerach górskich udział wzięli zawodnicy z 6 Klubów
Kolarskich oraz inni uczestnicy nie trenujący w Klubach w sumie 54 startujących.
Każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy
dyplom, a zawodnicy którzy zajęli miejsca
od I do VI nagrody i puchary, które wręczał
Burmistrz Jerzy Lechnerowski. Wszystkim
dziękujemy za udział i zabawę, a zwycięzcom gratulujemy. Najlepsi w poszczególnych kategoriach byli:
Wyniki dzieci do lat 4
1. Paczkowska Pola Błażejewo
2. Marciniak Marianna Śrem
3. Abramowicz Iga Kórnik
1. Nowicki Oliwier Kamionki
2. Marczak Arkadiusz Kotlin
3. Zięta Wiktor Kórnik

Wyniki dzieci do lat 8
1. Hejnowska Marta Kamionki
2. Oleszak Michalina Zaniemyśl
3. Trojanowicz Oliwia Kórnik
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Wojciech Bystrzycki, który na dystansie 16
km zajął miejsce 4, a do podium zabrakło
mu zaledwie 7 sek. W pierwszej dziesiątce
wśród juniorek znalazły się również dwie
zawodniczki z UKS Mróz Jedynka Kórnik, Joanna Golec i Karolina Przybylak,
zajmując kolejno miejsca 6 i 9. Drugiego
dnia rywalizacji rozegrano wyścigi ze startu
wspólnego. W elicie kobiet najlepszy wynik
dla Kórnika osiągnęła Nikol Płosaj, stając na
najniższym stopniu podium. Wśród zawodniczek do lat 23 uplasowała się na miejscu
2. W klasyfikacji juniorek 4 miejsce zajęła
Karolina Przybylak. Kobiety rywalizowały
na dystansie 95 km. W Gostyniu w wyścigach ze startu wspólnego rywalizowali nasi
najmłodsi zawodnicy, czyli żacy (11-12 lat)
ze szkółki kolarskiej UKS Jedynka Kórnik.
Najlepsze bo 2 miejsce wśród dziewcząt
zajęła Emilia Jurga, a w wyścigu ponad 30
chłopców Wiktor Perz minął metę jako 7.

1. Kujawa Hubert Sulęcin
2. Garczarek Alan Granowo
3. Pietrasik Mikołaj Luboń

3. Sierżant Bartosz KS Stomil Poznań

PM

45 Wielki Festyn Rowerowy
dla Dzieci,
18 Ogólnopolski wyścig
na rowerach górskich
o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik

Wyniki dzieci do lat 6
1. Sroka Hanna Puszczykowo
2. Kapitan Oliwia Dębiec
3. Trojanowicz Nadia Kórnik
1. Latanowicz Wojciech Borówiec
2. Górka Tymoteusz Troszczyn
3. Kosiara Jan Zawory
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ZWYCIĘSTWO ALICJI RATAJCZAK
W PUCHARZE POLSKI
Kolejny bardzo dobry występ zaliczyli
zawodnicy UKS Mróz Jedynka Kórnik
w szosowych Pucharach Polski. Podczas
drugiej edycji, która się odbyła w Gostyniu,
najlepszy wynik osiągnęła Alicja Ratajczak,
odnosząc pierwsze seniorskie zwycięstwo
w tym roku, pokonując rywalki podczas jazdy
indywidualnej na czas na dystansie 16 km.
Piąte miejsce w tej rywalizacji zajęła Natalia
Radzicka, a 10-ty czas dnia uzyskała Nikol
Płosaj. Wśród zawodniczek do lat 23, najlepszy czas osiągnęła Ratajczak, a kolejne
miejsca naszych zawodniczek zajęły, N. Radzicka 3, N. Płosaj 5, a młodziutka Weronika
Humelt 8. Doskonale podczas „czasówki”
wśród juniorek młodszych wypadła młodsza
siostra Natalii, Gracjana Radzicka, która na
dystansie 10 km zajęła 2 miejsce, tracąc
do zwyciężczyni Wiktorii Polak KTK Kalisz
zaledwie 0,4 sek. Najlepszy swój tegoroczny
wynik osiągnął w stawce ponad 70 juniorów

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Borówiecka Za-dyszka

20 maja 2016 r.

Wyniki dzieci do lat 10
1. Michalak Marta Borówiec
2. Gnyś Ola Kórnik
3. Smoliga Aleksandra Wola Droszewska
1. Piguła Filip Wola Droszewska
2. Goszczurny Patryk Wola Droszewska
3. Jankowski Mikołaj Kotlin Jarocin
Wyniku kat. Żak i dzieci do lat 12
1. Golec Bartosz Victoria Jrocin
2. Matczak Marek UKS Zefir Waola Droszewska
3. Perz Wiktor UKS Mróz Jedynka Kórnik
1. Jędrzejak Milena Victoria Jarocin
2. Hoffmann Maria UKS Mróz Jedynka
Kórnik
3. 417 Jurga Emilia UKS Mróz Jedynka
Kórnik
Kat. Junior Młodszy
1. Sieradzki Adam KS Stomil Poznań
2 Lewek Dominik KS Stomil Poznań

Kat. Juniorka
1. Przybylak Karolina UKS Mróz Jedynka
Kórnik
2. Golec Joanna UKS Mróz Jedynka Kórnik
Kat. Młodzik
1. Płonka Mikołaj UKS Zefir
2. Gieryk Kacper EMDEK Bydgoszcz
3. Smoliga Jakub UKS Zefir
Kat. Juniorka Młodsza
1. Radzicka Gracjana UKS Mróz Jedynka
Kórnik
2. Szymczak Natalia UKS Mróz Jedynka
Kórnik
Kat. Młodziczka
1. Pasternak Roksana UK Zefir Wola Droszewska
2. Jędrzejak Sandra UK Zefir Wola Droszewska
3. Błaszczak Joanna UKS Mróz Jedynka
Kórnik
UKS Jedynka
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Ogłoszenia DROBNE
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Praca

*Przyjmę pomocników murarza. Tel. 514 080 116
*Poszukujemy pracowników do pracy sezonowej z zakładzie nasiennym w Runowie, atrakcyjne wynagrodzenie + posiłek. Tel. 694 475 861
*Umowa o prace: składanie, kompletowanie odzieży. Swarzędz-Jasin: dojazd zapewniony. Tel. 61 663 00 11, rekrutacja@apvector.pl
*Zatrudnię do pracy na magazynie w systemie 3 zmianowym mężczyzn i kobiety. Praca na magazynie w Zbrudzewie branża spożywcza. Tel. 786 865 405
*Dam pracę w ochronie - Gądki, Żerniki, Koninko. Różne obiekty, zawsze atrakcyjne stawki. Tel. 783 940 185
*Mężczyzna 50 lat podejmie każdą pracę np. porządkowanie ogródków w Kórniku i okolicy. Tel. 512 023 577
*Panią do pomocy w pracach ogrodowych i domowych zatrudnię 2x5 godz. w tyg. Tel. 691 863 975
*Poszukuje pracowników w branży ogólnobudowlanej: ocieplanie i malowanie. Tel. 507 555 135
*Podejmę prace – płytki, malowanie, szpachlowanie, ocieplenia, Kórnik. Tel. 533 758 526
*Oaza Look zatrudni fryzjera!!! Zainteresowanych proszę o kontakt 691 834 606

Inne

*Wszystko dla Twojego ogrodu! Sklep ogrodniczy Kórnik-Bnin, ul. Zwierzyniecka 38
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam działkę budowlaną, 729 m², Mościenica. Tel. 609 555 507
*Kupie Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Kupie MZ, WSK, WFM, KOMAR, ROMET lub podobny stary motocykl. Tel. 509 449 141
*Sofa 2 osobowa, rozkładana, ławostół, rowerek chłopięcy do 7 lat z kółkami i kaskiem sprzedam. Tel. 696 779 221
*Serdecznie zapraszamy na uslugi kosmetyczne w Oazie Look Emotikon smile Możliwe do wykonania nawet w niedziele!!! Info pod nr tel. 691 834 607
*Sprzedam pianino Neumeyer.100% sprawne, klasyk, niedrogo. Tel. 602 742 550
*Sprzedam rower damski, stan dobry. Tel. 727 539 587
*Sprzedam spawarkę elektryczną. Tel. 727 539 587
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płoty, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000
*Wynajmę sklep 30,6 m², centrum Kórnika. Prąd, woda, wc. Tel. 600 393 834
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam nosidełko, dwa foteliki samochodowe, wózek spacerówkę parasolkę, fotelik na rower. Tel. 506 490 723
*Sprzedam TV 29 cali, Panasonic (kineskopowy), dwa fotele, piecyk koza, wc kompakt i bidet Roca, lukswery białe, wannę narożnikową. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 wózki głęboki/ spacerówka Chicco i spacerówka, nosidełko 4 Baby, maszynę do szycia, dwa grzejniki elektryczne, rowerek treningowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, wełnę mineralną, dachówki, dwa piecyki na butle i butle gaz.11 kg, fotelik na rower. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dwa ładne tapczany identyczne, rowerek dziecięcy 16 cali. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 4 felgi 13-tki 4x100, wózek X-lander 2w1 oraz drzwi zewnętrzne budowlane na czas budowy. Tel. 506 490 723
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi magazyn o pow. 216 m², ul. Średzka 17. Tel. 61 817 02 99
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi pomieszczenie biurowe 23 m², ul. Średzka 17. Tel. 61 817 02 99
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi magazyn o pow. ok. 230 m², ul. Średzka 17. Tel. 61 817 02 99
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokale użytkowe o pow. 200 m² i 2x100 m², ul. Plac Niepodległości 32. Tel. 61 817 02 99
*GS „SCH” w Kórniku wydzierżawi lokal użytkowy o pow. ok. 130 m², Czmoń ul. Bnińska 31. Tel. 61 817 02 99
*Budowa dachów, adaptacja poddaszy, ściąganie eternitu, konkurencyjne ceny. Tel. 513 540 581
*Wertykulacja trawników i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Sprzedam 30 okrągłych stolików barowych. Używane, stan bd, kolor ciemno-brązowy oraz zielonkawy. Cena 70 zł/szt. do negocjacji przy większej ilości. Tel. 600 388 235
*Rodzina z dzieckiem wynajmie mieszkanie dwu-trzypokojowe w Kórniku od zaraz. Tel. 782 135 220
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl), oferuje - tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody. Tel. 693 067 105
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb – możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam działkę budowlaną w Czmońcu 3500 m² nr geodez. 138/1 dobre położenie, dec. warunkach zabudowy cena 30 zł za 1 m². Tel. 691 810 340
*Sprzedam działki budowlane w Czmońcu 750 m². Tel. 691 810 340
*Oferuję świeże wiejskie jajka z własnego gospodarstwa. Tel. 737 460 219
*Usługi koparko-ładowarką - wykopy pod fundamenty, szamba, ogrodzenia, drogi, równanie terenu. Tel. 667 215 907
*Gospodarstwo Szkółkarskie Mieczewo oferuje szeroki wybór roślin żywopłotowych oraz ozdobnych - cyprysiki, jałowce oraz żywotniki. Tel. 731 783 557
*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
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Oddam glinę z piaskiem z wykopu. Tel. 519 128 087
*Sprzedam czarnoziem możliwość dowozu. Tel. 723 501 747
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490

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), lub przekazywać telefonicznie.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 3 czerwca 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 27 maja 2016 r.
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