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Zebranie Spólki Wodnej

Zjazd SGiP WLKP.

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Gminnej Spółki Wodnej w Kórniku, które odbyło się 10 marca w świetlicy
wiejskiej w Dziećmierowie.
Przewodniczący GSW Bolesław Matuszewski przedstawił sprawozdanie za rok
2015, z którego wynika, że budżet spółki
wyniósł ponad 743 tys. zł, co oznacza, że
wzrósł od początku kadencji o 100 tys. zł.
Skład osobowy zarządu i komisji rewizyjnej
pozostał bez zmian. W walnym zebraniu
uczestniczyli delegaci Spółki Wodnej w Kórniku oraz pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik oraz
radny powiatowy Zbigniew Tomaszewski.

Zjazd sprawozdawczo-programowy
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski miał miejsce
16 marca w Poznaniu. Złożono sprawozdania z działalności i wykonania budżetu.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono
absolutorium Zarządowi. Podjęto uchwałę
w sprawie planu pracy stowarzyszenia na
rok 2016.
Reprezentujący Kórnik burmistrz Jerzy
Lechnerowski zaproponował, by wśród
działań stowarzyszenia znalazły się prace
w kierunku zmian legislacyjnych w obszarze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
tak, by wśród czynników decydujących
o wyborze wykonawcy większą role odgrywała wiarygodność oferenta oraz by istniała
możliwość zleceń bezprzetargowych dla
spółek gminnych. Postulował także działania w kierunku zmian w naliczaniu opłat
związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych oraz ujednolicenia deklaracji
na podatek od nieruchomości.

Spotkanie z nowym
dyrektorem
Dnia 11 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z nowym dyrektorem
oddziału poznańskiego Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciechem Perczakiem.
Dyskutowano na temat realizacji drogi
w Żernikach, chodnika z Żernik do węzła
Koninko oraz o zagospodarowania terenu
po byłym ośrodku w Błażejewku.
Powiatowy Dzień Sołtysa

Jubileusz Łuczników
Jubileusz 5-lecia sekcji łuczniczej UKS
Jedynka Kórnik odbył się 17 marca w Radzewie. Wśród zaproszonych gości znalazł
się m.in. Sekretarz Leszek Książek.

rzonych przez około 235 tysięcy mieszkańców regionu, w tym mieszkańców
gminy Kórnik. Istotą jego działania jest
redukowanie ilości odpadów deponowanych na składowisku, ograniczanie
składowania odpadów biodegradowalnych, zwiększenie odzysku surowców
wtórnych oraz pozyskiwanie energii
elektrycznej i cieplnej z odpadów.
Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”
współfinansowany jest przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Wartość
projektu wynosi 149,7 mln złotych
brutto, z czego unijne dofinansowanie
to ponad 84 mln złotych netto. Wkład
finansowy członków Porozumienia
Międzygminnego, w tym naszej gminy
to w sumie 25,5 mln zł. Kwotę 13,6 mln
zł stanowiła pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W otwarciu zakładu udział wzięli
między innymi: burmistrz Jerzy Lechnerowski, członek Rady Nadzorczej ZGO
Jarocin Katarzyna Szamałek, prezes
WODKOM Włodzimierz Matuszak oraz
prezes SATER Kórnik Maksymilian
Sułkowski.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Opr. ŁG

Również 11 marca w sali Sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył
się I Powiatowy Dzień Sołtysa. Impreza
odbyła się z inicjatywy Zbigniewa Tomaszewskiego Prezesa Powiatowego Zarządu
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego. W trakcie uroczystości
wręczono wyróżnienia sołtysom oraz
osobom wspierającym stowarzyszenie.
Spośród sołtysów naszej gminy wyróżniono
panią sołtys Dorotę Dłubałę z Czołowa.
Wśród gości spotkania znalazł się także
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Spotkanie z sołtysami
Spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy z sołtysami odbyło się 15 marca
w ratuszu w Bninie. Przedstawicielom sołectw przedstawiono informacje dotyczące:
Funduszu Sołeckiego, gospodarki odpadami, dostarczania wymiarów podatków oraz
opłat lokalnych, bieżącego utrzymania dróg
oraz zmian w prawodawstwie dotyczącym
planowania przestrzennego. Z okazji
przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa
przekazano sołtysom życzenia i wyrazy
podziękowania za owocna współpracę.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz
oraz kierownicy wydziałów, na co dzień
współpracujący z sołtysami.

25 marca 2016 r.

O puchar Burmistrza
Dnia 20 marca odbyła się w CRiS OAZA
inauguracyjna kolejka Ligi Taekwondo XVI
Wesołek 2016. Rywalizowano o Puchar
Burmistrza Kórnika. Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w otwarciu imprezy.

Uwaga Podatnicy!
Istnieje możliwość
pobrania
podstawowych druków
do rocznego rozliczenia podatku
(PIT 37, PIT 0, PIT D,
PIT 36, PIT 36L)

Otwarcie ZZO Jarocin
Dnia 21 marca oficjalnie otwarto
Zakład Zagospodarowania Odpadów
Sp.z o.o. Jarocin. Nowo wybudowany
zakład przetwarzać będzie rocznie 60
tys. ton odpadów komunalnych wytwo-

w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
w kórnickim ratuszu
(Plac Niepodległości 1, Kórnik)
w patio.
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Inwestycje na terenie gminy Kórnik

HARMONOGRAM
SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
W RAMACH PROGRAMU
RODZINA 500+
WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. POZNAŃSKA 34A KÓRNIK
WG. PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU
W GODZINACH OD 7.30 DO 15.00
OD 01.04.2016 DO 15.04.2016 KÓRNIK
OD 18.04.2016 DO 22.04.2016
BŁAŻEJEWO, BŁAŻEJEWKO,
BIERNATKI, CELESTYNOWO
OD 25.04.2016 DO 30.04.2016
CZMONIEC, CZMOŃ, CZOŁOWO,
DĘBIEC, DWORZYSKA, KROMOLICE
OD 02.05.2016 DO 09.05.2016
DZIEĆMIEROWO, GĄDKI,
KONARSKIE, MOŚCIENICA
OD 10.05.2016 DO 13.05.2016
KONINKO, PIERZCHNO, PRUSINOWO,
RADZEWO, ŚWIĄTNICZKI
OD 16.05.2016 DO 18.05.2016
BORÓWIEC
OD 19.05.2016 DO 23.05.2016
DACHOWA, SKRZYNKI
OD 24.05.2016 DO 31.05.2016
KAMIONKI
OD 01.06.2016 DO 06.06.2016
ROBAKOWO, RUNOWO
OD 07.06.2016 DO 14.06.2016
SZCZODRZYKOWO, SZCZYTNIKI,
TRZYKOLNE MŁYNY, ŻERNIKI
W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WNIOSKU WG. POWYŻSZEGO HARMONOGRAMU PRZYJMOWANE BĘDĄ OD
15.06.2016 DO 30.06.2016
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM:
• PLATFORMY e-PUE ZUS
• e-PUAP
• BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

1. Dokończenie budowy kanalizacji
sanitarnej przy ul. Kempingowej w
Borówcu – ogłoszono przetarg, w dniu
21.03.2016r. otwarto oferty, których wpłynęło 15. Trwa ich weryfikacja. Planowany
termin zakończenia zadania ustalony został
na koniec sierpnia br.
2. Budowa ścieżki pieszo- rowerowej
na ul. Szkolnej w Robakowie – zlecono
opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. I
etap – budowa chodnika na odcinku od ul.
Polnej do ul. Szafirowej - projekt zostanie
zakończony do 15.06. 2016r, II etap od ul.
Szafirowej do ul. Poznańskiej planowane
zakończenie projektu jest do 15.12.2016r.
3. Budowa drogi wraz z kanalizacją
deszczową na ul. Flensa w Kórniku –
prowadzone są prace związane z budową
kanalizacji deszczowej. Planowany termin
zakończenia zadania 31.08.2016r.
4. Budowa ul. Steckiego w Kórniku –
prowadzone są prace związane z budową
kanalizacji deszczowej. Planowany termin
zakończenia zadania 1.08.2016r.
5. Budowa ul. Szerokiej w Robakowie (na odcinku od ul. Wiejskiej do ul.
Poznańskiej) – przygotowuje się dokumentację do ogłoszenia przetargu.
6. Modernizacja ul. Wierzbowej w
Mościenicy – trwają uzgodnienia z Agencją
Nieruchomości Rolnych i Wielkopolskim
Zarządem Dróg Wojewódzkim w zakresie
spraw formalno prawnych i technicznych.
7. Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kórniku – przygotowuje się materiały do ogłoszenia przetargu na realizację
zadania.
8. Budowa kanalizacji w ulicy Celichowskiego w Kórniku – otrzymano
warunki techniczne, zlecono opracowanie
projektu. Planowany termin zakończenia
opracowania projektu do 30.12.2016r.
9. Budowa oświetlenia ul. Biernackiej w Bninie – zlecono budowę oświetlenia. Planowany termin zakończenia
zadania do 30.06.2016r.
10. Budowa oświetlenia osiedla
przy ul. Cichej w Szczytnikach – w
dniu 14.03.br. otwarto oferty w przetargu
na budowę oświetlenia, na który wpłynęło 16 ofert. Termin podpisania umowy
wyznaczony został na 24.03.2016r. Planowany termin zakończenia zadania do
30.06.2016r.
11. Budowa oświetlenia placu
zabaw w Dachowie - zlecono budowę

UWAGA!!!
O TERMINIE WYPŁATY ŚWIADCZENIA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU.
DYREKTOR OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
					
		
BOŻENA KIEŁTYKA
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Informuję,
że w bieżącym roku
tradycyjne święcenie potraw
w Wielką Sobotę
w Dziećmierowie
będzie miało miejsce
przy świetlicy wiejskiej.

oświetlenia. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2016r.
12. Budowa oświetlenia placu
zabaw w Robakowie – wsi - zlecono
budowę oświetlenia. Planowany termin
zakończenia zadania do 30.06.2016r.
13. Budowa oświetlenia placu zabaw w Skrzynkach - zlecono budowę
oświetlenia. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2016r.
14. Budowa oświetlenia przy boisku
w Szczodrzykowie (szkoła) oraz placu
zabaw – zlecono opracowanie projektu.
Planowany termin opracowania projektu
do 30.11.2016r.
15. Budowa oświetlenia przy ul.
Dworcowej w Robakowie – zlecono
opracowanie projektu. Planowany termin
opracowania projektu do 30.11.2016r.
16. Budowa oświetlenia ul. Chabrowej
i Cisowej w Dachowie – w wyniku zapytania
ofertowego wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia. Planowany termin zakończenia zadania do 30.06.2016r.
17. Budowa oświetlenia w Koninku
przy ul. Kinowej, Filmowej i Literackiej – w
wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na budowę oświetlenia. Planowany
termin zakończenia zadania do 30.06.2016r.
18. Budowa oświetlenia ul. Leśnej w
Czmoniu - zlecono opracowanie projektu.
Planowany termin opracowania projektu do
31.08.2016r.
19. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Robakowie – zlecono budowę
oświetlenia. Planowany termin zakończenia
zadania do 30.06.2016r.
20. Budowa oświetlenia ul. Palmowej w
Skrzynkach - zlecono opracowanie projektu.
Planowany termin opracowania projektu do
31.08.2016r.
21. Budowa oświetlenia ul. Parkowej
– zlecono opracowanie projektu. Planowany
termin opracowania projektu do 30.11.2016r.
22. Budowa oświetlenia w Robakowie
na ul. Polnej (na odcinku od ul. Stokrotkowej do ul. Słonecznikowej) – zlecono
opracowanie projektu. Planowany termin
opracowania projektu do 30.11.2016r.
23. Budowa zasilania i oświetlenia na
terenie rekreacyjno – sportowym w sołectwie Kromolice – zlecono opracowanie
projektu. Planowany termin opracowania
projektu do 30.11.2016 r.
Opr.
Wydział Inwestycji UMiG w Kórniku
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę
wszystkim mieszkańcom BŁAŻEJEWA
pogody w sercach, wiary w sens życia
oraz wspaniałego Święconego w gronie
najbliższych.
sołtys
Beata Jefremienko

Sołtys
Henryk Hypsior

nr 6/2016

Coroczne Wiosenne Sprzątanie Świata zorganizowano w w sołectwie Błażejewko z inicjatywy sołtysa Krzysztofa
Sadowskiego i Rady Sołeckiej.
Pogoda dopisała, było słonecznie i dość

ciepło. Dwie grupy mieszkańców sprzątały
teren sołectwa, nowe osiedle, teren nad jeziorem, i pobocza wzdłuż drogi powiatowej.
W akcji wzięło udział 30 osób, zebrano
45 worków śmieci.
Na zakończenie zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z zebraniem sprawozdawczym z wykorzystania
funduszu sołeckiego za 2015 r. Podjęto
również uchwały w sprawie przesunięcia

środków z funduszu na Organizację rajdu
rowerowego oraz pieszo-rowerowej wycieczki krajoznawczej na zrekultywowane
wysypisko w Czmoniu. postawienia tablicy
informacyjnej witacza z mapą sytuacyjną
i przydatnymi informacjami, zakup ławki na
przystanku na nowym Osiedlu.
sołtys
Krzysztof Sadowski

EKOLOGIA

Sprzątali świat
w Błażejewku

ODDAJ BEZPIECZNIE
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady niebezpieczne pomimo tego,
że powstają i pochodzą z urządzeń codziennego użytku i stanowią tym samym
odpad komunalny wymagają specjalnego traktowania.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Niepodległości 1
62 – 035 KÓRNIK
tel. 61 8 170 411 wew. 697, 590
odpady@kornik.pl

25 marca 2016 r.

W gminie Kórnik odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki, chemikalia
pochodzące z gospodarstw domowych –
farby i lakiery, zużyte baterie i akumulatory,
kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczyć można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
znajdującego się w m. Czołowo.
Zużyte akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych dodatkowo można
oddać do uprawnionych punktów odbioru
na terenie gminy m.in. punktów sprzedaży
akumulatorów.
Dodatkowo odbiór ww. odpadów odbywa się dwa razy do roku bezpośrednio
z posesji podczas wiosennej i jesiennej
zbiórki odpadów wielkogabarytowych
i problemowych.
Ww. odpady płynne powinny znajdować
się w szczelnych – (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać
oryginalną informację umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili jego przekazania.
Papę odpadową stanowiącą także
odpad niebezpieczny oddać można do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Czołowo.
Azbest zdjęty z budynków gospodarczych i mieszkaniowych osoby fizyczne
- nieprowadzące działalności gospodarczej
mogą zutylizować poprzez udział w programie finansowania likwidacji wyrobów
zawierających azbest.
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMiG Kórnik
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AKTUALNOŚCI

WYBORY 
W OSP KÓRNIK
W sobotę 19-go marca 2016 r. o godz.
16:00 w budynku naszej remizy odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie ze Statutem OSP, co
5 lat przeprowadza się Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym
wybierany jest nowy skład Zarządu.
Prezes OSP dh Andrzej Szyc otworzył
zebranie i przywitał wszystkich przybyłych
druhów i druhny oraz zaproszonych gości
m.in. przewodniczącego Rady Miejskiej
Przemysława Pacholskiego, burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego, wiceburmistrza
Antoniego Kalisza oraz prezesa zarządu
gminnego ZOSP RP dh Jerzego Rozmiarka.
Dokonano sprawozdania z działań w
roku 2015, następnie odczytano sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej oraz
zaprezentowano plan działalności na 2016
rok. Walne Zebranie udzieliło absolutorium
dla Zarządu OSP. Kolejnym etapem zebrania był wybór nowego Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu

Gminnego ZOSP RP i Delegatów na Zjazd
Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Skład nowego Zarządu:
Prezes: Andrzej Szyc,
Naczelnik: Leszek Orlewicz,
Wiceprezes: Łukasz Jaskuła,
Zastępca naczelnika: Paweł Walerczyk,
Skarbnik: Grzegorz Maliczak,
Sekretarz: Robert Jankowski,
Gospodarz: Janusz Kulas,
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący: Dawid Haenel,
Artur Waszak,
Artur Goździak,

Delegaci na zjazd oddziału gminnego
ZOSP RP w Kórniku:
Paweł Walerczyk,
Jarosław Lejman,
Artur Waszak,
Dawid Haenel,
Maciej Cieślewicz,
Przedstawiciele OSP do zarządu gminnego: Leszek Orlewicz, Andrzej Szyc,
Robert Jankowski.
W imieniu nowego Zarządu OSP składamy serdeczne podziękowania.
RJ

Gmina Kórnik na Targach Turystycznych ITB w Berlinie

W dniach 9-13 marca br. odbyła się
w Berlinie jubileuszowa 50 edycja Międzynarodowych Targów ITB. Organizowane
od 1966 roku przez Messe Berlin targi są
największą imprezą targową o zasięgu
światowym. Targi ITB w Berlinie rokrocznie
gromadzą ponad 10 tysięcy wystawców
z prawie 200 krajów świata, a liczba odwiedzających targi wynosi ok. 180 tysięcy
osób. Rozmiar targów jest ogromny, obejmuje kilka pięter i kilka
budynków. Między najbardziej
oddalonymi od siebie miejscami
jeżdżą autokary.
Wystawcami ITB są przedstawiciele krajów z wszystkich kontynentów. W targach biorą udział
m.in. międzynarodowe związki
turystyczne, krajowe i regionalne
organizacje turystyczne, biura
podróży, organizatorzy podróży
biznesowych, rejsów, turystyki
przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe, wydawnictwa,
hotele z ofertą spa, firmy zajmujące się
informacją turystyczną, technologiami
i oprogramowaniem dla obsługi ruchu
turystycznego i wiele innych. Targom ITB
towarzyszy niezwykle bogaty program
wydarzeń towarzyszących.
Wystawcy, podobnie, jak w latach ubiegłych, podzieleni byli według kontynentów,
a poszczególne kraje i regiony prezentowały swoją ofertę na stoiskach narodowych.
W tym roku oficjalnym krajem partnerskim targów ITB były Malediwy. Zwiedzający mogli się zapoznać z bogatszą, niż
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w latach ubiegłych ofertą wyjazdową do
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Także
przedstawicieli z Rosji było na targach
znacznie więcej, niż w latach ubiegłych.
Na ITB powróciły licznie kraje afrykańskie,
a wśród nich Zimbabwe, Kamerun, Burundi
i Sierra Leone, które chcą odbudować wizerunek po epidemii eboli. Spowodowała ona
spadek zainteresowania turystów krajami

Afryki Zachodniej. Cały pawilon na targach
miała również w tym roku Turcja, w której
zebrało się najwięcej nowych wystawców.
Polskie Stoisko Narodowe tradycyjnie
zorganizowane zostało w hali 15.1. Jednak
w tym roku Polska Organizacja Turystyczna
wynajęła tylko połowę dawnej powierzchni
(750 m² zamiast 1500 m²). W sumie zamiast szesnastu regionów wystawiło się na
targach jedynie osiem regionów. Spadek
wystawców z Polski spowodowany był m.in.
tym, że w poprzednich latach wiele regionów promowało się na targach dzięki dużemu dofinansowaniu ze środków unijnych.

Do odwiedzenia polskiej ekspozycji
oprócz ciekawych materiałów informacyjnych, zachęcały także regionalne smakołyki
i specjalności oraz różnego rodzaju atrakcje. Tradycyjnie przy stoisku poznańskim
gromadziły się tłumy, gdyż można było tam
spróbować rogali świętomarcińskich upieczonych przez poznańskich cukierników.
Od kilku lat w tych najważniejszych
targach turystycznych na świecie bierze udział również gmina
Kórnik. Nasza gmina wspólnie
z innymi poznańskimi gminami
prezentowała się na targach
w ramach stoiska Poznańskiej
Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Berlińskie targi to nie tylko
efektywna promocja naszego
regionu, ale także możliwość
poznania aktualnych oczekiwań
i preferencji turystów zagranicznych, wśród których przeważają
Niemcy. Pierwsze trzy dni targów
przeznaczone były wyłącznie dla
osób związanych z branżą turystyczną,
czyli na spotkania biznesowe, wymianę
doświadczeń, udział w branżowych konferencjach i kongresach. Kolejne dwa dni
były otwarte dla szerokiej publiczności. Dla
odwiedzających jest to niewątpliwie szansa
na zapoznanie się z bardziej lub mniej znanymi miejscami i fascynującymi zakątkami
świata. Impreza stwarza możliwość podróży
dookoła świata w zaledwie 5 dni.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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 Krystynę
Janicką
w plebiscycie
Kobieta Przedsiębiorcza 2015!

Zapraszamy do oddania głosu na
Krystynę Janicką w plebiscycie zorganizowanym przez Głos Wielkopolski „Kobieta
Przedsiębiorcza 2015”.
Głosujemy wysyłając SMS pod nr 72355
o treści SUPER.166 (Koszt jednego SMSa:
2.46 zł z VAT)
Oto uzasadnienie zgłoszenia kandydatury:
„Krystyna Janicka - nominowana do
tytułu „Kobieta przedsiębiorcza 2015”.

Przewodnicząca Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej w Kórniku
Szefowa kórnickiego sztabu WOŚP
Radna Rady Miasta i Gminy w Kórniku;
Współorganizator festynu: „Gmina Kórnik – wylęgarnią pomysłów”- integrującego
działalność organizacji pozarządowych z
lokalną społecznością, reprezentantami
samorządu, firm oraz instytucji.
W roku 2015 Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej obchodziło jubileusz
25-lecia. Krystyna Janicka będąca jednym
z członków założycieli stowarzyszenia, od
początku aktywnie uczestniczyła w pracach
Zarządu, a od 1997 roku pełni funkcję przewodniczącej KTPS.
Poprzez działalność w KTPS dała się
poznać jako współorganizator, bądź inicjator takich akcji jak:
• dożywianie dzieci w szkołach
• imprezy gwiazdkowe dla dzieci z uboższych rodzin
• wypoczynek letni dla dzieci
• pomoc powodzianom, w tym dla gminy
Lubsza w woj. Opolskim w 1997 roku
(załączony wiersz o jednym z transportów
pomocy dla powodzian w listopadzie 1997r.
przedstawia perypetie Krysi w drodze do
Lubszy – notabene okupione poważnym
zapaleniem płuc)
• udzielanie indywidualnej pomocy materialnej, bądź finansowej, w szczególności
dzieciom chorym, bądź znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej (również na
edukację i stypendia)

U kórnickich seniorów

Grupa seniorów w sobotę, 5 marca 2016
r. wzięła udział w koncercie charytatywnym
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki
PKPS-u w sali Kongresowo - Dydaktycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W
koncercie wystąpili: Druga M - sobowtór
Maryli Rodowicz z jej piosenkami oraz
kabaret „Ciach”.
Również Międzynarodowy Dzień Kobiet
stanowił okazję do przeprowadzenia przez
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS okolicznościowego spotkania z poczęstunkiem.
Zostało zorganizowane w restauracji
„Kórnicka”, z udziałem około 60 seniorów.
Jego uczestnicy byli zadowoleni z panującej
podczas niego miłej atmosfery, a wszystkim

25 marca 2016 r.

paniom życzenia złożył prezes ZM-G PKPS
- Bogdan Wesołek.
Kolejne wydarzenie kulturalne pod
nazwą „Seniorzy - seniorom”, przy kawie
i ciastku, odbyło się w środę, 16 marca. Z
koncertem muzyczno - wokalnym wystąpił
Zespół „Łazarski Krąg” z Poznania. W ten
sposób kórniccy seniorzy mieli umilony
czas przebojami starych piosenek. Spotkanie zostało zorganizowane w restauracji
„Oskar” w Kórniku. Przybyłych gości i
uczestników witał prezes Bogdan Wesołek.
Muzyka i wspólny śpiew zapewniły wszystkim doskonałą zabawę.
Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Krystyna Modrowska

W 2015 roku minęło 10 lat, odkąd z jej
inicjatywy w Kórniku działa sztab WOŚP.
Dzięki zbiórkom wolontariuszy - uczniów
szkół z gminy Kórnik oraz indywidualnym
wpłatom zebrano łącznie ponad 400 tys. zł.
Urodzona, by dawać innym radość,
nadzieję. Jest osobą znaną i kochaną
za pomoc, którą niesie potrzebującym, a
jednocześnie cieszącą się głęboką estymą
wśród darczyńców, sponsorów, dzieci i
młodzieży współpracujących z WOŚP oraz
mieszkańców gminy, którzy z zaufaniem
wybrali ją do Rady Miejskiej w 2014 roku.
Te cechy charakteru pozwalają jej
znajdować środki finansowe i pomagać w
bardzo trudnych sytuacjach.
Nie odmawia również pomocy w pisaniu
podań, pozwów, kierowaniu do właściwych
instytucji osobom nie radzącym sobie z
problemami.
Podsumowując:
Krystyna Janicka jest:
• aktywna, bo nicnierobienie, by ją zabiło…
• wrażliwa na cierpienie, zwłaszcza dzieci…
• pomaga, bo rozumie biednych…
• przedsiębiorcza, gdyż ma pomysły, potrafi
je realizować, dokształca się i nawiązuje
kontakty z innymi organizacjami… a gdy
coś robi, robi to rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem i całym sercem.
W roku 2015 minęło 25 lat jej aktywnej
i charytatywnej pracy w KTPS oraz 10 lat
od powołania i szefowania kórnickiemu
sztabowi WOŚP.
W pełni zatem zasługuje na miano „Kobiety przedsiębiorczej 2015””

AKTUALNOŚCI

Zagłosuj na

Strażnicy
celnie strzelajĄ

Funkcjonariusz Straży Miejskiej w
Kórniku Robert Furian, Szymon Gałecki i
Karol Zgrabczyński brali udział w zawodach
Śremskiej Ligi Strzeleckiej zorganizowanej
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Śremie.
Po 12 zawodach udało im się uplasować
na 3 miejscu w kategorii „Mundurowi”.
Gartulujemy!
ŁG

7

SOŁECKIE WIEŚCI

Powitanie Wiosny w Szczytnikach
Niedzielne popołudnie Szczytniki Przystań rowerowa obiekt tak bardzo już
rozpoznawalny przez amatorskie środowisko sportowe przystań jak sama nazwa
mówi miejsce gdzie można zatrzymać się
by odetchnąć przed dalszą drogą gdzie
można spotkać ludzi aktywnych dziś nie
oświetlone słońcem a wręcz przeciwnie
z chmurami i lekko siejącym deszczykiem
witała przybywających uczestników biegu
„ Powitanie Wiosny”. Bieg miał charakter
rekreacyjny nie było fanfar i medali na
mecie, a jednak chętnych nie brakowało
była dobra kawa ciepła herbatka i gorąca
obsługa że o koszu smacznych jabłek nie
wspomnę to cieszy myślę że najbardziej
organizatorów bo utwierdza że warto coś
robić coś zorganizować. Na koniec a może
od tej informacji powinienem zacząć chciałbym powiedzieć o czym innym o Mapie turystycznej Szczytnik i okolic która znalazła
swoje miejsce na Przystani rowerowej to

pierwsza w naszej gminie i mam nadzieję
że będzie ich więcej i tak graficznie dopracowanych dzięki włożeniu całego serca
i kunsztu i wiedzy pani Małgosi Wujek i na
dodatek w czynie społecznym Dziękujemy!
. Czas zakończyć to stukanie klawiszowe
podsumowując to dobry przykład jak ze

zwykłe szarej niedzieli zrobił się ciekawy
dzień a uśmiech na twarzach uczestników
jest najlepszym dowodem . A ja no cóż nie
biegłem podziwiałem Was biegnących ale
na trasie byłem sercem z Wami.
Zbigniew Sowiński z Kórnika

Podziękowania

W ostatnim czasie z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Starostwie Powiatowym
złożony został wniosek o przyznanie mi nagrody
Starosty Poznańskiego w kategorii inicjatyw
obywatelskich. Pod wnioskiem podpisało się
ponad 200 mieszkańców Szczytnik, Koninka i
okolicznych miejscowości.
Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtysi wsi Koninka i Szczytnik , Ochotnicza Straż Pożarna,
Urząd Gminy Kórnik oraz Grupa Rowerowa
Szczytniki-Koninko również dołączyli swoje
poparcie.
Czuję się wyróżniony i ogromnie wzruszony
ta inicjatywą.
Pragnę podziękować gorąco wszystkim,
którzy poświęcili swój czas na przygotowanie
wniosku o przyznanie mi nagrody. W Starostwie
podjęto decyzję o przyznaniu nagrody innej
aktywnie działającej osobie. W tym miejscu
pragnę podkreślić, że dla mnie znacznie ważniejsze jest uznanie społeczności, wśród której
mieszkam i wspólnie z którą działam, a statuetki
które w ramach podziękowania za moją prace
otrzymałem od mieszkańców mają dla mnie
ogromne znaczenie.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za
uznanie.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Głuch
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Wielkanocne harce z pisankami
W sobotę 19.03.2016r. w restauracji
„Szuwarek” w Koninku odbyło się wspólne
malowanie wielkanocnych pisanek przez
dzieci i ich rodziców. Spotkanie prowadziły
Pani Beata ze świetlicy w Szczytnikach oraz
Pani Ola ze Świątniczek. Spotkanie miało
na celu przybliżenie najmłodszym tradycji
ozdabiania wielkanocnych jajek, która cieszy nie tylko dzieci, ale i dorosłych, którzy
chętnie zaangażowali się w pomoc przy
tworzeniu różnobarwnych pisanek.
Można było zaobserwować wiele technik ozdabiania, dekorowania i malowania
jajek, dzieci nauczyły się też, jak robić
koszyczki, w które włożyły swoje piękne

pisanki. Cześć z nich została podarowana
seniorom z Koninka, resztę dzieci zabrały
do swoich domów, aby zdobiły ich wielkanocne stoły. Po twórczej pracy dzieci posiliły
się słodkimi przekąskami.
Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali
upominek od wielkanocnego zająca.
Dziękuję Państwu Jankowiakom i Panu
Schmidtowi, za możliwość zorganizowania
tej imprezy, a wszystkim dzieciom i ich
rodzicom za udział w tym wielkanocnym
spotkaniu.
Wielkanocne Spotkanie Seniorów
W niedzielę 20.03.2016r. odbyło się
pierwsze w Koninku wielkanocne spotkanie
seniorów. W restauracji „Szuwarek” gościliśmy licznie przybyłych seniorów, zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Genowefa
Błotna - przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich oraz najstarsza mieszkanka Koninka Pani Aniela Szulc, za co serdecznie

Dzień Kobiet
w Prusinowie

im dziękuję.
Przy wielkanocnym stole mogliśmy
usłyszeć, jak wyglądało życie w Koninku
przeszło 50 lat temu, wiele się zmieniło,
ale wiele też zostało po staremu. Dowiedzieliśmy się, że są u nas osoby, które
urodziły się w Koninku i mieszkają tu całe
swoje życie. Panie, przy okazji zbliżającej
się Wielkanocy, wymieniły się przepisami i
doświadczeniami kulinarnymi.
Wszystkim seniorom serdecznie dziękuję za to, że podzielili się z nami doświadczeniami i historiami z naszych miejscowości,
o których już nie długo będzie można
przeczytać.
Przy okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom Koninka i Szczytnik życzę zdrowych, radosnych
i pogodnych Świąt, smacznego jajka oraz
mokrego Śmigusa- Dyngusa.

SOŁECKIE WIEŚCI

Wieści
z Koninka

Sylwia Łoś

DZIEŃ  KOBIET 
W  SZCZODRZYKOWIE

Dnia 13 marca br. w świetlicy w Prusinowie odbyło się spoW ostatnią sobotę lutego w świetlicy wiejskiej w Szczodrzykotkanie z okazji obchodzonego 8 marca - Dnia Kobiet. Spotkanie
wie z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego i rady sołeckiej odbyła
zorganizowała Pani Sołtys. Mieszkanki Prusinowa przy kawie i
się impreza z okazji Miedzynarodowego Dnia Kobiet , w której
ciastku w przemiłej i wesołej atmosferze świętowały ten dzień.
uczestniczyło 40 Pań.
Obecne na spotkaniu Panie miały okazję poddać się zabiegom
Sołtys powitał bardzo serdecznie Panie i złożył im w imieniu
proponowanym przez sympatyczną kosmetyczkę Małgorzatę. W
wszystkich mężczyzn Szczodrzykowa życzenia – tradycyjnie zdroramach zabiegów mogły m.in. poddać się masażowi relaksacyjwia oraz spokoju i wytrwałości w przezwyciężaniu i rozstrzyganiu
nemu z zastosowaniem gorących kamieni lub zrobić sobie tatuaż.
problemów dnia codziennego.
Zadowolone i zrelaksowane Panie świętowały do późnych godzin
Była przygotowana przez Panów kawa, smaczne ciasta, tradywieczornych. Życzymy Paniom aby Dzień Kobiet trwał cały rok.
cyjny toast i piękne kwiaty dla pięknych Pań.
							
Podziękowania za dużą pomoc w organizacji imprezy należą się
Krystian Kazyaka
członkom rady sołeckiej – Mateuszowi Borowczakowi i Krzysztofowi Achtenbergowi , Pani Paulinie Wojtkowiak za wystrój wnętrza
oraz Marcinowi Wojtkowiakowi za oprawę muzyczną.
Uczestnicy spotkania mają głęboką nadzieję iż Dzień Kobiet
2017 odbędzie się już w nowej scenerii przebudowanej/ wyremontowanej/j świetlicy.
Roman Genstwa

25 marca 2016 r.
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OŚWIATA

Rekolekcje szkolne

Tegoroczne rekolekcje w SP1 odbyły
się pod hasłem „Misjonarz świadkiem Miłosierdzia”. Nawiązywały zarówno do działań
misyjnych jak i liturgicznego Roku Miłosierdzia ogłoszonego prze papieża Franciszka.
Nauki rekolekcyjne odbywały się w trzech
grupach: dla klas 4-6, drugich i trzecich oraz
pierwszych i oddziału zerowego.
Dzieci młodsze zostały wprowadzone w tematykę rekolekcji poprzez film
o polskiej świętej – siostrze Faustynie
Kowalskiej. Dowiedziały się, co to znaczy
być miłosiernym i na czym polega miłość
miłosierna.
Zadaniem pierwszego dnia rekolekcji
było pokolorowanie ilustracji i przeczytanie
informacji dotyczących misjonarzy – tłumaczy. Uczniowie byli zaskoczeni, jak wiele
muszą poświęcić osoby decydujące się na
pracę wśród plemion afrykańskich, którzy
w zasadzie oddają całe swoje życie dziełu
głoszenia Pana Jezusa, tam gdzie jeszcze
nikt o Nim nie słyszał.
W klasach starszych uczniowie obejrzeli
film pt. „Dzieci Afryki” ukazujący życie młodych Afrykańczyków oraz ich problemy, tak
bardzo odbiegające od naszych codziennych zmartwień.
Zadaniem każdej klasy było wykonanie makiety wioski afrykańskiej z różnych
materiałów, które później wzięły udział
w konkursie.
Drugi dzień rekolekcji rozpoczęliśmy
od obejrzenia filmu „Dobry Samarytanin”.
Dzięki animowanej formie tej biblijnej
przypowieści dzieci szybko zrozumiały, że
każdy może być dobry i okazać miłosierdzie
bliźniemu. Uczniowie odkryli również, że
wszyscy misjonarze są jak dobrzy Samarytanie, którzy pomagają innym poświęcając
swój czas, a często nawet całe życie. Dzieci
przygotowały także serca z postanowieniami wielkopostnymi, które zostały złożone
w ofierze podczas środowej mszy świętej.
Uczniowie klas 4-6 obejrzeli film „Nadzieja na słońce”, który przybliżył im pracę
misjonarzy w Peru, gdzie w domu św. Jana
Bosko młodzi wolontariusze z Polski zajmują się potrzebującymi i poświęcają swój
czas i serce służąc im każdego dnia. Dzieci
otrzymują tam wyżywienie i nocleg oraz
mogą uczęszczać do szkół, natomiast starsi
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zdobywają wykształcenie i zawód. W domach salezjańskich dzieci poznają także
Chrystusa, zdobywają konkretną pomoc
i szansę na lepsze życie, ale też kształtują
swoją wiarę, dzięki czemu stają się lepszymi ludźmi. Uczniowie naszej szkoły napisali
listy do misjonarzy, w których podziwiali ich
pracę oraz zapewniali o modlitwie, oprócz
tego wielu z nich wsparło dzieła misyjne za
pomocą datków.
Każdego dnia naszą wiarę umacniały
nauki rekolekcyjne sióstr Anny i Barbary
ze zgromadzenia Sióstr Klawerianek,
które przyjechały do nas z Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego w Poznaniu.
Dzieci poznały dekalog osoby miłosiernej, który ukazał najmłodszym, że nawet
małe uczynki wobec bliźniego mogą byś
świadectwem naszej miłości miłosiernej.
Siostry podkreślały ogromną rolę modlitwy
dla powodzenia zarówno tych ogólnoświatowych przedsięwzięć, np. misji, ale także
do wytrwania w naszych indywidualnych
postanowieniach.
W środę, na zakończenie rekolekcji,
odbyła się uroczysta msza święta pod
przewodnictwem ks. Proboszcza Grzegorza Zbączyniaka w kościele w Kórniku.
Dzieci młodsze przyniosły w ofierze Panu
Jezusowi swoje postanowienia na Wielki
Post, których podjęcie kosztowało ich dużo
samozaparcia i wytrzymałości. Rozstrzygnięto również konkurs na makietę wioski
afrykańskiej i tak: I miejsce zajęła klasa 4c,
II – 5a, a na trzecim miejscu znalazła się
klasa 4a, klasie 4b przyznano wyróżnienie.
Dzieci otrzymały nagrody po mszy świętej.
Tegoroczne rekolekcje przybliżyły
nam, jak ważna i potrzebna jest praca
misjonarzy na całym świecie. Przy czym
uczniowie dowiedzieli się, że każda, nawet
najdrobniejsza pomoc bliźniemu jest aktem
miłosierdzia. Cieszyliśmy się, że mogliśmy
włączyć się w dzieło misyjne wspierając je
naszą modlitwą oraz datkami. Wzmocnieni
duchowo z radością podjęliśmy się nowych,
wielkopostnych postanowień, które zbliżą
nas do cierpienia Chrystusa podczas Drogi Krzyżowej, a które z radością złożymy
w ofierze Zmartwychwstałemu Jezusowi
w Niedzielę Wielkanocną.
Michalina Pelczyk

WYSTAWA
I TYDZIEŃ 
MISYJNY
W dniach od 11 - 15 stycznia 2016 r. wspólnie z katechetką Danutą Wawrzyniak zorganizowałyśmy w SP1 wystawę misyjną na terenie
naszej szkoły. W odpowiednio zaaranżowanej
scenerii zostały wyeksponowane pamiątki
z różnych krajów misyjnych gdzie pracują
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo.
Dzięki wypożyczonym eksponatom misyjnych z Chełmna łatwiej i ciekawiej można było
przybliżyć dzieciom, realia życia ich rówieśników, na czterech kontynentach świata: Europy,
Afryki, Ameryki i Azji. Uczniowie chętnie pytali
o życie ich koleżanek i kolegów. Dzięki wystawie dzieci mogły zapoznać się z kulturą, pracą
i trudnym dzieciństwem swoich rówieśników.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci, nauczycieli, ale także rodziców, którzy przy okazji zebrań mogli również
z zainteresowaniem zobaczyć wystawę. Mieli
też okazję wesprzeć drobnymi datkami misje.
Natomiast po feriach zimowych przyjechała do nas Siostra Sabina Potrykus, misjonarka
z Rwandy.
Na spotkania z Siostrą Sabiną w dniach od
4 - 6 lutego 2016 r. zostały zaproszone wszystkie dzieci z naszej Szkoły w trzech grupach. Był
to Apel Misyjny. Nasi uczniowie z zainteresowaniem słuchali Siostry, która opowiadała o swojej
służbie w Rwandzie. Warunki życia szczególnie
dzieci i młodzieży, przedstawiła na podstawie
prezentacji zdjęć i szczegółowej, barwnej relacji
treści jakie prezentują.
Postanowiliśmy również włączyć się w program: „ Adopcja na odległość”. Polega ona na
umożliwieniu nauki dzieciom z najuboższych
rodzin wpłacając symboliczna sumę 600 zł,
by jedno dziecko mogło uczęszczać do szkoły,
otrzymać część przyborów i skorzystać ze
stołówki szkolnej przez cały rok. Dzięki ofiarności rodziców i dzieci ich dobrego serca jest
to możliwe.
s. Barbara Elwart
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12 marca br. 5 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku: Dobrochna Rychlewska
z VIb, Natalia Piątek z VIb, Nina Sołowiej z VIb,
Dominik Filipiak z VIa oraz Maksymilian Osiński
z VIc wzięło udział w etapie wojewódzkim VIII
Edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Finał odbył się na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
(na Morasku) pod patronatem ODN Poznań.
Konkurencja była ogromna. W konkursie
wystartowało ponad 200 uczniów ze szkół podstawowych z całej Wielkopolski. Wielkim sukcesem zakończył się udział uczennic: Dobrochna
Rychlewska i Natalia Piątek zostały laureatkami
(!), a Nina Sołowiej - finalistką. Dziewczynom
oczywiście gratulujemy, wszystkim zaś życzymy kolejnych wygranych! Uczniów do konkursu
przygotowała p. Magdalena Stratyńska.
Magdalena Stratyńska

Wieści ze Szkoły
w Kamionkach
Program „Ptaszki pod daszki”
Uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach wzięli udział w programie „Ptaszki pod daszki” organizowanym
przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy
Kórnik. Celem Programu jest
stworzenie dodatkowych miejsc
lęgowych dla ptaków poprzez
wieszanie budek lęgowych.
W czasie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające ptaki, które przekazały
organizatorom programu. Za
udział w akcji uczniowie otrzymali trzy budki lęgowe dla ptaków.
9 marca wybraliśmy się na
spacer do lasu by wspólnie z panem leśniczym zawiesić budki
lęgowe na drzewach. Nasz gość
opowiadał o swoim podstawowym obowiązku, jakim jest dbanie o las. Opowiadał o tym
co dzieje się w środowisku leśnym. Zapoznał
wszystkich ze zwierzętami zamieszkującymi
lasy oraz ich zwyczajami. Uczniowie dowiedzieli się również, w jaki sposób pomagamy
zwierzętom w lesie. Uczniowie chętnie zadawali pytania. Na koniec leśniczy podkreślił,
że człowiek jest tylko gościem w lesie i musi
szanować zwyczaje zwierząt.
Monika Stołowska
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NASZA WIZYTA NA AKADEMII MEDYCZNEJ

W poniedziałek 14 marca 2016 roku
kilkunastu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
pod opieką pani od przyrody Agnieszki
Fejfer-Trzaski brało udział w zajęciach
w ramach projektu Polskiej Akademii
Dzieci (PAD) pt. ”Mały Medyk”.
Głównym punktem programu były wykłady na auli uniwersyteckiej.
Dzieci wysłuchały wykładu pani dr n.
med. Anny Prymas z Kliniki Stomatologii
Zachowawczej i Peridontologii, która przedstawiła „Tajemnice próchnicy zębów”, oraz
miały okazję zadać pytania prelegentce.
Drugi wykład, bardzo zaskakujący, pt. „Pupy
i ogonki” wygłoszony przez dwie młode
(9-letnie) uczennice jednej z poznańskich
szkół wywołał żywiołową reakcję słuchaczy.
Młode „studentki” musiały także zmierzyć
się z pytaniami swoich kolegów i koleżanek.
Projekt „Mały Medyk” jest innowacyjnym
przedsięwzięciem naukowców Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu na międzynarodowym rynku
edukacyjnym. Opiera się na promowaniu
autonomii i kreatywności najmłodszych
uczniów (6-12 lat). Ich celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja
wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci. Uczestnictwo w PAD
umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi
osiągnięciami nauki i naukowcami oraz
rozwijanie własnych pasji naukowych. Daje
także szansę dzielenia się nimi ze swoimi

rówieśnikami w wyjątkowych warunkach.
Dzięki temu nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem.
Jest to także nowe doświadczenie dydaktyczne dla wykładowców akademickich,
gdyż dzieci są zupełnie innymi odbiorcami
niż studenci uczelni wyższych. Oprócz
wysłuchania wykładów uczniowie naszej
szkoły zwiedzili także Bibliotekę Główną
AM. Zaskoczyło ich, że biblioteka otwarta
jest dla studentów codziennie do północy,
nawet w soboty i niedziele, a najbardziej
spodobały im się małe pomieszczenia do cichej nauki, gdzie studenci przygotowują się
do egzaminów. Zwiedziliśmy także Muzeum
Uniwersytetu Medycznego, gdzie pani
przewodnik pokazała nam stare metody i
narzędzia wykorzystywane w stomatologii,
chirurgii i anestezjologii. Brrr! Ta wizyta
niektórych trochę przeraziła. Uczestniczki
i uczestnicy wycieczki nie kryli chęci studiowania na Uniwersytecie Medycznym.
– Chciałabym być fizjoterapeutką – mówi
Emilia. – A ja lekarzem medycyny – wtóruje
jej Agata. – A jak wam się podobały wykłady? – Bardzo – orzekły zgodnie Marianna
i Julianna. Dziewczyny zapragnęły także
wystąpić w gronie młodych studentów, a
wszyscy uczniowie wielokrotnie powtarzali, że chcieliby tu przyjechać jeszcze
raz. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców
za finansowe wsparcie naszego wyjazdu .

Drzwi otwarte w naszej szkole
W sobotę 27 lutego 2016 roku odbyły
się pierwsze w historii naszej szkoły Drzwi
Otwarte. Odwiedziło nas liczne grono
rodziców z dziećmi. W trakcie spotkania
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej,
świetlicy, języka angielskiego przygotowały siedem stanowisk, gdzie dzieci mogły
uczestniczyć w różnorodnych warsztatach.

Obecny był również Pan Jerzy Walczyk,
przewodniczący Rady Rodziców, który
zachęcał do zwiedzania naszej szkoły oraz
zaangażowania się w prace na rzecz jej
rozwoju. Pierwszy raz wykorzystany został
sprzęt nagłaśniający, zakupiony przez Radę
Rodziców z pieniędzy zebranych podczas
kiermaszu świątecznego. Spotkanie było
okazją do poznania naszej nowej szkoły
i zapoznania się z ofertą edukacyjną.
Krystyna Łada

Wśród propozycji były zajęcia ruchowe
w sali gimnastycznej, ćwiczenia grafomotoryczne, eksperymenty naukowe, warsztaty
plastyczne, zabawy muzyczne z pokazem
filmu o naszej szkole, odwiedzenie jadalni
oraz świetlicy dla dzieci klas I-III. Panie
z zerówek przygotowały również warsztaty
dla zainteresowanych tym etapem edukacji. Były obecne również panie: pedagog,
psycholog, logopeda i dyrekcja szkoły, które
odpowiadały na liczne pytania rodziców.

OŚWIATA

Konkurs wiedzy
o powstaniu wlkp.

p. Agnieszka Fejfer - Trzaska

Szkolny turniej szachowy
22 lutego w naszej szkole
został zorganizowany pierwszy Szkolny Turniej Szachowy
w kategorii wiekowej klas I-III. Udział w nim wzięło wielu
zawodników. Turniej został
przeprowadzony systemem
szwajcarskim kontrolowanym
na dystansie 5 rund po 10 minut
na partię zawodnika.
Najlepszymi szachistami
okazali się:
I miejsce: Weronika Walczak
II miejsce: Michał Kuźniak
III miejsce: Franciszek Werner .
Turniej szachowy cieszył się bardzo
dużą popularnością wśród dzieci. Wszyscy
zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody,
a najlepsi otrzymali zwycięskie puchary.
SP Kamionki
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Gminny
konkurs 
matematyczny
„Matematyka to z jednej strony trudna,
a z drugiej - nudna dziedzina nauki”. Nie
raz słyszałam taki opis „królowej nauk”.
Jednak 9 marca 2016r. w naszej szkole,
czyli Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku,
gościliśmy reprezentantów wszystkich
szkół podstawowych gminy Kórnik na V
Gminnym Konkursie Matematycznym, dla
których matematyka z pewnością nie jest
ani trudna, ani nudna.
Punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęły
się zmagania zawodników, które oficjalnie
otworzyła pani dyrektor Dorota Przybylska.
Pierwszą konkurencją było przedstawienie
prezentacji multimedialnych pod hasłem
„Pomoc dydaktyczna”. Uczniowie (dwoje
uczniów z klas czwartych i dwoje uczniów
z klas piątych) z każdej szkoły wykazali
się niezwykłą pomysłowością, a trud włożony w przygotowanie prezentacji został
nagrodzony maksymalną liczbą punktów
dla wszystkich uczestników. Następnie
uczniowie zmagali się z ułożeniem domina matematycznego (zadanie w parach),
rozwiązaniem krzyżówki (zadanie dla całej

drużyny), aż wreszcie nadszedł czas na konkurencję „Każdy liczy sam”, gdzie uczestnicy
mogli liczyć wyłącznie na siebie. Ostatnią
konkurencją, w całości rozwiązywaną na
komputerze online, był „Szczęśliwy traf” cała drużyna losowała pytanie, na którego
rozwiązanie miała tylko dwie minuty!
Około godziny 11.30 uczniowie zakończyli niezwykle wyrównaną rywalizację.
Po podliczeniu punktów najlepszą drużyną okazała się grupa uczniów ze szkoły
w Bninie, zdobywając 45 punktów. Dużą
niespodzianką był aż trzy drugie miejsca
- odpowiednio dla szkół: w Kórniku (naszą
szkołę reprezentowali: Natalia Grzębowska,
Arkadiusz Frąckowiak dla szkół, Dominika
Jakubczak, Marta Strzykowska), Szczodrzykowie i Kamionkach (po 44punkty). Trzecie

miejsce zajęli uczniowie z Radzewa, tracąc
do zwycięzców tylko 3 punkty!
Całość zawodów oficjalnie zakończyła
pani dyrektor Ewa Szybiak - Lewandowska, wręczając uczniom nagrody i dyplomy,
a opiekunom podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.
Nad całością konkursu czuwały jego
organizatorki - Małgorzata Achtabowska,
Izabela Buszkiewicz i Katarzyna Szczepaniak, które są przekonane, iż mimo drobnych
problemów technicznych (Internet najczęściej odmawia współpracy wtedy, kiedy
jest potrzebny), konkurs był dla uczniów
niezwykle ciekawą przygodą z matematyką, a dla nauczycieli możliwością wymiany
doświadczeń.
Katarzyna Szczepaniak

sandra Ignaszak, wojowie Mieszka I:
Jakub Przespolewski, Błażej Urbaniak,
Łukasz Banecki, panny dworskie: Emilia
Jaskuła i Alicja Kochańska, narratorzy –
Marianna Grynia i Wiktoria Bortlisz. Na
przedstawienie złożyły się cztery części.
Pierwsza zaprezentowała spór jaki toczył
się na dworze Mieszka I w związku z możliwością przyjęcia chrześcijaństwa. Druga
opowiadała o sporze miedzy Bolesławem
Okrutnym a jego córką Dobrawą, która
niechętnie patrzyła na zamążpójście za
Mieszka I. Tematem trzeciej części było poznanie Mieszka z Dobrawą. Ostatnia scena
szkolnego przedstawienia ukazała moment
przyjęcia chrztu przez polskiego księcia.
Warto pamiętać, że poprzez przekazywanie
dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem
kultury regionu, rozwijanie tożsamości
narodowej oraz dbałości o wszechstronny
rozwój osobowości uczniów kształtować

można młode pokolenia Polaków świadomych swoich „korzeni” i jednocześnie
potrafiących się odnaleźć we współczesnej
Europie.
Inscenizacja zaprezentowana z okazji
1050 lecia chrztu Polski została zarejestrowana cyfrowo i będzie można ją zobaczyć
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie im. Jana Pawła II.
Dodatkowo w kwietniu w czasie zebrań
z rodzicami nasi aktorzy zaprezentują to
przedstawienie jeszcze raz dla całej społeczności lokalnej, rodziców i zaproszonych
gości.
Na koniec chciałbym podziękować młodym aktorom oraz wszystkim tym osobom,
które pomogły mi zrealizować ten projekt:
Paniom: Beacie Pawłowskiej i Iwonie Kraszewskiej oraz Panom: Michałowi Pawłowskiemu i Dariuszowi Śmigielskiemu.
organizator Robert Steinitz

1050 lecie
chrztu Polski
w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Szczodrzykowie
Na rok 2016 przypada 1050 rocznica
ważnego dla Polski i Polaków wydarzenia,
które miało i ma ogromne znaczenie dla
wszystkich pokoleń, sięgając do czasów
współczesnych. Tym wydarzeniem istotnym
dla historii naszego kraju i regionu jest właśnie przyjęcie przez władcę Polski Mieszka
I chrztu w 966 roku. Data ta uznawana jest
za początek zaistnienia państwa polskiego.
Dla historii Poznania i Wielkopolski ma
to duże znaczenie wynikające z faktu, że
formowanie się państwa polskiego miało
miejsce w naszym regionie.
Aby uczcić to ważne wydarzenie i przypomnieć jego przebieg uczniom Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie im. Jana
Pawła II w środę 09.03.2016 r., uczniowie
klasy 6a pod kierunkiem nauczyciela historii
przygotowali dla całej społeczności szkolnej
uroczyste przedstawienie historyczno-religijne upamiętniające chrzest Polski.
Główne role zagrali: Mieszko I – Julianna
Kraszewska, Dobrawa – Natalia Osińska,
Bolesław Okrutny – Monika Stanisławska,
dowódca wojów Mieszka I – Zuzanna
Smuszkiewicz, kapłan – Marysia Bobkowska, mnich pogański – Klaudia Rutkowska,
dworzanie Mieszka I – Natalia Madajczak
i Paulina Szafran, biskup Jordan – Alek-
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poziom wykonawców z roku na rok jest coraz
wyższy, dlatego przy ocenie piosenek jury
miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Jury
było bardzo zaskoczone (in plus!) wspaniałym
wykonaniem właściwie dobranego repertuaru
jak i w niektórych przypadkach pięknymi
strojami podkreślającymi charakter piosenek.
Na szczególną uwagę zdaniem jury zasługują
Emilka Pawlak oraz Filip Sznura, gdzie wykonania - dzięki choreografii oraz strojowi - były

już właściwie piosenką aktorską. Jestem
zbudowana tym, co usłyszałam - pracą, jaką
włożyli wszyscy wykonawcy w przygotowanie
się do festiwalu oraz oczywiście efektami tej
pracy. Laureaci pierwszych miejsc wezmą
udział w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Chartynka”. Wszystkim uczestnikom
oraz rodzicom i nauczycielom serdecznie
gratulujemy!
Ewa Wodzynska

OŚWIATA

XIV Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Dnia 19 marca 2016 r. w Kórnickim Ośrodku Kultury dobył się XIV Gminny Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Wzięły
w nim udział dzieci z gminy Kórnik w trzech
kategoriach: soliści klasy 0-III, soliści klasy
IV - VI oraz zespoły.
Młodych artystów oceniało profesjonalne
jury w składzie: Jerzy Cepka, Ewa Wodzyńska oraz Karol Napieralski. Należy przyznać,
że kultura śpiewania, przygotowanie oraz

RODZINNE PIĄTKOWE POPOŁUDNIA… TYLKO W SZCZODRZYKOWIE

18 marca, w piątkowe popołudnie po
raz kolejny Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie odwiedzili rodzice z dziećmi.
Każdy rodzic, który znalazł czas w przedświątecznej gonitwie, właśnie w ten dzień
realizował kolejne hasło szkolnego programu:
„Aktywnie działamy, czas dla siebie mamy”.
Po październikowym wspólnym zwiedzaniu
zamku, po grudniowym przygotowywaniu
świątecznych dekoracji, po lutowym wspólnym gotowaniu tym razem przyszedł czas
na wspólne malowanie.
I to nie byle jakie malowanie! Uczniowie
wraz z rodzicami ozdabiali ściany szkolnych korytarzy! To pierwsza tak odważna
akcja w szkole, ale najprawdopodobniej nie
ostatnia. Uczniowie i rodzice pod kierunkiem
Pani Zuzanny Ławickiej wykonali trzy malowidła ścienne bawiąc się kolorami, fakturami,
wzorami, ale przede wszystkim delektując
się wspólnym, pożytecznie i radośnie spędzonym czasem. Nikt nie narzekał na to,
że się pobrudził, każdy mógł poczuć się jak
prawdziwy artysta, zwłaszcza gdy cała społeczność szkolna podziwiała efekty piątkowej,
wspólnej, rodzinnej pracy.
„Każda taka akcja jest dla nas, organizatorów wielką radością-mówi koordynator
programu, Pani Małgorzata Pyła. - Najbar-
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dziej cieszy frekwencja. To cudowne, że
nasze dzieciaki mają takich rodziców, którzy
są chętni porzucić po przepracowanym tygodniu domowe zacisze i pobyć z dzieckiem.
Program „Aktywnie działamy, czas dla siebie
mamy” to nasza szkolna, wielka chluba,
przede wszystkim dlatego, że integruje nas,
jako szkołę, z rodzicami oraz pokazuje, że
warto angażować ich w różnorodne inicjatywy, które budują więzi rodzinne i procentują
pozytywnymi relacjami na płaszczyznach
rodzic-szkoła- uczeń. Piątkowe popołudnia
w szkole spędza z pewnością niewielu
uczniów w gminie, a nasi uczniowie, rodzice
i nauczyciele czynią to z naprawdę wielką
radością.
Pomysłów na kolejne piątkowe spotkania
nie brakuje. Już dziś możemy zaprosić na
bieg na orientację, na budowanie budek
lęgowych dla nietoperzy, na wspólne śpiewanie szant.
Wszystkim, którzy brali udział w piątkowym malowaniu serdecznie dziękujemy za
wspólną zabawę, za zaangażowanie, za bezcenny czas poświęcony dzieciom i rodzinie,
za ściany bardziej kolorowe niż wielkanocne
pisanki…
Organizatorki
L.J i E.B

13

KULTURA

„Rozwijalnia Kobiet” ruszyła
Od dawna wiadomo, że nasz wizerunek
wpływa na to jak odbierają nas inni oraz
jak my sami postrzegamy siebie. 15 marca
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
Oaza odbyło się pierwsze spotkanie „Rozwijalni Kobiet”, czyli inicjatywy do której
zaproszono mieszkanki Kórnika i okolic.
Warsztaty składały się z trzech bloków
tematycznych. W pierwszym przedstawiono
tajniki jak dobrze wyglądać na zdjęciach.
Drugi blok dotyczył zagadnień związanych
ze strojem, czyli technik ubierania, które
wykorzystywane w życiu codziennym pomagają kobietom nabrać pewności siebie.
Na koniec spotkania poruszono temat
analizy kolorystycznej, czyli bardzo ważnego narzędzia przy kreowaniu własnego
wizerunku.
Był poczęstunek, było losowanie nagród
i padło wiele cennych rad wartych zapamiętania. Wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem, wzięło w nim udział

ponad 80 kobiet.
Kolejna „Rozwijalnia Kobiet” już 29
marca, a na niej kolejna porcja informacji
z różnych dziedzin:
- dietetyki, czyli warsztaty o dobrym
odżywianiu,

Wystawa WIOSENNE INSPIRACJE
1-3 maja 2016, godz. 11-15
Arboretum, polana przy pawilonie parkowym

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wystawie prac rękodzielniczych pt. „Wiosenne Inspiracje” w Arboretum.
Wystawa, wzorem lat ubiegłych, towarzyszyć będzie imprezie KWITNĄCE MAGNOLIE
w dniach 1-3 maja 2016 roku, a obejrzeć ją będzie można w godzinach 11:00 do 15:00
(lub jeśli pogoda dopisze nieco dłużej) na polanie przy pawilonie parkowym.
Prace przynieść można w pierwszym dniu wystawy do pawilonu parkowego (budynku
na terenie parku) lub dostarczyć wcześniej po telefonicznym zgłoszeniu. Swoje prace
odebrać będzie można w dowolnym terminie.
Poprzednie edycje tej wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a prace budziły
podziw wśród osób zwiedzających arboretum, pragniemy więc gorąco zachęcić do udziału
w wystawie, do pokazania swoich prac, podzielenia się pomysłami i inspiracjami.
Więcej informacji pod nr 533 343 315 w godzinach 7.30-15.30.
ZAPRASZAMY
Arboretum Instytutu Dendrologii PAN
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- zarządzania czasem,
- psychologii, czyli jak dogadać się
z mężczyzną.
Będą to już zajęcia odpłatne.
Zosia Fludra

Portugalskie Fado  
w Walentynce
17 marca w kawiarni Walentynka, na
zaproszenie Kórnickiego Stowarzyszenia
Ogończyk o Portugalii i kulturze związanej
z fado opowiedziała dr Katarzyna Tomalak. Była więc dobra muzyka, ciekawe
opowieści o egzotycznym kraju i jego historii zilustrowane pięknymi zdjęciami. Dla
mieszkającej w Konarskim pani Katarzyny
fado to nie tylko pasja. Temat jej pracy
doktorskiej brzmiał bowiem „Paradoksy
tożsamości Luzytańskiej w kontekście przemian kulturowych w Europie na przykładzie
pieśni fado” –miał więc ścisły związek z jej
zainteresowaniami.
Prezentacja będzie powtórzona w Domu
Bretanii w Poznaniu 21 IV 2016 roku o godzinie 19:00. Zapraszamy w imieniu pani
Katarzyny.
ŁG

nr 6/2016

Jak każdego roku
Od rana do zmroku
Szukamy, szukamy, szukamy
Białej Damy!
Szanowne mieszkanki gminy
Pokornie więc Was prosimy
Byście odwagę miały
I się zgłaszały.

SZUKAMY BD

Poszukiwana Biała Dama!

www.elazimniak.pl

Z radością informujemy, że tegoroczne święto Miasta i Gminy Kórnik
– XXII Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2016 odbędą się w dniach 21 i 22 maja br.
By tradycji stała się zadość, Biała Dama 2016
powinna zmaterializować się w osobie mieszkanki naszej gminy.
Właśnie dlatego, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs
na Kórnicką Białą Damę 2016, która czynić będzie honory gospodyni
tegorocznego święta oraz reprezentować naszą piękną gminę przez cały rok.
Kandydatka powinna spełniać następujące warunki:
mieszkać w gminie Kórnik, znać język obcy
i posiadać podstawową wiedzę na temat swojej gminy.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy składać
w siedzibie KOK, ul. Prowent 6 lub przesłać mailem na adres kok@kornik.pl
lub korniczanin@kornik.pl
do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Informacji udziela Sławomir Animucki tel. 515229660 i Piotr Mastalerz 503 016 249
oraz Łukasz Grzegorowski 601 179 596.
W wyborze nowej Białej Damy pomogą nam Panie,
które w poprzednich latach dzierżyły ten szlachetny tytuł.
Uwaga!
Biała Dama 2016 oprócz splendoru wynikającego z tytułu
będzie miała szereg innych przywilejów.
KOMBUS – przewoźnik Białej Damy - zapewnia darmowe przejazdy na swoich liniach
przez okrągły rok.
KCRiS OAZA zarezerwował roczny karnet.
FOTOPLUMA gwarantuje profesjonalną sesję zdjęciową.
Hotel DAGLEZJA zaprosi na specjalną kolację dla dwojga.
Ela Zimniak Make-up Artist zajmie się wizażem Białej Damy 2016.
Zapewnimy opiekę fryzjera i kosmetyczki.
A poza tym:
wyjazdy do gmin partnerskich
w kraju (Bukowina Tatrzańska) i za granicą (Koenigstein im Taunus),
honorowe miejsce na organizowanych przez gminę imprezach,
światła wielkiej sceny, wywiady, sława...
Z kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa.
Na jej podstawie wyłonimy Kórnicką Białą Damę 2016.
Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez Burmistrza
podczas inauguracji XXIII Kórnickich Spotkań z Biała Damą dnia 21 maja br.
25 marca 2016 r.
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„W antrejce na ryczce”
Gwara wielkopolska przez lata wypierana przez kulturę masową ulega pomału
zapomnieniu. Dziś bardzo trudno jest znaleźć kogoś, kto gwary używa na co dzień.
Większość z nas pamięta już tylko pojedyncze słowa gwarowe. Wkrótce nasza gwara
przejdzie do historii. W przeciwieństwie
do Ślązaków i Kaszubów, którzy używają
gwary na co dzień, a nawet uczą jej w
szkołach - Poznaniacy wstydzą się swojej
mowy. Również poznańskie media rzadko
zamieszczają teksty gwarowe. Starsi Wielkopolanie chętnie słuchają i czytają gwarowe
teksty, ponieważ wracają wtedy myślami do
dzieciństwa i lat młodości.
Poznaniacy postawili pomnik „Staremu
Marychowi” - fikcyjnej postaci typowego
Poznaniaka posługującego się gwarą poznańską, stworzonej przez Juliusza Kubla
na potrzeby poznańskiej rozgłośni Polskiego
Radia. Słuchowiska czytał Marian Pogasz
, którego twarz ma pomnikowy Stary Marych (jego matka spoczywa na kórnickim
cmentarzu).
W ostatnim czasie wśród twórców
literatury gwarowej pojawiła się zupełnie
nowa postać literacka - Wuja Czechu. Została stworzona przez Marka Szymańskiego,
wielkiego miłośnika gwary poznańskiej, kontynuatora twórczości Stanisława Strugarka,
Juliusza Kubla i Lecha Konopińskiego. W
niedawno opublikowanej książce „W antrejce na ryczce” można znaleźć przekłady
znanych wierszy Brzechwy i Tuwima na
gwarę poznańską, oraz kilka zabawnych
felietonów tego autora. Marek Szymański
mówi o swojej twórczości: „Chciałbym jeszcze na jakiś czas ocalić tę naszą gwarę od
zapomnienia. To jest część naszej historii
i kultury i choćby z tego powodu należy
się jej szacunek. Nie pozwólmy jej umrzeć
przedwcześnie”. Oto skrócona wersja „Lokomotywy” w przekładzie Wuja Czecha, czyli
Marka Szymańskiego. Pełną wersję można
znaleźć w książce „W antrejce na ryczce”.

wLOKOMOTYWA
Stoi na stacji wielgachno bana,
cało w oliwie jest opypłana.
Para z ni bucho i poświstuje
a palacz ciyngiym wef ni hajcuje.
Wuchte wagonów mo zahoczone,
wef kożdym klunkrów jest nawalone.
Jest tych wagonów cóś ze śtyrdzieści,
wcale nie wiada co sie tam zmieści.
W piyrszym wagónie kole wynglarki
jadom z Poznania same Kaczmarki
jedzie tyż kundziu i z Wildy szczuny
a każdy śrupie z tytki bonbony.
Wef drugim szkieły i ejber łysy
śtyrech góroli i dwa hanysy.
Potym jest proszczok, owce i kónie
wszysko to w czecim jedzie wagónie.
Dalej som ryczki i szafónierki
jakieś wymborki i salaterki.
Śtyry wagóny jadom z meblami,
za nimi dziesińć wagónów z pyrami.
Na samym kuńcu cołkiym dla śmiechu
tyn co to pisoł - sam Wuja Czechu!
Ewa Serwatkiewicz

UWAGA konkurs:
co oznacza używane w gwarze poznańskiej słowo kufta?
Do wygrania książka „W antrejce na ryczce” z dedykacją od autora.
Nagroda zostanie rozlosowana wśród czytelników,
którzy poprawną odpowiedź przyślą do 8 kwietnia
na adres e-mail: korniczanin@kornik.pl.

Składamy serdeczne podziękowania dla
ks. Proboszcza, organisty, rodziny, przyjaciół, sąsiadów
za liczne uczestnictwo we mszy świętej za

śp. Tadeusza Frąckowiaka
Dziękujemy za złożone na grobie kwiaty oraz zamówione msze święte.
Żona z rodziną
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Chwile ulotne
- zaduma
Od moich smutnych, jesiennych refleksji
dotyczących remontu nagrobka słynnego
rysownika, grafika i bibliotekarza hr. Tytusa
Działyńskiego – Kajetana Wincentego Kielisińskiego minęło kilka miesięcy.
Teraz dzielę się z wszystkimi dobra
wiadomością.
Otóż w styczniu tego roku, odwiedzając
groby zmarłych na naszym cmentarzu,
podeszłam też do grobu Kielisińskiego na
chwilę zadumy. Zobaczyłam odnowioną,
oczyszczoną płytę nagrobną, rozjaśnioną
w zimowym słońcu. Lżej mi się zrobiło na
sercu, bo w swoim ostatnim wywiadzie,
udzielonym przez mojego nieżyjącego już
męża, padło stwierdzenie, że na pewno
Fundacja Zakłady Kórnickie sfinansuje te
prace remontowe.
I tak się stało. Szkoda tylko, że mój
mąż tego nie dożył… Bo bliskie mu było
wszystko co kórnickie.
A zbliża się trzecia rocznica śmierci
Jerzego. Na wspomnienia o bliskim, który
odszedł od nas nigdy nie jest zbyt późno.
Zatem retrospekcję pozwolę sobie przytoczyć poprzez słowa zaprzyjaźnionej z moją
rodziną pani Alicji.
Profesorowi Jerzemu Foglowi
Odszedłeś…
Jak trudno uwierzyć…
I tylko smutek za minionym czasem
po kórnickich ulicach snuje się samotny…
Profesor…
Postać z laseczką w eleganckim kapeluszu jak wyzwanie dla dziś i zalecenie
dla jutro……
Uważnie ogląda ślady człowieka na
kórnickiej ziemi, stare nagrobki…
Przygląda się zamkowym komnatom…
Kórnicki światowiec i światowy Kórniczanin
Nie pomnikowy, siada do biesiady życia
okraszonej winem i wspomnieniami……
Odszedłeś…… Jak zawsze za wcześnie……
Nikt już tak barwnie nie opowie o podwórkach i dziedzińcach kórnickich….
Z pamięci nie wywoła postaci zwykłych,
niezwykłych ludzi…
Żydowski świat nie ożyje, okraszony
nostalgią i humorem……
Twoje skrzypce nie zakwilą……
Pamięć nieznośna nie chce zapomnieć……
Byłeś, nie… jesteś – tylko szkoda, że
tak daleko…
Dziękuję Alicjo! Nic dodać nic ująć.
Irena Fogel
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W czwartek, 3 marca do Bajkowego
Dworu przybył bardzo odważny gość – Pani
Emilia Karolczak, mama naszego przedszkolaka Mateusza. Pani Karolczak jest
pracownikiem grupy ENEA i postanowiła
poprowadzić zajęcia dla przedszkolaków
pod tytułem „Nie taki prąd straszny”. Dzieci
poznały sympatycznego Krzysia Elektryka
– animowanego chłopca, który podczas
seansu opowiedział czym jest prąd, skąd
się bierze, jakie są sposoby oszczędzania
energii, a także ostrzegł przed niebezpieczeństwem związanym z korzystaniem
z urządzeń elektrycznych. Przedszkolaki
za pomocą kreatywnych pomysłów mamy
Mateusza stworzyły elektrownię i sieć elektryczną – dzięki czemu mogły poznać w formie praktycznej, w jaki sposób prąd dociera
do naszych domów i przedszkola. Dzieci
doskonale poradziły sobie w rozpoznawaniu przedmiotów, które są zasilane prądem,
a które działają na baterie. Na zakończenie
i podsumowanie spotkania dzieci brały
udział w zabawie ruchowej i zagadkach dot.
tematyki spotkania. Miłym akcentem były
upominki dla każdego dziecka w formie
kredek, jojo i piankowej żarówki. Mamie
Mateusza bardzo serdecznie dziękujemy
za wspaniale zorganizowane spotkanie
i poświęcony czas.
Dziękujemy bardzo!
Natalia Szubińska

W krainie tysiąca wysp - do zakochania jeden krok

– FILIPINY –

KULTURA

NIE TAKI PRĄD 
STRASZNY

Spotkanie z Agnieszką i Arturem Cygańskimi

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”
Agnieszka i Artur Cygańscy – wraz z dwójką dzieci – uwielbiają podróżować, a każdą wyprawę
organizują sami od A do Z – i jest to dla nich wielka frajda. Ich pierwsza podróż na Filipiny
miała być przygodą przed duże P… była czymś więcej. Zakochali się w tym miejscu. W kraju
gdzie są jeszcze miejsca nieskażone cywilizacją, a życie toczy się w zgodzie z naturą – gdzie
rano małpy ogłaszają nastanie nowego dnia, a nocą małe żółwie wykluwają się ze swoich
jajek tuż pod stopami. W kraju, w którym ludzie pomimo biedy i prostego życia są zawsze
uśmiechnięci, pomocni i przy tym bezinteresowni.

Zapraszamy na opowieści rodziny Cygańskich ze swojej dwukrotnej podróży na Filipiny; m.in.:
o pobycie na rajskich wyspach Cancipa, Pamilacan i Siquijor.

Wstęp wolny

Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą miejsc
obowiązują zapisy: osobiście w Bibliotece Publicznej w Kórniku przy
ul. Poznańskiej 65 lub pod nr telefonu: 61 8170 021
Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”
Kórnickie centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

Spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickiem
w Szkole Podstawowej w Kamionkach
W dniach 14 i 15 marca 2016r. klasy
0- III miały przyjemność spotkać się z
niezwykłym pisarzem, podróżnikiem, menadżerem kultury, Łukaszem Wierzbickim,
który postanowił opowiedzieć uczniom o
swoich książkach i podróżach . Poprzez
zabawny przekaz autora o książkach takich
jak: ,,Afryka Kazika”, ,,Dziadek i niedźwiadek” , ,,Machiną przez Chiny”, dzieci mogły
przenieść się w niesamowite zakątki świata, przeżywać przygody bohaterów oraz
poznać między innymi biografię słynnego
podróżnika z Poznania Kazimierza Nowaka,
który jako pierwszy na świecie przemierzył
Afrykę rowerem.
Kinga Witkowska
Szkoła Podstawowa w Kamionkach

25 marca 2016 r.
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Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19 w Kórniku
Polski Związek Wędkarski to stowarzyszenie zrzeszające wędkarzy z całego kraju. Koło
nr 19 w Kórniku zostało założone w kwietniu
1947 roku przez Zygmunta Rymerskiego.
Na początku stowarzyszenie zrzeszało 17
wędkarzy, a pierwszym prezesem był Bolesław
Nowak. Następnie stanowisko to piastowali:
Marek Duszczak, Bronisław Grabowski, Ireneusz Ciszak, Stefan Siekierski i Marcin Dominiak.
Obecnie, od dziewiętnastu lat, prezesem jest
Mirosław Grewling. Liczba członków Koła wciąż
wzrasta, aktualnie należy do niego 426 wędkarzy, co czyni je największym stowarzyszeniem
działającym na terenie Kórnika. Początki były
trudne, ponieważ brakowało miejsca, w którym
byłyby omawiane bieżące sprawy – zazwyczaj
spotkania miały miejsce w domach. Wędkarze
mają już swoją siedzibę, która znajduje się
przy ulicy Kuśnierskiej 3 w Kórniku. Zebrania
podsumowujące działalność Koła odbywają
się rokrocznie w Strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kórniku.
Okoliczne jeziora były kiedyś dzierżawione
przez pana Dryczkowskiego. Wędkarze mogli
łowić w nich ryby w zamian za pomoc w utrzymywaniu czystości nad wodą. Teraz, jeziora
znajdujące się na terenie gminy dzierżawi Gospodarstwo Rybackie Miłosław. Właścicielem
wód jest Skarb Państwa. Władze Koła dbają
o wędkarzy poprzez organizowanie zawodów,
w których startujący rywalizują między sobą
o złowienie jak największej ilości ryb. Co roku
odbywa się dziewięć takich imprez (większość
ma miejsce nad Jeziorem Kórnickim, dzięki
uprzejmości GR Miłosław). Są to m. in.: zawody
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik, zawody
o Puchar Wisławy Szymborskiej (z okazji rocznicy urodzin Noblistki), a także zawody z okazji
Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Ta rywalizacja to nie „wyścig szczurów”, ale konkurowanie
na poziomie, w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze. Po każdych zawodach wędkarze smażą
kiełbaski na grillu. Następnie ogłaszane są
wyniki rozgrywek, a zwycięzcy otrzymują upominki. Członkowie Koła spędzają czas nie tylko
na wędkowaniu. Od lat wędkarze podejmują
liczne inicjatywy społeczne, m. in. sprzątanie

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła w dniu 14 lutego 2016.

śmieci wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego, pomoc w budowie wodociągu doprowadzonego
do jednego z kórnickich przedszkoli (w latach
osiemdziesiątych), czy walka z kłusownictwem.
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19
od lat cieszy się współpracą z Gminą Kórnik.
W stowarzyszeniu tym działają naprawdę
wspaniali ludzie.
W szeregach tej organizacji jest wielu
młodych ludzi, którzy prężnie rozwijają swoje
umiejętności wędkarskie. Obcowanie z przyrodą to z pewnością dobry sposób na spędzanie
przez nich wolnego czasu. Młodzież od kilku lat
wyjeżdża z opiekunami na zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka. Są to rozgrywki rejonowe
- świetna okazja do sprawdzenia swoich sił na
tle juniorów z innych kół.
Rybostan okolicznych wód jest słaby.
Jeszcze dwadzieścia lat temu, kiedy wędkarz
szedł na ryby, nie było sposobu, żeby nie złowił
pięknego leszcza czy sandacza. Dziś, złowienie
okazu jakiegokolwiek gatunku ryb graniczy
niemalże z cudem. Jest to wynik nieracjonalnej gospodarki rybackiej – z jezior odławia się
ryby, a zarybianie jest znikome. Minie wiele lat,
zanim rybostan się odbuduje. Wędkarze zmagają się także z zarastaniem jezior. Pobliskie
Jezioro Borówieckie powoli porastały trzciny,
czego konsekwencją było zamulenie zbiornika

i powstanie w jego miejscu wielkiego torfowiska. Trzeba przeciwdziałać takim procesom.
Wędkarze robią wszystko co mogą, jednak
to nie wystarcza. Wycinanie trzcinowisk to
pracochłonne i męczące zajęcie, które nie jest
zadaniem wędkarzy, tylko zarządcy wód – GR
Miłosław, które ma obowiązek dbać o swoje
jeziora poprzez wycinanie trzcin i regularne
zarybianie zbiorników.
Mimo małej ilości ryb w okolicznych wodach
czasem udaje się złowić naprawdę dużą rybę.
Największa sztuka złowiona na zawodach
to szczupak ważący 10,4 kg, wyciągnięty
z wody przez byłego prezesa Ireneusza Ciszaka w 2010 roku na rzece Warcie. W 2015 roku
największą rybę złowił Mariusz Magdziarz – był
to leszcz o wadze 1,6 kg.
Wędkarstwo to sport, który uczy, wymaga, a zarazem pozwala zrelaksować się nad
wodą i zapomnieć o wszystkich codziennych
troskach. Czas spędzony na rybach nie jest
stracony, a wędkowanie to nie siedzenie na
krześle i monotonne wpatrywanie się w spławik.
To lekcja cierpliwości, która przydałaby się wielu
ludziom. Wędkarstwo ma bardzo ważną zaletę,
której myślistwo niestety nie posiada – każdy
wędkarz może wypuścić do wody złowioną
rybę, nie musi odbierać jej życia, myśliwy nie
ma możliwości wyboru.		
Jan Kalarus

Dar Krwi
Podczas zbiórki krwi, która odbyła się15
marca w Strażnicy OSP zarejestrowało
się 55 osób z czego krew mogło oddać
41 chętnych. Podsumowując, wspólnie
uzbieraliśmy 18 litrów 450 ml krwi, a jedna
osoba oddała szpik. Wszystkim dawcom
serdecznie dziękujemy!
Prezes OSP Kórnik
Andrzej Szyc

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Borówca i okolic
 Udział bezpłatny  Przewidywany czas marszu ok. 1,5 godziny  Dla każdego wiosenna niespodzianka!
 Udostępniamy kilkanaście par kijków
Sołtysi i Rady Sołeckie Borówca, Informacje: 735 977 217
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Zaczęło się dość przypadkowo. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że po
raz pierwszy z łucznictwem zetknęliśmy
się podczas zawodów w… biegach na
orientację. Było to w czerwcu 2010 roku.
Trzy miesiące później wystartowaliśmy
w pierwszych zawodach – Jesiennym
Międzyszkolnym Otwartym Turnieju Łuczniczym. Zajęliśmy przedostatnie miejsce,
ale nie zniechęciliśmy się, wręcz przeciwnie – uczniowie stwierdzili, że chętnie
zaczęliby trenować tę dyscyplinę sportu.
Za słowami poszły czyny. 1 marca 2011
roku utworzono sekcję łuczniczą przy UKS
Jedynka Kórnik. Od tego momentu sekcja
stale się rozwija. Dziś nasi łucznicy startują
już na obszarze całej Polski. 17 marca 2016
roku w Szkole Podstawowej w Radzewie
odbyło się uroczyste podsumowanie 5 lat
działalności jednej z kilku sekcji łuczniczych
w Wielkopolsce. Wśród przybyłych gości
znaleźli się m.in.: Krystyna Kiełpińska,
Leszek Książek, Roman Genstwa, Wojciech Kiełbasiewicz. Zebranych powitał
sekretarz klubu Maciej Brylewski, a krótko
o całym klubie opowiedział prezes Seweryn
Waligóra, który wspomniał także postać
śp. Marka Serwatkiewicza – inicjatora założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego
Jedynka-Kórnik. Historię łucznictwa w Wielkopolsce przybliżył wszystkim Leszek
Walkowiak z klubu „Leśnik” w Poznaniu.
Początki sekcji radzewskiej, rozwój jak i jej
KÓRNICKO-BNIŃSKIE BRACTWO KURKOWE (KBBK) W ROKU 270-LECIA.

ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZE
Podsumowanie minionego roku Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego odbyło
się 19 marca 2016 r. w siedzibie Bractwa.
Miniony rok, był dwudziestoósmym rokiem
działalności odnowionego Kórnickiego
Bractwa Kurkowego. Dzisiaj z perspektywy
tych 28 lat, zapomina się, o batalii stoczonej w Kórniku o wskrzeszenie idei bractw
kurkowych w Polsce. Pierwszym oficjalnie
i urzędowo zarejestrowanym w Polsce, w
1987 r. było Kórnickie Bractwo Kurkowe. W
następnych latach. takiej rejestracji dokonano
w Bytomiu, Krakowie, Pogorzeli, Poznaniu i
Śremie. dzięki temu można było przystąpić
do odnowienia Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP w Polsce. W tym roku obchodzimy
25.lecie Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich Rzeczpospolitej Polski. Obchody
tego jubileuszu odbędą się w dniach 9 i 10
kwietnia w Pleszewie.
Walne zebranie sprawozdawcze pod
przewodnictwem prezesa Marka Baranowskiego z udziałem 27 braci, dokonało oceny
ubiegłorocznej pracy KBBK. Był to wyjątkowo
pracowity rok: - odbyło się siedem statutowych turniejów, - uczestniczyliśmy w XIV

25 marca 2016 r.

dokonania zaprezentował trener Karol Niemier. Wręczono podziękowania dla wszystkich partnerów, sponsorów oraz najbardziej
pomocnych rodziców, a także pamiątkowe
statuetki ośmiu łucznikom, którzy mogą
pochwalić się największymi dokonaniami
w trakcie 5 lat istnienia sekcji. Mianem
„Łuczników 5-lecia” mogą pochwalić się:
Agata Radziejewska, Bartosz Radziejewski,
Wojciech Radziejewski, Kinga Banecka,
Monika Stempniak, Kamil Stempniak,
Michał Najewski i Dominika Frąckowiak.
Miłą niespodziankę swojemu trenerowi
zrobili jego zawodnicy, którzy przygotowali
ujmującą przemowę, żartobliwą rymowankę
i bukiet róż w najcenniejszym dla łuczników

kolorze, czyli żółtym. Na koniec można
było przejść do konsumpcji kulinarnych
specjałów. Cały czas można też było
oglądać wystawę zdjęć, uwieczniających
dotychczasową działalność sekcji. W planach na ten rok sekcja ma start w blisko
20 zawodach na terenie całej Polski, choć
głównym obszarem działania będzie Wielkopolska. Na własnym terenie zamierzamy
zorganizować 4 turnieje łucznicze, w tym
po raz pierwszy Mistrzostwa Wielkopolski
Dzieci i Młodzików. Zapraszamy wszystkich
chętnych do spróbowania swoich sił w tej
pięknej dyscyplinie sportu!!!

Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich w Tarnowicach, - gościliśmy
delegację Straży Miejskiej z Murau w Austrii,
- delegacja KBBK uczestniczyła w obchodach
10-lecia współpracy Kórnika z Königstein, liczna delegacja brała udział w XVIII Kongresie EGS w mieście Peine w Niemczech. Nie
wymieniam licznych spotkań naszych braci
kurkowych z innymi bractwami w Polsce.
KBBK jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, członkiem
Okręgu Poznańskiego a Wojciech Antczak
jest aktualnym królem okręgowym. W każdy
piątek organizujemy turnieje strzeleckie: zimą
z broni pneumatycznej a w lecie z kbks. Po
dyskusji, rozpatrzeniu sprawozdań podjęto

uchwały dotyczące udzielenia absolutorium
Radzie Starszych (zarządowi), za 2015 r.,
zatwierdzeniu wykonania budżetu za miniony
rok, - przyjęcia planu pracy i projektu budżetu
na 2016 r. Wiele czasu poświęcono sprawom
strzeleckim i strzelnicy oraz planom na najbliższy rok. Jednym z planowanych przedsięwzięć jest opracowanie historii KBBK, oraz
wyjazdy zagraniczne: do Murau w Austrii w
czerwcu i Hannoweru w lipcu 2016 r.
W drugiej części spotkania było tradycyjne „jajeczko brackie” podczas którego
życzenia świąteczne złożył król kurkowy
Marek Nowicki.
				
Kazimierz Krawiarz
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5 LAT SEKCJI ŁUCZNICZEJ W RADZEWIE

Karol Niemier
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SPORT SZKOLNY
DRUGIE MIEJSCA KOSZYKAREK SP 1
KÓRNIK W POWIECIE I REJONIE
W Finale Powiatu Poznańskiego w koszykówce dziewcząt w Swarzędzu reprezentacja
Szkoły Podstawowej Nr 1 ze srebrnymi medalami wróciła do Kórnika za drugie miejsce , co
dawało awans do udziału w kolejnym szczeblu
rozgrywek. W finale zawodów
z udziałem 6 najlepszych szkół grając w grupie pokonały SP Dąbrówka
18:3, i ulegając SP Swarzędz 10:18,
w półfinale wygrały z SP Stęszew
24:9. W finale ponownie spotkały
się z gospodarzami imprezy i przegrały 8:16.Zajmując drugie miejsce
wspólnie z mistrzyniami awansowały do zawodów rejonowych.
Kolejne zawody Mistrzostwa
Rejonu Poznań Teren Wschód
w koszykówce dziewcząt odbyły się
w Śremie. „Dziewczynki nie zawiodły. Wysokie drugie miejsce niestety
nie dało awansu do rozgrywek na
szczeblu wojewódzkim, ale potwierdziło widoczny progres w grze
i w rozumieniu koszykówki przez
zawodniczki. Należy przypomnieć,
że w ubiegłym roku ten sam zespół
będąc w klasie 4 wraz z dwoma
uczennicami z klasy 6 wywalczyły
brązowy medal w Finałach Powiatu
Poznańskiego.
Cieszy postęp, duże zaangażowanie dziewczynek. Życzliwość,
dobra współpraca Dyrekcji SP 1 i
Nauczycieli z Rodzicami pozwala
na rozwój sportowy tych młodych
koszykarek i umożliwia branie udziału w meczach, turniejach nie tylko
w czasie wolnym od nauki”.
Mistrzostwa Rejonu Poznań
Wschód - Śrem 2016
1m. SP Kłecko, 2m. SP 1 Kórnik,
3m. SP Pieczkowo, 4m. SP 1 Śrem,
5m. SP Jarocin
SP 1 Kórnik rozegrał dwa mecze
w grupie: z Kłeckiem -przegrywając
15:29, z Jarocinem – wygrywając 31:12. Następnie odbył się półfinał, w którym Kórnik zmierzył się ze Śremem wygrywając mecz 37:27
co spowodowało, że ponownie w finale trafił
na Kłecko. Pomimo walki, niska skuteczność,
duża przewaga fizyczna przeciwniczek nie było
szansy na wygraną, nie tym razem… SP Kórnik
: SP Kłecko –9:31. Punkty w turnieju zdobyły :
Szmajdzińska Aleksandra 30pkt. Grząślewicz Klementyna 13 pkt., Pyrzowska Maria
10 pkt. Strzykowska Marta 10 pkt., Gorzycka
Monika 6 pkt., Gorzałczana Barbara 5 pkt.,
Szpak Julia 5 pkt., Szekiełda Agnieszka 3 pkt.,
Wartecka Zofia 3 pkt., Jakubczak Dominika 3
pkt., Tomczak Agata 2 pkt., Guziana Emilia 2
pkt., Kapitan Beata.
Gratulacje dla nauczycieli-trenerów: pp.
Małgorzaty Dudka i Adama Prokopczuka,
koszykarek oraz ich rodziców.
Życzymy wytrwałości w dążeniu do kolejnych sukcesów.
INTEGRACJA PAŃ W SIATKÓWCE
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Od wielu lat ZS - LO Kórnik jest organizatorem Turnieju Siatkówki Pań z okazji ich święta.
Do tradycji należy także to, że zespoły przyjmują
nazwy związane z wiosną. W turnieju grają
panie kilkunastoletnie a także 50+ a nawet 70+.
Hasłem imprezy jest : „Nie ważne czy wygramy,
ale ważne że się spotkamy”. A walczą ze sobą
gimnazjalistki z licealistkami a kto wygra to gra
z starszymi siatkarkami w turnieju głównym.
Starsze absolwentki szkoły mogą być wzorem

dla młodszych i pokazać , że siatkówkę można
grać w każdym wieku.
W turnieju głównym wygrała młodość czyli
„ Pszczółki” : Weronika Karpińska, Sandra
Frąckowiak, Marta Pelczyk, Klaudia Osmólska.
Drugie miejsce zajął zespół absolwentek „ Jaskółki”: Olga Stelmach, Jolanta Jakubowska,
Alicja Juskowiak, Julia Kuczkowska, trzecie- „
Kaczeńce”: Alicja Piekuta, Arleta Rauk, Iwona
Rauk, Anna Rauk. Dalsze miejsca to zespół
kolejnych absolwentek „Pierwiosnki” i gimnazjalistki „ Szafirki”.
Dzięki niezawodnym sponsorom: firmie pp.
Powąsków, kwiaciarni „Stokrotka”, p. Zbigniewowi Michalkiewiczowi, Promocji OAZA i Promocji Urzędu, Rady Rodziców Panie wracały
z turnieju z miłymi upominkami. DZIĘKUJEMY!
Tak to kobiety-siatkarki na sportowo uczciły
swoje święto. Uczestniczki imprezy dziękują p.
Iwonie za trud organizacji imprezy i proszą, by
za rok ( jeśli zdrowie dopisze) mogły ponownie
spotkać się na kolejnej imprezie.

POWIATOWY UNIHOKEJ
GIMNAZJÓW
W zawodach w Baranowie spotkały się
reprezentacje gimnazjów Pobiedzisk, Lubonia,
Skórzewa, Kórnika i Baranowa. Kórnickie hokeistki ostatecznie zajęły w grupie trzecie miejsce.
Awans do finału wywalczyły drużyny z Baranowa i Pobiedzisk. Wyniki meczy: Kórnik-Luboń
6:2, Kórnik –Baranowo 3:5, Kórnik-Pobiedziska
1:3, Kórnik-Skórzewo 5:0.Bramki dla Kórnika
zdobywały: Agata Radziejewska-3, Jagoda Tomczak, Karina
Bugzel i Justyna Rumińska po
2 bramki. Oprócz wymienionych
niezwykle ambitnie w obronie
grała Dominika Frąckowiak oraz
w bramce Dominika Joppek.
Szkoła zajmie w powiecie miejsce
od 5-8.
Hokeiści Gimnazjum w Kórniku grali w Gułtowach. Podobnie
jak u dziewcząt grało 5 szkół:
Kostrzyn ,Dopiewo, Luboń, Swarzędz i Kórnik. Nie udało im się
awansować do finałów mistrz
ostw.
KOSZYKÓWKA
POWIATOWA
GIMNAZJÓW- Luboń
15.02.2016.
Koszykarki Gimnazjum
w Kórniku reprezentowały naszą
gminę w zawodach powiatowych. Szkoła zajęła w półfinale
rozgrywek drugie miejsce i nie
awansowała do finału. Dziewczęta walczyły zacięcie z gimnazjalistkami z Lubonia, ale niestety
po zejściu z boiska za faule :
Martyny Boguszyńskiej i Justyny
Rumińskiej przegrały mecz 22:
25. W meczu z Mosiną wygrały
zdecydowanie 43:17.W całym
turnieju najwięcej punktów dla
Kórnika zdobyły: Martyna Boguszyńska - 29, Jagoda Tomczak 9, Justyna Rumińska- 9, Martyna
Piasecka - 9,Natalia Szymczak5, Dominika Joppek- 2 i Justyna
Kaźmierczak-2.
SUKCESY RADZEWA
W WARCABACH I UNIHOKEJU
Szkoła , która wygra zawody gminne
i awansuje do zawodów wyższego szczebla
w wielu dyscyplinach nie ma łatwo. Czasem
na kolejne zawody wyjeżdża raz anawet dwa
razy w tygodniu.
W takiej sytuacji jest w naszej gminie Szkoła
Podstawowa w Radzewie i jej jedyny nauczyciel
wf p. Karol Niemier. Podziwiam tę małą szkołę
i Jego nauczyciela za to, że potrafi przygotować
uczniów
tak, by odnosić sukcesy w wielu dyscyplinach. Kolejny sukces zanotowali uczniowie tej
szkoły w warcabach wojewódzkich i unihokeju
chłopców i dziewcząt.W Finałach Mistrzostw
Wojewódzkich w warcabach, które odbyły
się 12 marca 2016 w Poznaniu uczniowie
tej szkoły znaleźli się w czołówce zawodów.
Wśród 86 dziewcząt i 76 chłopców Samuel
Kątny wywalczył brązowy medal za 3 miejsce,
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SUKCESY MŁODYCH PŁYWAKÓW GMINY KÓRNIK
W dniach 18-19.03.2016 na poznańskich
Termach odbyła się pierwsza runda Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Polski
Młodzików 12, 13 lat. Po podliczeniu punktów z
podobnych zawodów w pozostałych regionach
wyłonione zostaną najlepsze drużyny w Polsce i zwycięzcy indywidualni poszczególnych
kategorii.

Z naszego regionu w zawodach największymi sukcesami zakończyły się starty dwunastolatków: Aleksandry Syk i Nadii Misiak z
UKS Jedynka Kórnik oraz Stanisława Bartosika
z Warty Poznań. Dziewczęta zdobyły po jednym
srebrnym medalu odpowiednio na 100 m stylem
motylkowym i 400 m stylem dowolnym. Stanisław punktował dla swojej drużyny w każdym z
czterech startów a jego największe sukcesy to
złoty medal na 200 m i brązowy na 100 m - oba
stylem grzbietowym.
ARA

25 marca 2016 r.

KOLARSTWO

DWA SREBRNE MEDLE NIKOL PŁOSAJ
PODCZAS AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚWIATA NA FILIPINACH
Podczas gdy Grupa Kolarska Mróz
szlifowała swoją formę przed sezonem
w hiszpańskim Lloret de Mar, czołowa
zawodniczka tego klubu
uczestniczyła w Akademickich Mistrzostwach
Świata na Filipinach. Do
Azji reprezentować nasz
kraj w kolarstwie szosowym, zostały wytypowane dwie zawodniczki,
Nikol Płosaj - Mróz Jedynka Kórnik i Monika
Brzeźna - Atom Sobótka. Nasze panie w dwóch startach zdobyły
łącznie trzy medale. Pierwszy wyścig to
kryterium uliczne na dystansie 80 km (40
rund po 2 km ze stromym podjazdem) to
nie lada wyczyn. Ciężka trasa, bardzo długi
dystans jak na wyścig uliczny, wilgotność
powietrza i temperatura powyżej 40 stopni
spowodowały, że wysiłek był ekstremalny.
Od początku wyścigu mocne tempo nadała
Niemka Romy Kasper, przez co już po kilku
rundach na czele były tylko trzy zawodniczki, dwie Polki i wspomniana Niemka, która
tego dnia była nie do pokonania, W drugiej
części wyścigu Niemka po raz kolejny zaatakowała i samotnie zmierzała do mety,
ale kolejne miejsca na podium wywalczyły
polskie zawodniczki, Nikol Płosaj i Monika
Brzeźna. Następnego dnia odbył się drugi,
nie mniej ciężki wyścig ze startu wspólnego,
na dystansie 90 km. Nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż start odbywał się na

ok. 30 m npm, a meta była na ponad 700m
npm. tak samo ciężki. Ostatnie 30 km, to
była jedna wielka wspinaczka – wsponina Nikol Płosaj. Znów
mocno zaczęła Niemka
Kasper, na co dzień ścigająca się w Word Tourze, w najlepszej zawodowej grupie na świecie,
w holenderskim Boels
Dolmans (grupa Kasi
Pawłowskiej). Niemka
już od stycznia startuje
w wielkich wyścigach,
nasze zawodniczki przygotowywać się do
mistrzostw musiały jedynie na treningach.
Po kilku podjazdach odskoczyła czwórka
zawodniczek. Wspomniana Kasper, przedstawicielka gospodarzy Filipinka, Japonka
oraz Płosaj i Brzeźna. Ostatecznie ponownie najlepszą okazała się Kasper, a w walce
o srebrny medal zwycięsko wyszła kórniczanka Nikol Płosaj. Medal brązowy tym
razem przypadł Filipince Marelli Salamat.
Warto dodać, że Nikol (niespełna 20 lat)
była najmłodszą uczestniczką mistrzostw,
a dla porównania Niemka Kasper jest o 8
lat starsza. Kolejna wielka wyprawa niezwykle utalentowanej wychowanki Roberta
Taciaka, okazała się ogromnym sukcesem,
a dwa tytuły wicemistrzyni Świata to największe osiągnięcia Nikol w dotychczasowej karierze.

Sukces pływaka

Polski wystartował w Zimowych Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego, na których
w startach indywidualnych zajął 2 miejsce na
dystansie 100 m stylem klasycznym oraz 3
miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym. Natomiast w startach w sztafetach zajął
razem z kolegami 1 miejsce na dystansie 4
x 50 m stylem zmiennym oraz 2 miejsce na
dystansie 4 x 50 m stylem dowolnym.
KZ

W dniach 04 – 06 marca 2016r w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się Zimowe
Mistrzostwa Polski juniorów 15 – letnich,
w których wystartował były uczeń Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku Szymon Zimniak. Szymon nazywany przez kolegów
„Pyrus” jest obecnie uczniem Gimnazjum nr
31 w Poznaniu i trenuje w klubie KS Warta
Poznań. Na Mistrzostwach został wybrany
przez swoją trener Elżbietę Krakowiak do
pierwszego składu sztafety 4 x 100 m stylem
dowolnym, w której płynąc na drugiej zmianie
zrobił rekord życiowy osiągając bardzo dobry
czas 56,37. Sztafeta z czasem 3:39,03 zajęła
III miejsce i zdobyła brązowy medal. Szymon
popłynął najszybciej w drugim składzie sztafety 4 x 200 m stylem dowolnym pokonując
swój dotychczasowy rekord życiowy czasem
2:04,61. Wystąpił w finale B na dystansie 200
m stylem klasycznym, zajmując miejsce 16
z czasem 2:32,97. W pozostałych startach
również znacznie poprawił swoje dotychczasowe rekordy życiowe. Przed Mistrzostwami
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Mirella Rozmiarek zajęła 4 miejsce, Magdalena
Sułkowska -7 m. i Mikołaj Ostroróg 17 m.
W punktacji zespołowej SP Radzewo zajęło
czołowe miejsce wśród kilkudziesięciu szkół
z całej Wielkopolski. GRATULUJEMY!
Ponadto bardzo dobrze zaprezentowali
się chłopcy tej szkoły grający w półfinałach
mistrzostw powiatowych w unihokeju. W zawodach , które odbyły się w Gułtowach z udziałem 6 szkół, hokeiści zajęli pierwsze miejsce
i awansowali do zawodów finałowych. Wyniki
meczów w grupie:
SP Radzewo - SP Lusowo 3:0 , SP Radzewo - SP Gułtowy 6:0.
W półfinale: SP Radzewo - SP Komorniki
2:1 i w finale: SP Radzewo - SP Lusowo 7:0
W zespole grali: Bartosz Błaszkowiak (kapitan, 6 bramek), Maciej Bartkowiak (7), Tomasz
Frąckowiak (4), Patryk Naglewicz (1), Paweł
Bartkowiak, Wojciech Radziejewski (bramkarz),
Stanisław Bartkowiak (bramkarz), Wojciech
Kalisz, Patryk Zielski, Mikołaj Ostroróg.
Także dziewczęta z Radzewa awansowały
do finałów mistrzostw powiatu w unihokeju.
Grając w składzie: Kinga Banecka (kapitan 2 bramki), Roksana Toboła (5), Mirella
Rozmiarek (2), Sylwia Rumińska (2) oraz Patrycja Bartkowiak (bramkarka), Natalia Sznura,
Agnieszka Wiśniewska i Emilia Fiedorczyk
zajęły drugie miejsce. Wygrały mecz Kicinem
3:0 z Komornikami 6:0 i jedną bramką przegrały
z Przeźmierowem 2:3.

Paweł Marciniak
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OGŁOSZENIA

Praca

Ogłoszenia DROBNE

*Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kórniku zatrudni sprzedawczynie do sklepu w Żernikach. Tel. 61 8 170 299, sekretariat@gskornik.pl
*Przyjmę do pracy na 1/2 etatu do biura ubezpieczeniowego w Kórniku. Tel. 507 125 500
*Poszukujemy Pracowników Ochrony - Gądki, Żerniki, Koninko. System 12/24 lub 24/48. Tel. 665 102 572 lub (61) 659 03 60, rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl.
*Firma Mark-John (Pierzchno gm. Kórnik) poszukuje pracowników produkcji. Chętnie młode osoby bez kwalifikacji do przeszkolenia. Tel. 885 999 201 (od 7 do 15)
*Wiosenne porządki ogród, las, dom. Mężczyzna 40 lat. Tel. 602 745 631
*Prace w ogrodzie i drobne budowlane wykonam. Tel. 784 825 329
*Firma z branży meblarskiej z siedzibą w Borówcu zatrudni osoby do pracy. Tel. 695 933 604
*Zatrudnię fryzjerkę, fryzjera. Salon fryzjerski Magda. Tel. 663 740 527
*Praca dorywcza w Borówcu, sezon wiosna-jesień, 1x w tygodniu na 3 godziny. Pomoc w ogrodzie. Tel. 0601 535 501
*Zatrudnię panie do salonu gier. Tel. 510 809 626
Poszukujemy opiekunki do dzieci: 3 i 6 lat. Praca w Mościenicy.
Popołudnia, weekendy. Atrakcyjne warunki. Tel: 691 030 278

Inne
*Sprzedam działkę ROD w Śremie. Domek, prąd, woda. Tel. 608 162 058
*Instytut Dendrologii oferuje drewno opałowe na sprzedaż. Tel. 533 343 312
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Nowo otwarty zakład optyczno-okulistyczne zaprasza ul. Wodna 3/1 Kórnik. Tel. 796 101 067
*Działka rolna w Kalejach, 5000 m z możliwością zabudowy i podziału. Tel. 602 362 137
*Sprzedam działkę ok. 955 m² w Mącznikach koło Środy Wlkp. Tel. 512 031 392
*Segment w Borówcu 102 m², gotowy do zamieszkania sprzedam, 240 tys. Tel. 602 214 931
*Pomogę w pisaniu wypracowań i przygotowaniu na lekcje języka polskiego (poziom podstawowy i gimnazjalny). Tel. 501 734 412
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam Daewoo Lanos 2000 r., stan idealny – 65 000 km. Tel. 606 517 283
*Usługi remontowo-budowlane, tanio, pewnie, profesjonalnie. Tel. 606 517 283
*Sprzedam Jukę doniczkową o wysokości 225 cm. Tel. 600 978 857
*Sprzedam biurko w stanie bdb o wymiarach dł. 112, szer. 44, wys. 75. Tel. 600 978 857
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam tanio spacerówkę Chicco, czarna, stan idealny. Tel. 724 247 256
*Sprzedam tanio wózek gondola i spacerówka, stan idealny, tanio. Tel. 724 247 256
*Mieszkanie na sprzedaż 76 m² (3 pokoje) na os. Przedwiośnie w Łęknie. Cena 220 000 zł. Tel. 606 814 372 (po godz. 16.00)
*Kupie starą motorynkę Romet Pony z Kórnika lub okolic. Tel. 572 830 944
*Sprzedam stół z piłkarzykami i modele samolotów. Tel. 663 008 013
*Sprzedam betoniarkę 200/300 l, zadbaną w dobrym stanie. Możliwość transportu. Tel. 728 950 123
*Sprzedam kredens kuchenny, sosna, szer. 100 cm, wys. 178 cm, stan bdb., cena 350 zł. Tel. 505 355 424
*Stolarstwo – schody, drzwi z litego drewna. Montaż paneli, deski podłog., zabudowa szaf wnękowych. Tel. 601 635 876
*Wyprzedaż: obrazy olejne, lampa z mosiądzu, przedmioty z mosiądzu. Tel. 603 008 013
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 618 190 587
*Perfumeria LM zaprasza. Perfumy znanych marek itp. oraz szeroki wybór biżuterii. Plac Niepodległości 34 (obok Żabki)
*Oddam chodnik dywanowy 4 długi – 1,2 szeroki, beżowo–rudo-brązowy. Tel. 662 660 771
*Udzielę korepetycji z matematyki na różnych poziomach 25zł/h. Jestem studentem ostatniego roku matematyki. Tel. 669 799 989
*Sprzedam szafę metalową na broń myśliwską z sejfem. Wym. 150x40x30. Cena do negocjacji. Tel. 510 429 635
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop 195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz stacje pogody bezprzewodową i nawilżacz do powietrza. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki + kurtka), rozm. XL (184cm), nowe buty robocze rozm. 43 zimowe, gaśnice samochodowe. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 3 nowe płaszcze damskie rozm. 38 i 42 na wys.165-174 i 182/184 krótki, skórzany, długi czarny z kapturem, letni L oraz futerko z norek. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową kasę fiskalną Novitus Soleo Plus, tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2), nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Opla Corse 2003 r., cena 6000 zł, granatowy, garażowany, wersja podstawowa, silnik 1200. Tel. 500 226 512

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
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 4000 egz.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 8 kwietnia 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać do 1 kwietnia 2016 r.
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