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APROSTO Z  RATUSZAWielki Festyn

z okazji
15lecia Spółki 

KOMBUS
27 czerwca 2015 r.
godz. 10:00-14:00
Rynek w Kórniku
(Plac Niepodległości)

W programie m.in.:
- rozstrzygnięcie konkursów: 

plastycznego i fotograficznego
- wystawy okolicznościowe

- sierżant Pyrek
- miasteczko ruchu drogowego

- znakowanie rowerów
- pokaz psów policyjnych

- alko-test
- pokaz sprzętu OSP

- pokaz pierwszej pomocy
- prezentacja karty PEKA (możliwość wyrobienia)

- gry, zabawy, upominki dla najmłodszych 
- poczęstunek

ZgRomAdZENiE SPóŁki SATER

11 czerwca w Czmoniu obradowało 
Zgromadzenie Spółki Sater Kórnik. Spółka 
zanotowała w roku 2014 stratę w wysokości 
810.825,29 PLN. Udzielono absolutorium 
zarządowi i radzie nadzorczej. W miejsce 
Kazimierza Kamińskiego, który zrezygno-
wał z zasiadania w radzie nadzorczej, 
powołano p. Jarosława Nowaka. 

Rozstrzygnięto przetarg na rekultywacje 
składowiska. Wybrano firmę Transpol - 
Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński, która 
zadeklarowała wykonanie zadania za 
8.571.170,13 PLN.

koNfERENcjA mikRoREgioNU

Dnia 11 czerwca wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w zorganizowanej w 
siedzibie WPN w Jeziorach konferencji pod-
sumowującej projekt: „Współpraca człon-
ków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu 
kształtowania przestrzeni publicznej służą-
cej wzmocnieniu lokalnych więzi”. Projekt 
zaowocował między innymi następującymi 
dokumentami: Strategią Zrównoważonego 
rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu, 
Koncepcją Produktu Turystycznego Mi-
kroregionu, Koncepcją Zrównoważonego 
Transportu na terenie Mikroregionu.

W konferencji wzięli udział przedstawi-
ciele kórnickich szkół. 

ZEBRANiE w koNiNkU

Także 11 czerwca odbyło się zebranie 
wiejskie w Koninku. Omówiono problemy 
związane z zagospodarowaniem działki 
106/2, która dotychczas wykorzystywana 
była na cele rekreacyjne sołectwa. W 
wyniku dyskusji zrodził się wniosek, by 
gmina podjęła starania o pozyskanie innego 
terenu pod boisko dla sołectwa Koninko. 

NowY dowódcA w kRZESiNAch

Dzień później, czyli 12 czerwca wi-
ceburmistrz Antoni Kalisz wziął udział w 
uroczystym apelu z okazji przekazania 
zwierzchnictwa nad 31. Bazą Lotniczą w 
Krzesinach. Dotychczasowego dowódcę, 
pułkownika Jacka Pszczołę zastąpił puł-
kownik Grzegorz Ślusarz.  

o PUchAR BURmiSTRZA

13 czerwca w KCRiS „Oaza” odbył się 
VI Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar 
Burmistrza Kórnika. W otwarciu imprezy 
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski.

BUdUją SchRoNiSko

17 czerwca odbyło się walne zgromadze-
nie Związku Międzygminnego Schroniska 
dla Zwierząt. Przedstawiono sprawozdania z 
działalności oraz udzielono absolutorium. 

W październiku br. zakończyć się ma bu-
dowa schroniska dla 11 gmin zrzeszonych w 
związku. Obecnie trwają konsultacje w sprawie 
form współpracy na linii gminy-schronisko. Po 
zebraniu propozycji spływających od członków 
związku zapadną decyzje, jakie jednostki zajmą 
się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i kto 
je będzie przewoził. 

PLoT oBRAdowAŁ

19 czerwca z udziałem burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego odbyło się posiedzenie Po-
znańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
Rada PLOT przedstawiła sprawozdania z 
działalności za rok 2014, które następnie za-
twierdzono. Podjęto uchwałę w sprawie planów 
organizacji na rok bieżący. Podczas dyskusji 
doceniono sukces kolejnej edycji programu „Po-
znań za pół ceny”, w którym udział wzięło 180 
podmiotów, w tym restauracji, hoteli i muzeów.

JUbIleUSz KTPS

Także 19 czerwca podczas Walnego 
Zebrania Kórnickiego Towarzystwa Pomocy 
Społecznej świętowano jubileusz 25-lecia tej 
organizacji. Wśród wielu gości znaleźli się także 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący 
RM Przemysław Pacholski oraz inni radni. 

80 LAT koŁA ŁowiEckiEgo

Dnia 20 czerwca w Hotelu Rodan zor-
ganizowano obchody 80-lecia Koła Łowiec-
kiego nr 73 „Kogut” w Kórniku. Wśród gości 
byli m. in. burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz Łukasz Grzegorowski z Wydziału 
Promocji Gminy

 
JUbIleUSz WOKISS

22 czerwca odbyła się Konferencja Jubi-
leuszowa z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia 
„Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych”. Stowarzyszenie WOKiSS 
powstało w czerwcu 1990 r. 

Jest najstarszym oraz największym stowa-
rzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie 
zrzesza 271 jednostek lokalnych: 241 gmin z 
terenu województw: wielkopolskiego, lubuskie-
go, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopo-
morskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów. 
Gminę Kórnik reprezentowali burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, sekretarz Leszek Książek 
oraz kierujący Wydziałem Podatków i Opłat 
Lokalnych Sebastian Wlazły. Uroczystości 
jubileuszowe poprzedziło XXXV walne zgro-
madzenie WOKiSS. 

wodkom ZE STRATą

 23 czerwca odbyło się zgromadzenie spółki 
WODKOM. Udzielono absolutorium zarządowi 
i członkom rady nadzorczej. Spółka zanotowała 
w 2014 roku stratę w wysokości 235.280, 32 
PLN. Strata zostanie pokryta z kapitału zapa-
sowego spółki.

Opr. ŁG

dEBATA o BEZPiEcZEńSTwiE
 23 czerwca w Strażnicy OSP Kórnik odbyła się debata społeczna „Decydujmy razem”, 

zorganizowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Dyskutowano o problemach 
związanych z bezpieczeństwem na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik, Mosina i Puszczykowo. 
W spotkaniu udział wzięli: wojewoda Piotr Florek, wicestarosta Tomasz Łubiński, burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz radni powiatu, radni RM, sołtysi, urzędnicy i 
mieszkańcy. 

Pośród zgłaszanych problemów dominowały sprawy związane z drogami i ruchem drogo-
wym. Dwa główne zagadnienia, które interesowały zebranych to konieczność budowy ronda 
na skrzyżowaniu ul. Konarskiej (droga powiatowa) z obwodnicą Kórnika na trasie wojewódzkiej 
434, oraz potrzeba budowy lewoskrętu do Dębca na drodze krajowej S 11.
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A W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu wręczono nagrody Powiatu 
Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za rok 2014. Uroczystość 
miała miejsce przed VIII sesją Rady Po-
wiatu, której tematem był m.in. rynek pracy.

Wyróżnionym nagrody wręczali Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski oraz 
przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu 
Piotr Burdajewicz. – To już piąty raz, gdy 
doceniamy artystów oraz osoby działające 
na rzecz szeroko rozumianej kultury. To 
dla nas ważny dzień, ponieważ kultura 
jest wyjątkowo istotną dziedziną naszego 
życia. Z przyjemnością słucham, jak artyści 
mieszkający i tworzący w powiecie, z dumą 
mówią o swoich korzeniach – powiedział 
Jan Grabkowski.

Pierwsza nagrodę, w wysokości 8 tys. 
zł., otrzymała Teresa Rogozia-Olejnik. 
Opiekunka Klubu Pro Sinfonika im. Mie-
czysława Karłowicza przy LO w Kórniku. 
Laureatka w ramach klubu organizuje róż-
norodne wydarzenia i spektakle muzyczne, 
koncerty, wieczory patriotyczno-muzyczne 
przybliżając sylwetki wielkich Polaków. 

Przez 40 lat działalności klubu Teresa 
Rogozia-Olejnik przyczyniła się do rozwoju 
lokalnej społeczności, poprzez kształtowa-
nie wśród kilku pokoleń, kultury i wiedzy 
muzycznej. Warte podkreślenia jest także 
to, że laureatka pierwszej nagrody cały czas 
ma olbrzymi wpływ na rozwój kultury regio-
nalnej. Kształtuje charaktery, poszerza wie-
dzę i poczucie lokalnej dumy, dba o ochronę 

dziedzictwa kulturowego, organizuje akcje 
edukacyjne i popularyzatorskie z zakresu 
wiedzy o artystach Powiatu Poznańskiego.

Druga nagroda (5 500 zł) trafiła do 
Hanny Sztachańskiej z Rokietnicy. Trzecią 
nagrodę Powiatu Poznańskiego (2 500 
zł) odebrali Ewa Jarosława i Włodzimierz 
Buczyńscy z Wierzonki. 

żródło: powiat.poznan.pl

Nagroda dla KórNiczaNKi

„KlaudyNKa” 
Na „razem 

szczęśliwi”
Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia 

Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” wzięli 
udział w kolejnej imprezie odbywającej się 
poza kórnicką gminą. Jak informuje opiekun 
grupy - Jarosław Kozłowski, Klaudynkowicze 
przy pięknej pogodzie uczestniczyli w sobotę, 
13 czerwca w spotkaniu pod hasłem „Razem 
szczęśliwi” zorganizowanym Puszczy Zielonka 

przez Goślińskie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym w Murowanej 
Goślinie. Organizator tego pikniku zaprosili do 
rywalizacji w konkurencjach indywidualnych 
i grach zespołowych oraz zapewnili posiłek. 

Jarosław Kozłowski stwierdza:
- „Bawiliśmy się wspaniale, zaliczając kolej-

ne stacje. Dużą atrakcją było strzelanie z łuku, 
kręgle, różnego rodzaju rzuty do celu czy „ło-
wienie ryb”. Wszystkie konkurencje wymagały 
dużej koncentracji. W grach zespołowych nasi 
podopieczni zwyciężyli w konkurencji ustawia-
nia piramidy, a w przeciąganiu liny do zwycię-
stwa efektywnie przyłożyli się Pani Krysia i Pan 
Piotr, którzy zostali za swój wysiłek nagrodzeni.

Ale nie tylko o konkursy tu chodziło. Radość 
na twarzach uczestników mówiła, że hasło spo-

tkania „Razem szczęśliwi” było jak najbardziej 
właściwe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki”.

Jeden z podopiecznych „Klaudynki” - Bartek 
stwierdził: „Bardzo mi się podobały zabawy i 
konkursy. Pogoda była piękna, a kiełbaska i lody 
czekoladowe bardzo mi smakowały”.

Inni Klaudynkowicze wspominali również o 
wizycie patroli policyjnych, z którymi można było 
zrobić sobie zdjęcie, a wielkie wrażenie zrobili 
strażacy, którzy w ten gorący dzień polewali 
uczestników wodą.

Jarosław Kozłowski mówi, że należy przy 
tym dodać i podkreślić udział, wsparcie i pomoc 
wolontariuszek z „Klaudynki”.

Robert Wrzesiński
Fot. Jarosław Kozłowski

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 
2015 roku czteroletniej kadencji ławników 
orzekających w sprawach rozpoznawanych 
w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. i 
Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Prezes 
Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się 
do Rady Miejskiej w Kórniku z prośbą o do-
konanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 
ławnika 

- do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. 
8 ławników w tym 2 ławników do orzekania 

z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 
z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może 
być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność 
gospodarczą lub mieszka w miejscu kan-
dydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie 
średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu pra-
wa pracy ławnikiem powinna być wybrana 
osoba wykazująca szczególną znajomość 
spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszech-
nych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, 
od których orzeczenia można żądać skie-
rowania sprawy na drogę postępowania 
sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 

zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem 
jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

     
Termin zgłaszania kandydatów na ław-

ników upływa 30 czerwca 2015 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły 

do rady gminy po upływie tego terminu, 
a także zgłoszenia, które nie spełniają 
wymagań formalnych, pozostawia się bez 
dalszego biegu. 

Przywrócenie terminu do zgłoszenia 
kandydatów jest niedopuszczalne. 

Kandydatów na ławników zgłaszają 
radom gmin: prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje spo-
łeczne i zawodowe, zarejestrowane na 
podstawie przepisów prawa z wyłącze-
niem partii politycznych oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze zamieszkujących stale na 
danym terenie.  

Zgłaszanie kandydatów na ławników 
dokonuje się na karcie zgłoszenia, do 
której kandydat ma obowiązek dołączyć 
dokumenty, a które powinny być opatrzo-
ne datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed 
dniem zgłoszenia:
1)    informację z Krajowego Rejestru Kar-
nego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest 
prowadzone przeciwko niemu postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 

a także, że władza rodzicielska nie 
została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdro-
wia, wystawione przez lekarza, o którym 
mowa      w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), 
stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stoso-
wanymi przy składaniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
stowarzyszenie, inną organizację społecz-
ną lub zawodową, zarejestrowaną na pod-
stawie przepisów prawa, dołącza się rów-
nież aktualny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego albo odpis lub zaświadczenie 
potwierdzające wpis do innego właściwego 
rejestru lub ewidencji dotyczące tej organi-
zacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 
miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Wybory ławników odbędą się najpóźniej 
w październiku 2015  roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławni-
ków można odbierać, po czym wypełnione 
składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku, w 
Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pn 
8.00-16.00, wt-pt 7.30-15.30.

Wykaz wszystkich niezbędnych doku-
mentów  – WWW.kornik.pl

oraz na stronie Ministerstwa Sprawie-
dliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ław-
ników udziela BOM - tel. 61 8972-606 lub 
Biuro Rady 61 8170-277

Ławnicy Poszukiwani
informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Rozpoczęto rozbiórkę wybudowanego w 
1795 domu przy ul. Poprzecznej 1. Stanowił on 
jeden z ostatnich elementów tak starej architek-
tury Kórnika i od lat 60tych XX wieku wpisany 
był do rejestru zabytków. Niestety już od ponad 
40 lat stan budynku był zły. Z powodu braku 
fundamentów opanowane przez wilgoć ściany 
osiadały. Ostatecznie nakazano rozbiórkę. 

Po długim okresie formalnych przepycha-
nek pomiędzy właścicielami a konserwatorem 
zabytków, które w części opisałem w Kórni-
czaninie nr 13 z 2013 r. na str. 9, w 2014 roku 
nastąpiło formalne wykreślenie go z rejestru 
zabytków.

Poszczególne etapy translokacji domu 
koordynuje dr Antoni Pelczyk kierownik Wiel-

kopolskiego Parku Etnograficznego w Dzieka-
nowicach, dokąd trafią zachowania elementy 
konstrukcji. W sprzyjających okolicznościach, 
po przeprowadzeniu konserwacji i odbudo-
wie, obiekt stanie się elementem ekspozycji 
małomiasteczkowego rynku, lub wzbogaci 
infrastrukturę gospodarczą Muzeum.

ŁG

z ulicy PoPrzecznej do skansenu  FeSTyN gier 
PlanszowycH

W ubiegłą sobotę (13 czerwca) zgodnie 
z zapowiedzią odbył się w Kórnickim Ośrod-
ku Kultury turniej małych gier logicznych. 
Miał on charakter wieloboju, czyli że grano 
w przeróżne gry (najczęściej planszowe), 
których było do wyboru 25. Przybyło 10 
śmiałków, którzy wzięli udział w zawodach, 
nie licząc osób towarzyszących, którzy po 
prostu przyszli, aby sobie pograć. Było 
bardzo sympatycznie, a duch zdrowej 
rywalizacji przeważał. Prostota zasad tych 
gier pozwoliła mi na tłumaczenie ich reguł 
na gorąco. Często grano więc w rzeczy, 
które po raz pierwszy widziało się na oczy. 
Brawa za odwagę!

Były tu między innymi takie gry jak:  Hex, 
Pente, Neutron, Pylos, Quoridor, The end, 
Press ups, Isola, Atari go, Inside, Sziwa, 
SPK (czyli Strach Przed Kwadratem) i wiele 

innych. Zasady turnieju określały, że każdy 
będzie grał z każdym (było więc 9 rund) i 
że w każdej rundzie trzeba wybrać sobie 
inną grę. Takie założenia okazały się nader 
atrakcyjne, emocji więc nie brakowało. Po 
trzech godzinach zmagań okazało się, że 
stare wygi jeszcze raz wzięły górę. Wygrał 
Stanisław Kowalski, a drugie miejsce 
zdobyli ex aequo Maciej Gąska i Mateusz 
Lester. Brawa dla dawnych mistrzów, któ-
rzy uprawiają gry logiczne od wielu lat, ale 
uwaga: rośnie już nowe pokolenie, które 
właśnie pokazało swoje pazury i które nie-
bawem będzie trudne do pokonania (wielu 
z nich zdobyło tu niejeden mistrzowski 
skalp). Oczywiście w najgorszej sytuacji 
znaleźli się debiutanci, którzy przeważnie 
zasmakowali tych gier po raz pierwszy. No 
cóż, frycowe kosztuje.

Ale nic straconego. Wystarczy przycho-
dzić do nas do KOKu na zajęcia naszego 
Klubu Gier Logicznych, które odbywają się 
w każdy piątek o 15:30. Są one bezpłatne. 
Zapraszam nie tylko dzieci, które tutaj przy 

zabawie uczą się też umiejętności logicz-
nego rozumowania, Jak to się przekłada 
na postępy w szkole? Powiem krótko. Nie 
spodziewałem się aż tak wielu pozytywnych 
wyników. Większość z moich dawnych by-
walców to teraz szkolne prymusy. A dorośli 
niech sprawdzą, czy potrafią z nimi wygrać!

Zygmunt Szram
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iA W tym roku obchodzimy kolejną roczni-
cę powstania naszej szkoły. Tak się składa, 
że ja rozpoczęłam pracę jako nauczyciel 
w Kórnickim Liceum Ogólnokształcącym 1 
września 1965 roku, czyli równe 50 lat temu. 
Do pracy przyjął mnie w czasie wakacji 
ówczesny dyrektor L. O. mgr Józef Libera. 
W rozmowie wstępnej, dyrektorowi towarzy-
szyła rusycystka – p. Kazimiera Woźnicka, 
która nie znając mnie wsparła jednak moją 
kandydaturę na to stanowisko. Dziesięcio-
lecie pracy w tej szkole było najciekawszym 
okresem w mojej pracy zawodowej.

Przedmioty, których uczyłam miały róż-
ną nazwę. Ostatecznie były to: wychowanie 
plastyczne i techniczne, po 2 godziny tygo-
dniowo od klasy VIII do X, z podziałem na 
grupy. Wychowanie plastyczne dzieliłam z 
wychowaniem muzycznym, a wychowanie 
techniczne z fizyką. Po reformie szkolnictwa 
od roku 1967 uczyłam klasy od I do III.

Mam przed sobą zdjęcie maturalne z 
1966 roku. To ono zainspirowało mnie do 
nakreślenia kilku wspomnień. Rząd pierw-
szy – to nowy (od pierwszego września 
1965 roku) dyrektor p. Kazimierz Zimniak 
i grono pedagogiczne. Wszyscy ubrani 
odświętnie, stosownie do dnia zakończe-
nia roku szkolnego. I tu garść wspomnień 
dotyczących siedzących tam nauczycieli.

język polski
Marysia Weychan – zawsze imponowa-

ła mi swoją wiedzą, charyzmą i specyficz-
nym poczuciem humoru, którym zarażała 
wszystkich. Jej powiedzonka przetrwały 
do dziś i są wspominane przez niejednego 
absolwenta naszego L. O.

Adam Chrzan – pracownik Biblioteki 
Kórnickiej. Budził duży respekt wśród 
uczniów. Uczył krótko, ale intensywnie.

Biologia
Stefa Matuszak – posiadała ciekawe 

okazy roślin, a czasem i zwierząt w swoim 
gabinecie. Przez pewien czas w ramach 
lekcji wraz z uczniami uprawiała działkę 
szkolną nad jeziorem kórnickim przy ulicy 
Poznańskiej (blisko motelu Nestor). Cza-
sem odwiedzałam ją, by podziwiać jej zapał 
i pracę uczniów. Wracałam stamtąd zawsze 
z bukietem kwiatów.

język rosyjski
Pani Kazimiera Woźnicka starała się 

wpoić młodzieży podstawy języka, który 
nie był ulubionym, lecz dzięki nauczycielce 
dobrze postrzeganym przez uczniów.

historia i wiadomości o świecie 
współczesnym (bo tak się wtedy nazywał 
ten przedmiot)

Historycznie przygotowywała uczniów 
p. Leokadia Langner, świetnie znająca 
wszystkie problemy historyczne, bardzo 
pogodna i wyrozumiała. Prowadziła też 
bibliotekę szkolną.

geografia
Tutaj przekazywała swą wiedzę Ela Mie-

tlińska – zawsze elegancka, uśmiechnięta 
bardzo lubiana przez młodzież.

wychowanie plastyczne i techniczne
Irena Skrzypińska – czyli skromnie 

mówiąc – ja nie będąc jeszcze mężatką. 
Nauczycielka próbująca wykrzesać w każ-
dym z uczniów troszkę czułości na piękno 
i estetykę przechodząc przez różne style 
i techniki plastyczne i techniczne. Dzięki 
prowadzeniu takiego przedmiotu byłam 
odpowiedzialna za strojenie całej szkoły, na 
prawie każdą okazję. Lecz zawsze miałam 
do pomocy chętnych i zaangażowanych 
młodych i z pomysłem pomocników.

wychowanie fizyczne
Tadeusz Rauk – nauczyciel zarówno 

wychowania fizycznego jak i przysposo-
bienia obronnego. Bardzo zaangażowany 
pedagog. Jego uczniowie osiągali świetne 
wyniki w różnych dziedzinach sportu na 
arenie regionalnej jak i ogólnopolskiej.

fizyka 
Mieciu Półchłopek – nie tylko umysł 

ścisły – również utalentowany muzycznie 
człowiek. Przez pewien czas prowadził chór 
szkolny. Bardzo życzliwy, pomocny zarów-
no uczniom jak i swojemu koleżeństwu. 
Trudno było go wyprowadzić z równowagi.

matematyka / muzyka
Jurek Noskowiak – niezawodny przyja-

ciel, pasjonat muzyki i harcerstwa. Dzięki 
niemu zarówno dorośli jak i uczniowie 
naszej szkoły zauroczyli się muzyką w 
szerokim tego słowa znaczeniu. To on wraz 
z innym doskonałym muzykiem (zresztą 
zawodowym) Jankiem Majewskim byli 
prekursorami Pro Synfoniki w naszej szko-
le. Organizowali ciekawe spotkania oraz 
wyjazdy do Teatru Wielkiego w Poznaniu.

A na zdjęciu powyżej siedzących 
pedagogów, stoją absolwenci. Wszyscy 
poważni – w końcu wkraczający w wiek 
dorosły… Niektórych rozpoznaję i jestem 
również przez nich rozpoznawana na 
ulicach Kórnika. W moich oczach są oni 

dzisiaj jak dawniej – młodzi, roześmiani i 
pełni ciekawych pomysłów i optymizmu na 
przyszłość.

Potem byli kolejni uczniowie, ich proble-
my i radości. Przez 10 lat pracy zmieniła się 
też kadra nauczycielska. A pewne znajomo-
ści pozostały do dziś. Ze Stefą Matuszak 
spotykam się teraz na jej prywatnej działce 
i jak niegdyś do domu wracam z kwiatami. 
Hanka Rauk, żona Tadeusza, również ak-
tywnie  zaangażowana jak mąż, do dzisiaj 
żyje sprawami sportu młodzieżowego. 
Mamy dużo spraw do skomentowania w 
różnych dziedzinach codzienności.

Tyle wspomnień i refleksji. A jest co 
wspominać. Przecież grono pedagogiczne 
było wtedy młode, pełne zapału i entuzja-
zmu. To wtedy zaczęły się dla mnie lata 
piękne i niezapomniane.

    Irena Fogel

licealny wsPomnień czar…

DRODzY 
ABSoLwENci !!!

Zbliża się termin 
obchodów siedemdziesięciolecia 

istnienia Liceum 

Potwierdzeniem udziału 
w zjeździe absolwentów
jest dokonanie wpłaty 

na konto 
Rada Rodziców 

przy Zespole Szkół 
w kórniku 

02907600082001001368390002

w kwocie 60 zł  
do 30 czerwca 2015r.

lub 70 zł 
po 30.06.  do dnia 15.08.2015

SeRDeCzNIe 
ZAPRASZAmY

70 lat liceum ogólnoksztaŁcącego 
im. generaŁowej jadwigi zamoyskiej 

w kórniku 1945-2015
Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym dla całej naszej społeczności szkolnej. we wrześniu mija bowiem 70 lat od założenia 

Liceum ogólnokształcącego w kórniku, które od 2005 r. nosi imię generałowej jadwigi Zamoyskiej.
główne obchody siedemdziesięciolecia istnienia Liceum, na które zapraszamy wszystkich Absolwentów, 

odbędą się 18-20 września 2015r.

harmonogram uroczystości
18.09. – piątek

16.30 – Rozgrywki sportowe dla Absolwentów i sympatyków liceum, ZS kórnik:
· Siatkówka kobiet i siatkówka mężczyzn (na terenie kórnickiego centrum Rekreacji i Sportu oAZA) 

· Szachy kobiet i mężczyzn (oSiR kórnik)
 19.09. – sobota

9.00 – 17.00 drzwi otwarte w Liceum ogólnokształcącym, ·    Punkt informacyjny
·    Rejestracja uczestników zjazdu i odbiór pakietu uczestnika ·    wystawy – zwiedzanie szkoły

    część oficjalna 
·    12.30 – msza Święta w kolegiacie kórnickiej

·    14.00 – oficjalne uroczystości na terenie
 kórnickiego centrum Rekreacji i Sportu oAZA (ul. ignacego krasickiego 1)

 18.30 – Piknik Absolwentów na terenie ośrodka Sportu i Rekreacji  na kórnickich Błoniach
·    18.00-19.00 ciąg dalszy rejestracji uczestników zjazdu na Błoniach

·    18.30 koncert orkiestry harcerskiej
·    Spotkania koleżeńskie przy muzyce, zabawie i śpiewie (do jedzenia proponujemy: grochówkę z „wkładką”, placek drożdżowy, 

kawę i herbatę, chleb ze smalcem i ogórki)
 20.09. – niedziela

·    11.00 – 12.30 – Sesja popularno-naukowa  poświęcona historii szkoły i patronce w kórnickim Zamku
·    13.00 – 14.00 –  koncert jubileuszowy  chóru castellum cantas w kórnickim Zamku

kontakt: Sekretariat Liceum:  tel. 61/8170 256 , mail:  
 zskornik@powiat.poznan.pl

Strona internetowa szkoły:    www.zskornik.powiat.poznan.pl

formularz zgłoszeniowy uczestnika zjazdu absolwentów 
z okazji 70-lecia szkoły  Liceum ogólnokształcącego im. generałowej jadwigi Zamoy-

skiej w kórniku

*Wymagane

Nazwisko i imię *..............................................................................................................................................
 

Nazwisko rodowe *..........................................................................................................................................
 

Rok ukończenia szkoły *....................................................................................................................................
 

Nazwisko wychowawcy......................................................................................................................................
 

Adres do korespondencji *................................................................................................................................
 

Numer telefonu................................................................................................................................................
 

Adres mailowy..................................................................................................................................................
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych przy realziacji ob-
chodów Jubileuszu (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883) *

                                                                                                                  

 podpis............................................................................................
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RóŻNE oBLicZA 

talentów
w SZkoLE PodSTAwowEj w 

SzCzODRzYKOWIe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Szczodrzykowie to miejsce, w którym  nauczy-
ciele koncentrują się na tym, aby dostrzegać 
i rozwijać różnorodne talenty swoich uczniów. 
Od kilku lat możemy poszczycić się tytułem 
Szkoły Odkrywców Talentów, przyznawanym 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji placówkom, 
w których nauczyciele systematycznie pracują 
z uczniami  zdolnymi, odkrywają i wspierają ich 
talenty oraz zainteresowania. Galeria naszych 
uzdolnionych podopiecznych jest niezwykle 
bogata, a dziś prezentujemy jedynie troje: 
Alicję, Marysię i Marcela. Każdy z nich to inna 
osobowość, temperament i talent.

Alicję Kochańską, uczennicę klasy 5b, 
znają w szkole chyba wszyscy. Nie ma bo-
wiem imprezy, apelu czy uroczystości, której 
nie uświetniłaby  swoim pięknym śpiewem. 
Alicja z niezwykłą swobodą, pewnością siebie 
porusza się po scenie. Wielu z nas pamięta ją 
z brawurowej roli w „Czerwonym Kapturku”, 
humorystycznym przedstawieniu  prezentowa-
nym z okazji Dnia Nauczyciela. Ala śpiewa w  
chórze, uczestniczy w zajęciach koła teatral-
nego. Co roku reprezentuje nas w Gminnym 
Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
w Kórniku, nieodmiennie z sukcesem w posta-
ci pierwszego miejsca. Uczy się tańca -baletu i 
hip-hopu. W Mistrzostwach Polski w Hip-Hopie 
dotarła nawet do półfinału. W Domu Kultury 
Orle Gniazdo uczęszcza na zajęcia teatralne 
i z powodzeniem występuje w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu. Można było ją podziwiać w spek-
taklu „Akademia pana Kleksa” i „Podróże pana 
Kleksa”. Obecnie Alicja przygotowuje się  do 
kolejnych przedstawień : „Źli ludzie”, „Czarna 
róża”. W tym ostatnim Alicja kreuje jedną z 
głównych ról. Kto ogląda programy dla dzieci, 
mógł podziwiać występ naszej uczennicy w 
dziesiątym odcinku programu „Petersburski 
Music Show”, emitowanym przez TVP ABC, 
w którym zaprezentowała piosenkę  „Dwa ob-
licza”. Kto jeszcze nie widział występów Alicji, 
będzie miał okazję zobaczyć ją w czerwcu 
podczas Międzynarodowego Dziecięcego 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, bowiem 
udało jej się zakwalifikować do finału w katego-
rii solistek oraz z zespołem M.A.J.A. 

Nie wszystkie wybitne talenty muszą jed-
nak jawić się w blasku reflektorów, przy dźwię-
kach głośnej muzyki, wśród burzy oklasków. 

Niektóre rozwijają się w zaciszu czterech 
ścian, w uroczym plenerze, w otoczeniu 
przyrody, śpiewu ptaków, wymagają spokoju, 
koncentracji, skupienia. Taki talent nosi w 
sobie Marysia Piątkowska, uczennica klasy 
6b, szkolna mistrzyni różnorodnych technik 
plastycznych. Znamy jej prace z częstych w 
naszej szkole wystaw plastycznych, bowiem 
wyróżniają się oryginalnością, nietypowym uję-
ciem tematu, ciekawą techniką, mistrzowskim 
wykonaniem. Są rozpoznawalne. Nauczyciele 
proponują jej udział w wielu konkursach. Może 
konfrontować swoje prace z twórczością in-
nych uzdolnionych dzieci. Dzięki szkolnemu 
stypendium naukowemu Marysia ma moż-

liwość zakupu profesjonalnych materiałów 
plastycznych. Jej niezwykły talent odkryli 
rodzice, bowiem od najmłodszych lat Marysia 
wykazywała duże zaangażowanie i zdolności 
plastyczne. Jej prace to najczęściej portrety 
i sylwetki osób. Najbardziej interesująca w 
rysunkach Marysi jest ogromna wnikliwość 
obserwacji, niezwykła pamięć wzrokowa i 
umiejętność uchwycenia tego, co dla danej 
postaci jest najbardziej charakterystyczne. 
Wiele jej prac mogliśmy podziwiać w Dniu 
Chłopca, bowiem na tę okazję przygotowała 
portrety wszystkich kolegów ze swojej klasy. 
Talent Marysi rozwija się i ewoluuje w kierunku 
autorskich komiksów. Dziewczynka tworzy nie 
tylko rysunki, ale wymyśla fabułę, pisze teksty. 
Wiele z tych prac zostało uhonorowane na-
grodami. Niezwykłą wrażliwość na barwy i ich 
połączenie można na co dzień obserwować 
w starannie dobranych częściach garderoby 
Marysi. Rzadko zdarza się, aby ktoś łączył w 
sobie różne talenty, a Marysia należy właśnie 
do takich osób. Inną jej pasję stanowi muzyka. 
Od kilku lat  uczy się gry na fortepianie, a na 
swoim koncie ma już kilka nagród w konkur-
sach dla młodych muzyków. Próbuje także 
swoich sił w grze na gitarze i fletach prostych, 
których tajniki brzmienia zgłębia samodzielnie. 

Grą zajmuje się również kolejny z naszych 
utalentowanych uczniów- Marcel Politowicz 
z klasy 6a. Jego „instrumentem” jest  rakieta 
tenisowa. Talent Marcela we wczesnym dzie-
ciństwie odkryli i rozwijali z ogromną pasją, 
zaangażowaniem i poświęceniem jego rodzi-
ce. Może nie wszyscy  wiedzą o zdolnościach 
naszego młodego tenisisty, bo w szkole nie 
ma okazji, aby w pełni zaprezentować swoje 
mistrzostwo. Godna podziwu jest samody-
scyplina Marcela, dobra organizacja dnia. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że zanim przyjdzie 
do szkoły jest już po wyczerpującym treningu. 
Aby Marcel mógł rozwijać swoje niezwykle 
zdolności musi ciężko pracować podczas 
treningów. Sukcesy,  które osiąga wiążą się 
z licznymi wyjazdami. Dlatego rolą szkoły 
jest taka organizacja jego zajęć, aby mimo 
licznych nieobecności mógł również osiągnąć 
sukces edukacyjny. Sukcesy Marcela niełatwo 
wyliczyć. W ostatnim sezonie letnim i zimowym 
warto wspomnieć następujące tytuły: druży-
nowy mistrz Polski 2014 do lat 12 z drużyną 
AZS Poznań, mistrz Wielkopolski do lat 12 w 
grze singlowej i podwójnej, brązowy medalista 
Mistrzostw Polski do lat 12 w grze podwójnej, 
zwycięzca turnieju singlowego do lat 14 w 
Gdyni i w Wandlitz (Niemcy) oraz w Szcze-
cinku w lutym 2015 roku.  W bieżącym roku 
podstawowy cel Marcela to uczestnictwo w 
turniejach ETA (Europejskiej Federacji Tenisa) 
do lat 14. Jako najmłodszy uczestnik zdobywał 
doświadczenie w turniejach w Finlandii, Islandii 
i Chorwacji. Co roku Marcel trenuje w Akademii 
Sanchez-Casal w Barcelonie, a od marca jest 
ambasadorem marki 4F. 

Z dumą i podziwem spoglądamy na 
naszych uzdolnionych i utalentowanych pod-
opiecznych, pamiętając, że na ich sukcesy 
składa się nie tylko wrodzona zdolność, ale 
przede wszystkim ciężka i systematyczna 
praca.

Beata Pawłowska 
i Agnieszka Fejfer - Trzaska

 SuKceS 
mARiki godLEwSkiEj

Marika Godlewska, uczennica klasy 
drugiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
została laureatką ogólnopolskiego konkur-
su plastycznego „Ilustracja do wybranego 
wiersza ks. Jana Twardowskiego”. 

Konkurs był jednym z elementów pro-
jektu  Fundacji BO WARTO: „Odejść na 
zawsze, by stale być blisko…”– ks. Jan 
Twardowski w oczach młodych,  zorgani-
zowanego z okazji 100. rocznicy urodzin 
znakomitego poety, przedstawiciela współ-
czesnej liryki religijnej. Rok 2015 ogłoszony 
został „Rokiem ks. Jana Twardowskiego 
na Mazowszu”, a patronat honorowy nad 
wydarzeniami artystycznymi, edukacyjnymi 
i popularnonaukowymi przyjęła Małżonka 
Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. 

Na konkurs plastyczny dla dzieci ze 
szkół podstawowych wpłynęło 410 prac, 
przyznano 4 równorzędne nagrody główne, 
w tym dla Mariki, która zilustrowała wiersz 
pt. „Niewidoma dziewczynka”. 27 maja br. 
Marika wraz z rodzicami gościła w Instytucie 
Papieża Jana Pawła II w Warszawie na 
podsumowującej uroczystości „Spotkanie 
urodzinowe u ks. Jana Twardowskiego”. 
Z rąk ks. Prałata Aleksandra Seniuka oraz 
pani Aldony Kraus, wieloletniej przyjaciółki 
ks. Twardowskiego (autorki wspomnień 
„Gawęda o Przyjacielu”), Marika odebrała 
dyplom i nagrody (książkę z dedykacją oraz 
zestaw „dla młodego adepta sztuki malar-
skiej”). Po oficjalnej części „Spotkania…” 
uczestnicy zwiedzili mieszkanie księdza 
Jana Twardowskiego u Sióstr Wizytek, a 
następnie Centrum Opatrzności Bożej w 
Wilanowie, gdzie złożyli kwiaty przy Jego 
grobie. 

                                                                                                   
Teresa Lubińska

TeaTralNe
 zmagaNia 
z wielkimi 

dramaTurgami
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopol-

skich w Robakowie ma już szesnastoletnią 
historię. Od początku istnienia nasza szkoła 
organizuje imprezy kulturalne, w których 
uczestniczą uczniowie z całej Wielkopolski. 
Są to: konkurs szopek bożonarodzeniowych 
„Wielkopolski Żłóbek” i Przegląd Małych Form 
Teatralnych. Obie są znakiem rozpoznawczym 
szkoły i powodem do dumy.

Piętnasty festiwal teatralny odbył się w 
piątek 29 maja 2015r. w świetlicy sołeckiej w Ro-
bakowie. Patronowali mu Wielcy Dramaturdzy. 
Uczestnicy przeglądu uznali za nich: W. Szek-
spira, A. Mickiewicza, A. Fredrę, A. Czechowa, 
S. Mrożka i T. Różewicza i fragmenty ich sztuk 
prezentowali. Na nasze zaproszenie odpowie-
działo osiem wielkopolskich gimnazjów:

Gimnazjum w Biedrusku,
Gimnazjum w Kórniku,
Gimnazjum w Krzykosach,
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
Gimnazjum nr 1 w Luboniu,
Gimnazjum nr 43 w Poznaniu,
Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec,
Gimnazjum w Robakowie.
Na scenie wystąpiło 74 młodych aktorów. 

Ich występy oceniało jury w składzie: Agata Wit-
tchen-Barełkowska – z działu edukacji Teatru 
Nowego w Poznaniu, Sebastian Grek – aktor 
Teatru Nowego w Poznaniu, Sławomir Animucki 
– dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury.

Poziom prezentacji był bardzo wysoki i 
wyrównany, a o końcowym sukcesie zadecy-
dowała – jak podkreślili to członkowie jury – gra 
całego zespołu, rozumienie kreowanej postaci 
i spójność przedstawienia. Po dość długich 
obradach jury ogłosiło werdykt:

I miejsce otrzymała grupa teatralna z Gim-
nazjum nr 1 Gminy Wągrowiec za spektakl 
„Dom na granicy” Sławomira Mrożka,  II miejsce 
grupa teatralna z Gimnazjum w Krzykosach za 
zaprezentowanie fragmentu komedii „Gwałtu, 
co się dzieje” Aleksandra Fredry, a III miejsce 
aktorzy z Gimnazjum nr 1 w Luboniu za insce-
nizację „Jelenia” Sławomira Mrożka. 

Ponadto jury przyznało sześć nagród 
dla najlepszych aktorów (m.in. Nikodema 
Wojciechowskiego z Gimnazjum w Kórniku) i 
dwanaście wyróżnień (m.in. dla Pauliny Stani-
szewskiej i Jakuba Ciszewskiego z Gimnazjum 
w Robakowie). 

Grupy teatralne z naszej gminy zaprezen-
towały się w zupełnie różnych spektaklach. 
Gimnazjaliści z Kórnika pod opieką pani Anny 

Paprockiej przygotowali bardzo dojrzałą inter-
pretację sztuki Tadeusza Różewicza „Dzidzi-
bobo”, a uczniowie z Gimnazjum w Robakowie 
tradycyjną realizację komedii Williama Szek-
spira „Sen nocy letniej”. Oba spektakle zebrały 
gromkie brawa licznej, ledwo mieszczącej się 
w robakowskiej świetlicy publiczności.

Pogoda jak co roku dopisała i podczas 
przerwy na świeżym powietrzu młodzież miała 
czas nie tylko na posiłek i pamiątkowe zdjęcia, 
ale również na rozmowy, zawieranie nowych 
znajomości i wymianę doświadczeń. Podobnie 
nauczyciele - opiekunowie młodych aktorów 
-znaleźli czas i możliwość wymiany opinii, a 
także mogli porozmawiać z członkami jury. 

Kolejny Przegląd Małych Form Teatralnych 
już za rok. Mamy nadzieję, że teatralni pasjo-
naci odpowiedzą na nasze zaproszenie równie 
licznie, jak w tym roku.

Hanna Złota-Maćkowiak 
i Agata Czerniga-Pierożek 

współorganizatorki przeglądu i 
opiekunki grupy teatralnej z Robakowa

wieści 
z BiBlioTeKi
Czerwiec rozpoczęliśmy w Bibliotece 

Publicznej w Kórniku od Dnia Dziecka. W 
poniedziałek, 1 czerwca, odwiedziły nas dzieci 
ze szkolnej zerówki, by bliżej poznać Kubusia 
Puchatka i jego przyjaciół. Zajęcia rozpoczęły 
się bardzo tanecznie przy takich piosenkach 
jak: „Rybka Mini Mini”, „Dylu, dylu, Krokodylu”, 
„Krasnoludek” czy „Głowa, ramiona, kolana, 
pięty”. Dzieci wysłuchały również zagadek o 
bohaterach książek A. A. Milne. Chętnie roz-
wiązywały quizy, ćwiczyły swój umysł i ciało. 
Zajęcia zakończyły ćwiczenia buzi i języka 
Kubusia Puchatka oraz wspólne zatańczenie 
wcześniej poznanych piosenek.

Każde dziecko opuściło Bibliotekę z uśmie-
chem na twarzy, ponieważ tego dnia ogłoszone 
zostały wyniki konkursu „Kubusiowy portret” 
oraz „Konkurs wiedzy o Kubusiu Puchatku”. 
Wszyscy uczestnicy dostali upominki oraz 
dyplomy. Ciężko było wybrać najlepszy portret, 
otrzymaliśmy aż 50 prac konkursowych! Każda 
z nich była piękna i wyjątkowa. Wystawę prac 
plastycznych można oglądać w Bibliotece 
Publicznej w Kórniku.

Dnia 9 czerwca odbyło się spotkanie 

„Poród w życiu kobiety”. Spotkanie prowadziła 
położna Iwona Marczak, pracująca na co 
dzień w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu 
Klinicznym przy ulicy Polnej w Poznaniu, wła-
ścicielka Malinowej Szkoły Rodzenia „Rubus” 
w Kórniku. Prowadząca w interesujący sposób 
przedstawiła zagadnienia dotyczące narodzin 

dziecka. Podczas spotkania można było rów-
nież obejrzeć film „Pierwszy krzyk”.

Więcej informacji na temat zajęć prowadzo-
nych w Bibliotece można znaleźć na stronie 
www.biblioteka.kornik.pl.

Katarzyna Kaczmarek
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festiwal języka Angielskiego  to corocz-
na impreza, podczas której utalentowani 
językowo uczniowie występują w czterech 
konkurencjach: piosenka, wiersz, scenka 
rodzajowa i film. To dla młodych ludzi  
wspaniała okazja, by pochwalić się umie-
jętnościami komunikowania się w języku 
angielskim, piękną wymową oraz zacięciem 
aktorskim czy warsztatem filmowym. dla 
nauczycieli języka angielskiego zaś to moż-
liwość wymiany doświadczeń i współpracy.

 Festiwal odbył się 28 maja 2015 r. po 
raz szósty, a głównym organizatorem było 
Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego  
w Kórniku – panie Monika Kuświk oraz Anna 
Żurawska. Festiwal mógł się odbyć dzięki  
wsparciu Rady Rodziców działającej przy 
kórnickim gimnazjum oraz dzięki grantowi na 
dodatkowe pozalekcyjne działania z Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik. 

Wśród zaproszonych gości pojawiła się 
ekipa z Gimnazjum z Rogalina z panią Kata-
rzyną Kondzielą oraz pani Katarzyna Mroczek 
wraz z uczniami z Gimnazjum nr 1 w Puszczy-
kowie. Z gimnazjum z Robakowa przyjechała 
pani Milena Werner z młodzieżą. W jury zasia-
dali nauczyciele ze wszystkich szkół oraz pani 
Roksana Kisilewicz z wydawnictwa Pearson. 
Na Festiwalu obecni byli uczniowie z Niemiec, 
którzy akurat w tym czasie uczestniczyli w 
wymianie polsko - niemieckiej w Gimnazjum 
w Kórniku. Atmosfera na festiwalu była fanta-
styczna, mimo lekkiego stresu, którzy przeży-
wali występujący gimnazjaliści.

W pierwszej konkurencji – piosence w ję-
zyku angielskim wygrała Julia Vogt z Rogalina, 
która również grała pięknie na klawiszach oraz 
zespół przebojowych  3 dziewcząt  z Puszczy-
kowa – Zuzanna Standar, Nikole Huderek oraz 
Maja Szklarska. Drugie miejsce uzyskały solistki 
z Kórnika – Maria Duszczak i  Patrycja Pudy-
siak.  Natomiast na trzecim miejscu znalazła 
się utalentowana wokalnie Patrycja Ochowiak 
z Robakowa.

W następnej kategorii – wiersz bezkonku-
rencyjny okazał się Krystian Galiński z Kórnika, 
drugie miejsce zajęła Magdalena Zimniak rów-
nież z kórnickiego gimnazjum, a trzecie Wiktoria 
Nowak z Robakowa.

W scenkach rodzajowych pojawił się humor 
oraz znakomite aktorskie zacięcie. Wygrała 
grupa teatralna z Kórnika w scence „Magda 
Gessler- revolutionary cooking”, w której wy-
stąpili: Marta Kaźmierczak, Magda Cychner-
ska, Magda Marczak, Patrycja Pudysiak oraz 
Krystian Galiński. Dodatkowe wyróżnienie dla 
najlepszej aktorki otrzymała odgrywająca rolę 
Magdy Gessler  - Joanna Brylewska.

Drugie miejsce przypadło zespołowi z Kór-
nika za scenkę „Farmer`s looking for a wife”, 
czyli „Rolnik szuka żony”, w której wspaniale 
zagrali Zuzanna Schlecht, Agnieszka Wlazły, 
Małgorzata Tomczak, Jan Buszkiewicz oraz 
Mateusz Marczak. Na trzecim miejscu upla-
sował się zespół z Robakowa w doskonałej 
odsłonie bajki Czerwony Kapturek w składzie: 
Sara Pytlewska, Szymon Paterski, Jakub Ci-
szewski i Marcin Kłos.

W ostatniej kategorii –film bezkonkurencyjni 
okazali się gimnazjaliści z Puszczykowa, którzy 
zajęli kolejno pierwsze miejsce (Jolanta Moliń-
ska i Bartosz Roszak) oraz drugie (Karolina 
Jańczak i Wiktor Maryniak). Teledyski do piose-
nek w ich wykonaniu były bardzo profesjonalne. 
Trzecie miejsce zajęły gimnazjalistki z Kórnika 
- Paulina Arkit, Małgorzata Świerczyńska oraz 
Małgorzata Tomczak.

Po rozdaniu nagród, wspólnym zdjęciu 
wszyscy udali się na pizzę. Dzień festiwalowy 
przeminął szybko, a my już nie możemy się 
doczekać następnego VII festiwalu.

Anna Żurawsk

Festiwal języka angielskiego w kórniku

„gimnazjalna pasja podróżowania”

smaki wŁocH 
PóŁnocnycH
 Dnia 01.06.2015 odbyła się szkolna wy-

cieczka uczniów Gimnazjum im. Władysława 
hr. Zamoyskiego w Kórniku. W poniedział-
kowe południe zebraliśmy się przed szkołą 
i wyruszyliśmy na sześciodniowy wyjazd do 
Włoch Północnych. Po długiej  nocnej podróży 
zobaczyliśmy przepiękną Wenecję  skąpaną 
w słońcu. Spacer zaczęliśmy od przejścia przez 
dzielnice Weneckie do Placu Św. Marka. Z Pla-
cu Św. Marka zobaczyliśmy Cannale Grande 
i Ponte Rialto, most przecinający Wielki Kanał, 
który był najlepszym punktem widokowym. 
Zachwyceni pięknem tego miasta, przeszliśmy 
do San Rocco, budynku, o którym szczegółowo 
opowiedział nam przewodnik wycieczki. Dziel-
nice San Rocco również urzekły nas swym 
charakterystycznym wyglądem. Spacerując, 
dotarliśmy do najpiękniejszej części Wenecji 
– San Marco, gdzie zobaczyliśmy Bazylikę, 
Piazzetę, Plac Św. Marka przepełniony tury-
stami, Campanille oraz Pałac Dożów. Kończąc 
dzień w Wenecji, wynajętą łodzią wypłynęliśmy 
w rejs. Dopłynęliśmy do autokaru i ruszyliśmy 
w drogę do hotelu Bellavista-Olympic w Bellarii 
(okolice Rimini). Gdzie przygotowaliśmy kolację 
w stylu włosko-polskim (spaghetti + pieczone 
ziemniaczki z pieczenią).

Na trzeci dzień pojechaliśmy do San Marino 
i zwiedzaliśmy najstarszą republikę świata. 

Zobaczyliśmy Furtę Św. Franciszka, Plac 
Wolności oraz Bazyliki Marinusa. Każdy z nas 
ucieszył się na wiadomość o czasie przezna-
czonym na zakupy. W Rimini spacerowaliśmy 
po kurorcie, podziwiając uroki miasta. Po 
powrocie do hotelu, przebraliśmy się w stroje 
kąpielowe i ruszyliśmy na wodną przygodę 
w Morzu Adriatyckim. 

Toskania to kraina malowniczych krajobra-
zów i kamiennych miast o stromych uliczkach, 
słynąca z win, oliwy i palącego słońca. Sienna, 
miasto średniowiecznej Europy, w którym 
w trakcie spaceru zobaczyliśmy Piazza del 
Campo, miejsce słynnych zawodów Palio, 
niesamowitą i wyjątkową katedrę oraz Via di 
Citta słynącej ze wspaniałych pałaców. W To-
skanii również podziwialiśmy „Miasto Wież” – S. 
Gimignano, miasto nazywane  „Manhattanem 
średniowiecza”, które przeniosło nas w czasy 
średniowiecza ze względu na całkowicie za-
chowany swój wygląd z tamtych czasów. Tylko 
wież zostało 12 z 74. Poza tym to miejsce słynie 
z najlepszych na świecie lodów o niebiańskim 
smaku, co dokumentowały niekończące się ko-
lejki „Gelateria Della Pizza”.  Potem ruszyliśmy  

w „krainę” wąskich, kamiennych, średniowiecz-
nych uliczek ciasno rozmieszczonych wokół 
Placu Katedralnego oraz odbyliśmy przechadz-
kę po tarasach widokowych. Wieczorem wraz 
z paniami nauczycielkami poszliśmy popływać 
w Morzu Adriatyckim. 

Dzień piąty był dniem pełnym atrakcji i wra-
żeń. Po wykwaterowaniu z hotelu, mieliśmy 
zapewniony całodniowy pobyt w Mirabilandii, 
największym włoskim parku rozrywki. Wesołe 
miasteczko, rollercoastery, pojazdy wodne 
i drogowe. Świetna zabawa i szerokie uśmie-
chy, nawet nauczyciele odczuli magię tego 
miejsca. Około godziny 19, przejechaliśmy do 
najsłynniejszej pizzerii na przepyszną włoską 
pizzę. Po pożegnalnej uczcie wyruszyliśmy 
w drogę powrotną.

 Wycieczka była udana. Niestety po sze-
ściu dniach pobytu we Włoszech trzeba było 
powrócić do szarej rzeczywistości. Nigdy nie 
zapomnę tak słonecznych i szczęśliwych chwil 
spędzonych w tak zgranej grupie i wspaniałej 
atmosferze. Włoskie smaki  zapadną głęboko 
w naszej pamięć. Ciao Italia !

 Michalina Kominek, IIIb

lato w kok
Szanowni Państwo! W okresie od 

27.06. br. do 10.07.br po raz siódmy KOK 
organizuje warsztaty ceramiczne dla dzieci i 
młodzieży szkolnej, a dnia 11.07.br. otwartą 
imprezę plenerową Kórnickie Temperatury. 
Wszyscy chętni będą mogli rozwinąć swoje 
talenty artystyczne lepiąc z gliny rzeźby, 
zdobiąc naczynia, podziwiając magię wy-
pału w piecach ceramicznych. Wieczorem, 
gdy niebo pociemnieje zapraszamy na 
seans plenerowy przedwojennego filmu 
„Cyganka Aza” z muzyka na żywo Wal-
demara Rychłego. Efektem tegorocznej 
edycji warsztatów będzie rzeźba „drzewo-
kura”, którą uroczyście odsłonimy. Chcąc 
zachęcić do udziału w naszych imprezach 
na Prowencie zaplanowaliśmy również 
spotkania na kórnickim rynku. Dnia 4.07.
br. od godz. 14.00 zapraszamy na Festyn 
ceramiki i rzemiosła artystycznego. Oprócz 
warsztatów ceramicznych i pokazów wypa-
łu raku odbędzie się kiermasz przedmiotów 
artystycznych, cykl gier i zabaw dla dzieci, 
występy Chóru Senioritki, zespołu Good 
Staff oraz wiele innych atrakcji. 

Dzięki zdobyciu grantu Narodowego 
Centrum Kultury Kórnicki Ośrodek Kultury 
wzbogacił się o nowy sprzęt. Nareszcie 
spełniło się nasze marzenie o profesjo-
nalnym projektorze i ekranie do pokazów 
plenerowych. Stąd zaplanowany pokaz 
filmowy na Prowencie 18.07.br. o godz. 
20.00. W razie deszczu seans odbędzie 
się wewnątrz KOKu, który wzbogacił się o 
drugi ekran projekcyjny.  Kolejne terminy 
podamy w później. Serdecznie zapraszamy. 

Sławomir Animucki
 i Piotr Mastalerz.

KlaudyNa  
Bardziej  znana

Klaudyna z Działyńskich Potocka to niezwy-
kle szlachetna i romantyczna postać, aczkol-
wiek pozostająca dotychczas w cieniu swego 
sławnego brata, Tytusa, prababki Teofilii-Białej 
Damy oraz innych członków zacnego rodu. 
Ostatnie liczne działania przybliżają nam coraz 
bardziej postać pani Klaudyny, czyniąc ją nam 
coraz bliższą i bardziej znaną.

I tak w weekendy majowe  (16 i 17 maj) or-
ganizowane przez Fundację Zakłady Kórnickie 
mieliśmy okazję obejrzenia wystawy Grzegorza 
Kubackiego i Adama Fludry z Biblioteki Kór-
nickiej PAN „Nie tylko siostra sławnego brata”, 
wzbogaconej sceną faktu Stowarzyszenia 
Teatralnego Legion „Klaudyna – muza poetów”.  
19 czerwca mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji 
Grzegorza Kubackiego na temat Klaudyny, po-
łączonej z wystawą oraz nocnym zwiedzaniem 
Zamku wraz z młodzieżą Legionu, rozgrywa-
jącą kostiumowe scenki z epoki. Frekwencja 
tak dopisała, że trzeba było chętnych zwiedza-
jących podzielić na cztery grupy, by wszyscy 
skorzystali z wiedzy przewodników: pań Kasi, 
Moniki i Oli oraz pana Leszka.

Działania FZK i BKPAN zbiegły się z na-
szym projektem „Klaudyna znana i nieznana”, 
dofinansowanym w ramach Konkursu Fundacji 
Banku Zachodniego WBK „Architekci naszej 
rzeczywistości”, ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Jako jedni z 15tu na 
150 zgłoszeń wygraliśmy konkurs, który miał 
na celu popularyzację osób zasłużonych dla 
danego regionu, a będących niesłusznie za-
pomnianymi czy  niedostatecznie poznanymi. 
„Nasza” Klaudyna jest jedyną kobietą w gronie 
15tki zwycięzców!

W projekt zaangażowanych jest 15 młodych 
osób w wieku 13-26 lat z gminy Kórnik. Młodzi 
wystawiają  sceny faktu o Klaudynie, biorą 
udział w akcjach kostiumowych, w żywych obra-
zach popularyzujących  i przybliżających postać 
Klaudyny; nawiązujemy „pokrewne” kontakty 
(27 czerwca bierzemy udział w OSIRzew 
imprezie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i 
Ruchową Klaudynka); podążamy szlakiem jej 
obecności w Kórniku i okolicy (Zamek, Pałac 
Działyńskich, Konarzewo, pałac w Rogalinie, 
ruiny zameczku na Jeziorze Góreckim).

Przed nami opracowanie pamiątkowego 
wydawnictwa poświę-
conego postaci Klau-
dyny Potockiej oraz 

we wrześniu uroczyste zakończenie projektu 
z wręczaniem naszej publikacji o Klaudynie, 
jej związkach z Kórnikiem i dyskusją: Czy 
wystarczająco czerpiemy z otrzymanego dzie-
dzictwa i czy potrafimy je obrócić na wspólne 
lokalne dobro?

 Teraz już zapraszamy wszystkich.
Anna Łazuka-Witek z młodzieżą 
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Z okazji przypadającego 5 czerwca 
Światowego Dnia Środowiska, z inicjatywy 
Wydziału Ochrony Środowiska naszej 
gminy, w dniach 17 i 18 czerwca ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku mieli okazję 
obejrzeć spektakl pt.: „Zielona afera, czyli 
ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”. 
Przedstawienie przygotowali gdańscy arty-
ści działający pod kierunkiem pana Janusza 
Jędrzejczyka.

Musicalowy spektakl w lekkiej żartobli-
wej formie z nutką ironii prezentował treści 
związane z koniecznością ochrony środo-
wiska, wód i lasów oraz kształtowania po-
żądanych proekologicznych postaw ludzi. 

W imieniu uczniów dziękuję Wydziałowi 
Ochrony Środowiska Gminy Kórnik za tę 
inicjatywę.

Agnieszka Półchłopek

Wzorem lat ubiegłych 
od początku maja działa

 „Pogotowie Rojowe” 
Koła Pszczelarzy 

w Kórniku, 
które aktywne 

pozostanie 
do końca sierpnia. 

Jeśli więc zauważymy 
rojące się pszczoły, 
możemy zgłosić to 

do dyżurującej osoby
 w Kole Pszczelarzy 

w Kórniku.
Kontakt telefoniczny: 

(61) 81 71 758; 
(61) 89 809 89

Komórka : 
604 068 299  

lub
 662 596 852

PRogRAm

5 lipca 2015, godz. 18:00 
koNcERT iNAUgURAcYjNY 

cARL oRff: cARmiNA BURANA
Artyści Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu
Małgorzata Olejniczak-Worobiej sopran / 

Jaromir Trafankowski baryton / 
Tomasz Raczkiewicz kontratenor

Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu pod 
dyrekcją Mariusza Otto

Zespół Instrumentów Perkusyjnych 
Teatru Wielkiego w Poznaniu 

pod dyrekcją Piotra Kucharskiego
Olga Lemko / Czesław Łynsza fortepian

Grzegorz Wierus dyrygent
Reżyseria świateł Marek Rydian

Miejsce: 
Oaza Kórnickie Centrum Sportu i Rekreacji

Ul. Krasickiego 1, Kórnik

12 lipca 2015, godz. 18:00 
ZiELoNA gĘŚ 

NA hERBATcE U STARSZYch PANów
kABARETzoPREowANi

w składzie: Agnieszka Mazur / Tatiana 
Maria Pożarska / Wiesław Kowalski / 
Paweł Mazur / Tomasz Raczkiewicz

Miejsce: Arboretum w Kórniku

19 lipca 2015, godz. 18:00
miŁoŚĆ w PARYŻU
Dorota Lanton wokal /

 Marek Stefankiewicz fortepian /
 Bogusław Nowicki akordeon, gitara 

Miejsce: Arboretum w Kórniku

26 lipca 2015, godz. 18:00
w kRAiNiE oPERETki

Dorota Szczepańska sopran / 
Piotr Rafałko tenor

VARSOVIA BRASS QUINTET w składzie: 
Ostap Popovych trąbka, flugelhorn / 

Damian Marat trąbka, flugelhorn / Jacek 
Juszczak waltornia / Jakub Mastalerz 
puzon / Lubomir Mulik tuba / Konrad 

Tanewski instrumenty perkusyjne
Miejsce: Arboretum w Kórniku

2 sierpnia 2015, godz. 18:00 
ARoUNd TANgo
Magda Moyo wokal 

LA VITA QUARTET w składzie:
 Michał Główka akordeon / 
Kuba Czechowicz skrzypce

Marek Dolecki fortepian / 
Marcin Antkowiak kontrabas

Miejsce: Arboretum w Kórniku

9 sierpnia 2015, godz. 18:00 
UmówmY SiĘ NA dZiŚ. BALLAdY i 

RomANSE RoSYjSkiE
Andrzej Lajborek śpiew, gitara
Miejsce: Arboretum w Kórniku

16 sierpnia 2015, godz. 18:00 
PiAf Po PoLSkU

Dorota Lulka śpiew / 
Paweł Nowak akordeon / 

Maciej Sadowski kontrabas
Miejsce: Arboretum w Kórniku

23 sierpnia 2015, godz. 18:00 
koNcERT fiNAŁowY LATA dwUdZiE-

STE, LATA TRZYdZiESTE
Zespół Audiosphera w składzie: 

Hanna Pietraszko wokal / Michał Ruksza 
piano / Wojciech Świeca gitara / Marcin 

Figaj gitara basowa / Łukasz Berlin perku-
sja / Jakub Kurek trąbka / Taras Bukowski 

saksofon / Zbigniew Starosta puzon
Miejsce: Arboretum w Kórniku

wSTĘP woLNY!
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Z rozmachem i klasą obchodzono 
20 czerwca w hotelu Rodan jubileusz 
80-lecia koła Łowieckiego nr 73 „ko-
gut” w kórniku. myśliwi (oczywiście w 
galowych mundurach) oraz goście wy-
słuchali wygłoszonego przez wojciecha 
Nowaka referatu dotyczącego historii 
oraz wspaniałego koncertu sygnałów i 
utworów związanych z łowiectwem w 
wykonaniu ZespołuTrębaczy myśliw-
skich „Venator”. Składano gratulacje 
i wręczano wyróżnienia. A po części 
oficjalnej był czas na zabawę. 

Najstarszy znany dokument dotyczący 
stowarzyszenia zrzeszającego kórnickich 
myśliwych to datowany na 1935 rok Statut 
Koła Myśliwskiego w Kórniku. Wcześniej 
oczywiście także polowano, istniały spółki 
łowieckie, jednak obecni członkowie „Ko-
guta”, będąc spadkobiercami tradycji Koła 
Myśliwskiego, to właśnie rok 1935 przyjęli 
jako rok początkowy.

Koło Myśliwskie w Kórniku pieczętowało 
się stemplem z wizerunkiem św. Huberta, 
a prezesem był Antoni Białas. Po II wojnie 
światowej, dokładnie latem 1946 roku 
wskrzeszono stowarzyszenie jako Koło 
Myśliwych, w którego skład wchodziło 
40 członków pod kierownictwem Józefa 
Mączkowskiego (jeden z założycieli Koła z 
1935 r.). W działanie organizacji włączyli się 
także leśnicy Fundacji Zakłady Kórnickie. 
Kolejne zmiany organizacyjne wymusiły 
władze Polskiego Związku Łowieckiego 
w 1953 roku. Utworzono wtedy „Koło Ło-
wieckie w Kórniku Nr 120 . Pow. Śrem”, a 
prezesem został Jan Siejak. Rok później 

Koło otrzymało dwa obwody łowieckie: 
nr 241 (później przemianowane na 260, 
a obecnie 320) oraz 245 (później 435, a 
dziś 200), do dziś pozostające pod opieką 
kórnickich myśliwych. 

Dziś Koło nosi numer 73, a jego symbo-
lem jest kogut kuropatwy.

Działalność Koła Łowickiego to oczy-
wiście polowania. W dawnych czasach 
polowano głównie na kuropatwy i zające. 
Dziś pozyskuje się lisy, jelenie, daniele, 
sarny i dziki. Codzienna praca członków 
to także inne działania. Podczas powodzi 
prowadzono działania odstraszające bobry. 
Koło „Kogut” przeprowadziło wiele akcji 
odbudowy stanu zwierzyny drobnej, czyli 
ich reintrodukcję. Do obwodów wpuszcza 
się zające czy kuropatwy ze specjalnych 
hodowli. Do naszego środowiska wpro-
wadzono także, czyli introdukowano nowe 
gatunki: od lat 60-tych ubiegłego wieku 
bażanty, a w drugiej połowie lat 90-tych 
XX wieku także daniele. Działalność człon-
ków Koła to także programy edukacyjne. 
Podczas zajeć zapoznaje się młodzież z 
tradycją i sensem łowiectwa lub razem z 
uczniami szkół wzbogaca się poprzez na-
sadzenia florę śródpolnych miedz, które są 
naturalną ostoją drobnej zwierzyny. Zimą, w 
zależności od potrzeb wynikających z aury 
prowadzi się akcje dokarmiania zwierzyny.  

Myśliwi z kórnickiego koła „Kogut” gościli z 
okazji swojego jubileuszu wielu znamienitych 
gości. Byli to między innymi:
-Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Po-
znaniu i Członek Naczelnej Rady Łowieckiej w 
Warszawie prof. dr hab. Lesława Łabudzkiego 

-Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski 
-Nadleśniczy  Nadleśnictwa Babki  Mieczy-
sław Kasprzyk
-Redaktor ogólnopolskiego miesięcznika 
Brać Łowiecka  Adam Depka-Prądzynski 
-przedstawiciel  ZO PZŁ w Poznaniu  Jerzy 
Webera
-Prezes Koła Łowieckiego „OSTOJA” w 
Śremie Mieczysław Jechur
-Łowczegy Koła nr 14 „LEŚNIK”  w Pozna-
niu  Zbigniew Karalus
-Prezes Rolniczego Kombinatu Spółdziel-
czego Śnieciska Marek Głowiński. 

Huczny jubileusz „Koguta” był także 
okazją do wyróżnienia członków stowarzy-
szenia. Obecny prezes, wcześniej przez 
wiele lat łowczy Koła Witold Jakubowski 
otrzymał najcenniejsza łowiecką odzna-
kę „Honorowy Żeton Zasługi”, czyli tzw. 
„Złom”. Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej 
otrzymali Henryk Grześkowiak i Wojciech 
Maliński. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
otrzymali: Przemysław Łukaszyk, Roman 
Niemier i Mikołaj Jakubowski. Odznaczenia 
wręczył wspomniany już prezes ORŁ prof. 
dr hab. Lesław Łabudzki. 

Z okazji jubileuszu wyemitowano spe-
cjalna odznakę, oraz wydano przygotowa-
ną przez Kazimierza Krawiarza i Witolda 
Jakubowskiego broszurę zawierającą 
opracowania historyczne i statystyczne 
dotyczące Koła.

Nie zabrakło myśliwskiego jadła i na-
pitków. Wszyscy członkowie koła (w tym 
jedna członkini, czyli Diana) z rodzinami 
oraz goście bawili się doskonale. 
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80 lat koŁa Łowieckiego nr 73 „kogut” w kórniku

Pamiątkowe zdjęcie

Odznaczeni myśliwi

kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej powstało 25 lat temu jako organiza-
cja stawiająca sobie za cel pomoc ubogim i 
dotkniętym poważnymi problemami miesz-
kańcom naszej gminy. Przez ćwierć wieku 
istnienia wolontariusze kTPS przeprowa-
dzili dziesiątki akcji pomocowych, zebrali 
setki tysięcy złotych, pomogli niezliczonej 
liczbie osób. w piątek 19 czerwca zorganizo-
wano w Restauracji „Biała dama” uroczyste 
zebranie członków, zaproszono gości, by 
powspominać i świętować jubileusz. 

Jednymi z pierwszych pomysłów KTPS na 
pomoc dzieciom z ubogich rodzin było fundo-
wanie śniadań, a potem obiadów w stołówkach 
szkolnych. Pomysł poparli datkami mieszkańcy. 
Na ten cel „opodatkowali się” również pracow-
nicy Instytutu Dendrologii. Również dla dziecia-
ków organizowano przez wiele lat półkolonie i 
kolonie, a w grudniu spotkania gwiazdkowe. 
Zadania te kontynuowane są do dziś dnia.

Kórniccy społecznicy byli otwarci także na 
problemy ludzi z dalekich zakątków naszego 
kraju. Wolontariusze wspominają akcje pomocy 
powodzianom, w tym dla poszkodowanych 
podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku 
mieszkańców gminy Lubsza. Najpotrzebniejsze 
rzeczy, w tym wiele pasz i produktów rolnych od 
kórnickich rolników dostarczano transportami, 
które często jeszcze przed ustąpieniem wód 
powodzi docierały do powodzian. Organizacja 
prowadzi ciągłą, systematyczną pomoc oso-
bom z okolic Kórnika. Pomaga także doraźnie, 
gdy na kogoś spadną poważne problemy.

KTPS zorganizował wiele zbiórek funduszy 
na leczenie poważnie chorych podopiecznych. 
Dzięki temu: Ewa, Weronika, Szymon, Tomek, 
Kacper, Paulinka, Michalina, Arlena, Krzyś, 
Kamil, Tymon, Ksawery,Ariadna, Marta, Staś, 
Piotr i Paweł   mieli szansę na  poprawę stanu 
zdrowia, a często na uratowanie życia. 

KTPS jest także głównym organizatorem 
lokalnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Pierwsza cześć spotkania jakie odbyło się 
19 czerwca poświęcona była podsumowaniu 
roku 2014. Przedstawiono sprawozdanie me-
rytoryczne i finansowe z działalności oraz jed-
nomyślnie udzielono absolutorium zarządowi. 

Druga część, którą prowadzili Nina Przy-
bylska i Artur Hoffmann  poświęcona była 
wspomnieniom z 25 lat aktywnej działalności. 
Maciej Marciniak, jeden z członków założycieli 
Towarzystwa opowiedział o kulisach powstania 
organizacji i pierwszych wspólnych działaniach. 
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska wspo-
minała organizację letniego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Maria Przychodzka przy-
pomniała kilka anegdot na temat organizowa-
nych przez KTPS koncertów charytatywnych. 
Eugenia Marciniak przytoczyła fakty związane 
z pomocą powodzianom. Robert Jankowski 
opowiedział o dekadzie współpracy przy organi-
zacji finałów WOŚP. Wspomnienia przeplatane 
były ze śpiewem Joanny Stachowiak.

Przewodnicząca Zarządu KTPS Krystyna 
Janicka oraz pierwsza po rejestracji przewod-
nicząca i do dziś członkini zarządu Hanna 
Straus podziękowały wszystkim członkom, 
sponsorom, wolontariuszom, podopiecznym 
za 25 lat owocnej pracy. Zaproszeni goście, w 
tym burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodni-
czący RM Przemysław Pacholski, prezes TFP 
Lucjana Kuźnicka-Tylenda, Maria i Wojciech 
Przychodzcy, prezes KOMBUS Beata Urba-
niak, dyrektorzy szkół, włodarze firm, harcerze, 
współpracownicy, wolontariusze, podopieczni 
dziękowali członkom KTPS za ćwierć wieku 
pomagania.

KTPS może poszczycić się bogatą historią 
działalności. Zapotrzebowanie na działania tego 
typu organizacji jest nadal duże, więc przed 

członkami Towarzystwa rysuje się pracowita 
przyszłość. Również redakcja „Kórniczanina” 
dołącza się do najlepszych życzeń powodzenia 
w podejmowanych działaniach na rzecz ludzi 
potrzebujących. 

ŁG

Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej - nr KRS: 0000042256, za-
łożona w 1990 roku z inicjatywy grupy 
mieszkańców Kórnika i Bnina, od 2006 
roku Organizacja Pożytku Publicznego. 
Pierwszą przewodniczącą KTPS po jego 
rejestracji była Hanna Straus. Obecnie 
funkcję tę pełni  Krystyna Janicka.  

Jak czytamy w statucie głównym 
celem organizacji jest niezależna pomoc 
społeczna osobom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, pobudzanie 
oraz wspieranie finansowo i organi-
zacyjnie wszelkich form samopomocy 
społecznej.

KTPS prowadzi zbiórki publiczne, 
z których środki przeznaczane są na 
pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób 
chorych. W okresie letnim KTPS organi-
zuje kolonie dla dzieci. W okresie świąt 
Bożego Narodzenia z inicjatywy Marii i 
Wojciecha Przychodzkich organizowane 
są spotkania gwiazdowe dla podopiecz-
nych. Od 2006 roku KTPS jest głównym 
organizatorem Finałów WOŚP w Kórniku. 

25 lat skutecznej Pomocy
CzYlI JUbIleUSz KTPS
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jE Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Po-
znańskiego, którym kieruje Zbigniew Toma-
szewski, sołtys Czmońca oraz radny Rady 
Powiatu Poznańskiego zorganizowało wyjazd 
do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 
oraz Luksemburga i Paryża. W 40. osobowej 
grupie sołtysów znaleźli się członkowie Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, które 
od 1989r. współpracuje z kilkoma bractwami 
kurkowymi w Belgii, Holandii, Francji i Niem-
czech. Z funkcjonowaniem Parlamentu Eu-
ropejskiego zapoznał nas europoseł Andrzej 
Grzyb, członek Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (ENVI), Podkomisji Praw 
Człowieka (DROI), delegat do Komisji Współ-
pracy Parlamentarnej UE-Mołdawia (D-MD), 
delegat do Zgromadzenia Euronest (DEPA) 
wraz z asystentem Borysem Bzezińskim. Wy-
jaśnił członkom naszej delegacji zagadnienia 
którymi się zajmuje w Europarlamencie. W 
dyskusji poruszono kwestię słabej transmisji 
spraw Europarlamentu w Polskich mediach. 
Jest to powodem, słabej znajomości spraw 
europejskich wśród Polaków. Uczestnicy tej 
rozmowy stwierdzili, że najlepsze rozeznanie 
tych zagadnień mają rolnicy, szeroko korzy-

stający z tzw. dopłat europejskich.
Wyjazd był okazją do spotkania z dorob-

kiem kulturowym i cywilizacyjnym Francji i 
Luksemburga. Spotkanie z XII-wieczną gotycką 
architekturą Strasburga, Luksemburga i Paryża 
wszystkich zachwycił. Monumentalna architek-
tura Paryża świadczy o zamożności i wielkości 
Francji. Wycieczka po Sekwanie oraz piknik pod 

wieżą Eiffla całkowicie zrekompensowały trudy 
dalekiej podróży z Kórnika do Paryża. 

Jedną z atrakcji turystycznych naszego 
wyjazdu było odwiedzenie winiarni Regine 
Zimmer w miasteczku Riquewihr w Alzacji 
działającej od 1613r.    
 

Kazimierz Krawiarz

soŁtysi Powiatu Poznańskiego w strasBurgu luksemBurgu i ParyŻu

BoiSko  w BiERNATkAch
„wakacje z piłką” 

zajęcia  poprowadzi trener Kotwicy 
Kórnik p. Leszek –   

Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży .
I spotkanie organizacyjn 29.6.2015r  

godz.18.oo  /poniedziałek/

Zajęcia ruchowe w świetlicy – co czwar-
tek 17.3o – 18.15 –

Zajęcia prowadzi instruktor fitness 
Wojciech Gorzelanny .

W świetlicy  Biernatki - Biblioteka , zaję-
cia komputerowe , bilard, tenis stołowy, 
gry, zabawy - czwartek, piątek od 17.oo

Zapraszamy sołtys wsi Biernatki

WIANKI  BIERNACKIE 
- POWITANIE LATA 2015r .

- 27.06.2015r. -
sobota godz:21.30

Noc św. Jana – Wianki 
Miejsce rekreacji nad 

Jeziorem Bnińskim w Biernatkach
W programie: 
 Spektakl  plenerowy  nawiązujący do 

jubileuszu 1050- lecia  chrztu Polski ”Tu 
zaczęła się Polska”  - Mieszko I przyjmuje 
chrzest /przepłynięcie łódką na pobliski    
Półwysep Szyja/ 

Wianki – konkurs na najładniejszy wia-
nek ze świeczką

Konkurs na najładniej przybraną łódkę 
Ogień św. Jana – ognisko – pokaz tańca 

wokół ogniska
Zioła – wieczór ziół – rytuał palenia 

siedmiu ziół - zielarka, poszukiwanie kwiatu 
paproci.

Zabawa taneczna.

     Zapraszam :  Sołtys wsi Biernatki

Serdeczne podziękowanie dla obsługi 
Kawiarni Walentynka 

za zwrot zagubionych pieniędzy w 
dniu 4.06.2015 r.

Jerzy Nowak
Środa Wielkopolska

ŚWIETLICA
ŚRODOWISKOWA

w Robakowie
zaprasza na

bezpłatne zajęcia świetlicowe 
gry i zabawy na boisku

dla dzieci z klas 1-6

  od 20.07 do 31.07
oraz od 17.08 do 28.08

w godzinach 10-14

w świetlicy w Robakowie
(budynek koło gimnazjum)

zapisy pod numerem telefonu 
511 943 572

PleBiscyt
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytni-

kach, bierze udział w plebiscycie „Głosu 
Wielkopolskiego” nanajprężniej działające 
Koło Gospodyń Wiejskich 2015.

Wygrana zależy od ilości wysłanych 
SMS -.Jeden SMS to jeden głos, który może 
przesądzić o wygranej,

Konrurencja jest duża. Z naszej gmi-
ny tylko KGW Szczytniki zgłosiło się do 
konkursu.

Prosimy sympatyków o wysyłanie SMS 
o treści  NAJ.24 pod Numer  72355 do dnia 
18 lipca br.

 Genowefa Błotna
  Przew. KGW  Szczytniki

nr 7/2015

Dzień Dziecka w Biernatkach odbył 
się w dniu 30.5.2015r  na sportowo:  ”Mini 
Igrzyska olimpijskie”  na boisku i  placu 
zabaw „Wesoły kogucik” . Dzieci i rodzice 
mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach 
sportowych  zarówno indywidualnych jak i 
grupowych:  Rzut oszczepem, podnoszenie 
ciężarów, „Bamberka” -  nosiwoda, była 
jazda wyścigowa na taczkach, drybling 
piłkarski oraz mecz w piłkę nożna  rodzice 
– dzieci. Było malowanie twarzy dzieci, gry 
i zabawy oraz napoje i słodycze. Wszyscy 
zarówno i dzieci jak i rodzice  bawili się 
wspaniale.

Składamy podziękowanie  za pomoc dla 
firmy FX events, sołtysa i rady sołeckiej wsi 
Biernatki.

Wszystko o naszym sołectwie na  face-
book/Sołectwo Biernatki/

Sołtys  Stanisław Dubiel

mini igrzyska olimPijskie na dzień dziecka

Gmina Kórnik podzielona jest na 26 sołectw. 
Nie zawsze jesteśmy w stanie na bieżąco infor-
mować o wszystkim, co dzieje się na terenach 
wsi. W ramach nowego cyklu, w kolejnych 
numerach  „Kórniczanina” sukcesywnie posta-
ramy się przedstawić Państwu każde sołectwo i 
pokrótce opowiedzieć o wydarzeniach i planach 
sołtysów oraz rad sołeckich. Jako pierwsze - 
zgodnie z kolejnością alfabetyczną – opisane 
zostaną Biernatki.

Położenie nad jeziorem to doskonałe 
miejsce na organizacje cyklicznych imprez 
kulturalnych. W ramach współpracy czterech 
sołectw przyjeziornych (sołectwa: Błażejewo, 
Błażejewko, Biernatki, Prusinowo) realizowany 
będzie projekt „4 pory roku”. W okres letni wpro-
wadzi nas „Wianki Biernackie - Powitanie lata  
2015 r.” organizowana 27 czerwca. W ramach 
tego wydarzenia zaplanowanych jest szereg 
atrakcji m.in. spektakl teatralny nawiązujący do 
jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, konkurs na 
najładniejszy wianek, pokaz tańców wokół ogni-
ska, rytualne palenia siedmiu magicznych ziół, 
szukanie kwiatu paproci oraz wypuszczanie w 
górę tzw. „lampionów szczęścia”.

Oprócz wspomnianego wydarzenia na 
terenie Biernatek kontynuowane będą cykle 
spotkań z literaturą i poezją. Warto nadmienić, 
że w ramach promocji czytelnictwa w świetlicy 
wiejskiej funkcjonuje już od pewnego czasu 
Biblioteka Sołecka, gdzie każdy zaintereso-
wany wypożyczeniem książki znajdzie coś 
ciekawego. Wspomniana świetlica jest również 
miejscem organizacji spotkań. Dla dorosłych 
raz w tygodniu odbywają się zajęcie ruchowe 
pod okiem instruktora fitness z kórnickiej Oazy. 
Dzięki dobremu wyposażeniu sali świetlicowej 
możliwe jest również prowadzenie gier i zabaw 
dla najmłodszych (tenis stołowy, bilard, zajęcia 
komputerowe).  W celu rozszerzenia zakresu 
działalności istnieje pomysł, aby poddasze 
świetlicy wyremontować i odpowiedniego za-
gospodarować na cele noclegowe, co dałoby 
możliwość organizacji zakwaterowania m.in. 

uczestnikom kolonii, wycieczek szkolnych oraz 
innych wyjazdów zorganizowanych.

Pozostając w duchu sportu i atmosferze 
wakacji informujemy, że w okresie przerwy 
od zajęć dydaktycznych odbywać się będą 
„Wakacje z piłką” – otwarte spotkania dla dzieci 
i młodzieży, podczas których pod fachowym 
okiem trenera z Kotwicy Kórnik  amatorzy sportu 
będą mogli doskonalić swoje umiejętności 
piłkarskie. Termin I spotkania już 29 czerwca  
o godz. 18.00.

Głównym atutem Biernatek  są jej walory 
przyrodnicze – szczególnie bliskość Jeziora 
Bnińskiego. To właśnie z wykorzystaniem 
terenów przyjeziornych związane są daleko-
siężne pomysły obecnego sołtysa – Stanisła-
wa Dubiela. W związku z niedostatecznym 
wykorzystaniem potencjału rekreacyjnego w 
przyszłości chciałby on zadbać o zagospoda-
rowanie terenów przy ul. Głównej: przywrócenie 
świetności dawnym ośrodkom turystycznym, 
oraz stworzenie „Mini – Mariny Biernatki”, która 
umożliwi wodowanie łódek miłośnikom turystyki 
wodnej.  Kolejnym z zamierzeń jest stworzenie 
ścieżki spacerowej o nazwie „Zielona wstęga”, 
która przebiegać będzie wzdłuż wybranego 
odcinka linii jeziornej. Jej powstanie miałoby 
służyć promocji zdrowego trybu życia wśród 
mieszkańców Gminy Kórnik i być w mniejszej 
skali kontynuacją kórnickiej promenady. 

Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców 
Biernatek. Dziś wieś liczy 495 zameldowanych 
mieszkańców.  Sieć osadnicza wsi rozrasta się 
- powstają nowe domy i osiedla.  W związku z 
tym w najbliższym czasie odbędzie się konkurs 
na: „Najładniejszą posesje i jej otoczenie”.  
Zabawa ta ma na celu poprawienie wizerunku 
miejscowości, zwiększenie jej atrakcyjności 
oraz ma wpłynąć pozytywnie na integracje 
społeczną.

Na zakończenie warto wspomnieć o naj-
ważniejszych inwestycjach. Jedną z głównych 
bolączek, z którą mieszkańcy wsi zmagają się 
od lat jest brak sieci kanalizacyjno-sanitarnej. 
Jej budowa jest dla władz sołectwa priorytetem 
i razem z sąsiednimi, nadjeziornymi sołectwami 
będą się starali naciskać na jej realizację. Ist-
nienie kanalizacji to nie tylko poprawa jakości 
życia mieszkańców, ale również zapobieganie 

dalszej degradacji jeziora. 
 Wśród innych inwestycji, które czekają 

w kolejce na realizacje są: założenie nowego 
chodnika i wjazdów do posesji na ul. Jarzębi-
nowej, utwardzenie drogi na odcinku Biernatki 
– Dębiec, odnowienie zabytkowej kapliczki na 
rozwidleniu ulicy Rekreacyjnej i Głównej oraz 
zainstalowanie lamp ulicznych.

Opr. Zofia Fludra

SoŁEckiE wiEŚci

 BierNaTKi

Dane kontaktowe:
Sołtys Stanisław Dubiel
tel.515229672.
e-mail: soltys.biernatki@onet.pl
Facebook: 
Facebook.com/Sołectwo Biernatki/
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Ludowcy z wielkopolski spotkali się 23 
maja br. w Szreniawie na terenie Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego. Odbyło się tam Wojewódzkie 
Święto Ludowe. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą polową. W obchodach Święta 
Ludowego licznie uczestniczyły poczty sztan-
darowe. Po mszy świętej złożono wiązanki 
kwiatów pod popiersiami zasłużonych ludo-
wców Stanisława Mikołajczaka, Jana Wój-
kiewicza i Tadeusza Nowaka. Wojewódzkie 
Święto Ludowe było też doskonałą okazją do 
wręczenia wyróżnień i odznaczeń. W trakcie 
obchodów nagrodzony został Józef Bartko-
wiak.  Po oficjalnych uroczystościach, w części 
artystycznej wystąpiły zespól folklorystyczny 
WIARUCHNA z Urbanowa oraz ORKIESTRA 
DĘTA QUANTUM Z RYCHWAŁA.

Źródło: http://poznan.nowinylokal-
ne.pl/swieto-ludowe-w-szreniawie/

święto ludowe - nagroda dla dziaŁacza z konarskiego

sŁoneczne święto w BŁaŻejewie
W piątek, 5 czerwca 2015 roku łąka nad jeziorem w Błażejewie zamieniła się w fan-

tastyczny plac zabaw dla dzieci. Pojawił się na niej wielki basen z kulami wodnymi, do 
których mógł wejść każdy i spróbować utrzymać równowagę. A nie było to wcale łatwe!

Śmiałkowie mogli spróbować swoich sił na 8-metrowej ściance wspinaczkowej.
Dla najmłodszych dzieci przygotowano kącik animacyjny z mega kolorowankami, mega 

klockami i mega planszami do gier.Starsze dzieci mogły brać udział w wielu konkursach z 
nagrodami, które ufundował Market Chiński MAX z Kórnika. Wszyscy uczestnicy zabawy 
częstowani byli bez ograniczeń pyszną watą cukrową.

Dziękujemy sponsorom błażejewskiego Dnia Dziecka : p.M.Kurzawie, p.A. Ograbkowi, 
marketowi MAX z Kórnika oraz p.W.Frieske.

 sołtys Beata Jefremienko

W sobotę 13 czerwca odbył się festyn rodzinny połączony z dniem dziecka zorganizo-
wany przez sołtysa oraz radę sołecką wsi Konarskie .Dziękuje bardzo rodzicom z puntu 
przedszkolnego z Radzewa za występ dla dzieci oraz wszystkim dzieciakom z klasy 6 
szkoły podstawowej w Radzewie.sołtys dziękuje bardzo za okazałą pomoc wszystkim 
sponsorom ;Septom ogrody Trzykolne Młyny.M.T-Technika S.C Marcin Mroczkowski i 
Tomasz Knopp.Firma Małkowski Konarskie, Irmal Trzykolne Młyny,Paweł Mikołajczak 
Bnin,Renata Aleksander Laskowsy Skrzynki,Stockmeier Chemia Poznań,Boltex Jerzy 
Bolewski Puszczykowo,Malkop Maciej Koperski Zaniemyśl.Podziękowania również kieruję 
dla wszystkich pań za bardzo dobre wypieki. dziękuję też Radzie Sołeckiej za obsługę 
festynu i wszystkim którzy się przyczynili do prac organizacyjnych.          

Sołtys wsi Konarskie.             

Festyn w konarskim

Podziękowania
Dnia 13 czerwca br. dzieci wsi Dzieć-

mierowo spotkały się z sołtysem i Radą 
Sołecką z okazji „Dnia Dziecka” otrzymując 
niespodzianki. Wszystkim sponsorom za 
udzielenie pomocy serdecznie dziękuję.

Sołtys wsi Dziećmierowo

dzień dziecka 
w czoŁowie

Dnia 13 czerwca 2015 roku w Czoło-
wie, jak co roku, odbył się Dzień Dziecka. 
Ponownie, wszyscy razem, spędziliśmy to 
chyba najbardziej ulubione przez dzieci 
<BO ICH WŁASNE!> święto. Rada Sołecka 
wraz ze Stowarzyszeniem wsi Czołowo 
zapewniło nam niebywałe atrakcje. Każdy 
z uczestników znalazł coś dla siebie. Dla 
młodszych „towarzyszy” był dmuchany 
zamek, basen z kulkami oraz „mega pił-
karzyki”. Ta ostatnia zabawa przysporzyła 
dużo radości również „Seniorom”. Jako iż 
wieczorem każdy szanujący sie fan piłki 
nożnej zasiadł przed telewizorem i oglądał 
mecz POLSKA-GRUZJA, również w Czoło-
wie urządziliśmy małą rozgrzewkę KOBIE-
TY-MĘŻCZYŹNI. Zdecydowaną przewagą 
wygrała drużyna PANÓW. O godzinie 18 
rozpoczęło się kibicowanie przed naszym 
„ogromnym telebimem”. Aby nie zabrakło 
nam sił mogliśmy poczęstować sie pysz-
nymi słodkościami i kiełbaską z ogniska. 
Dziękujemy Radzie Sołeckiej oraz Stowa-
rzyszeniu wsi Czołowo za zorganizowanie 
tak wspaniałego Dnia Dziecka. Miejmy 
nadzieje, że w przyszłym roku bedzie ono 
równie udane. 

Wszystkim, którzy uczestniczyli  w ostatniej drodze 
i służyli nam pomocą w czasie choroby

Śp. Tomasza Sierpowskiego
Księdzu Wikariuszowi Maciejowi i Panu Franciszkowi, 

rodzinie, sąsiadom,  znajomym i delegacjom za złożone kwiaty, 
intencje mszalne,  Komunie Św.  i wspólną modlitwę.

Serdeczne podziękowanie składa

Żona z dziećmi

dzień dziecka w szczodrzykowie
Dzień Dziecka to jeden z najbardziej oczekiwanych dni przez nasze 

maluchy. W tym roku dzieci ze Szczodrzykowa obchodziły swoje święto 30 
maja na boisku sportowym. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Był plac 
zabaw z zjeżdżalnią i żółwikiem oraz liczne zabawy i konkursy. Zaprezen-
towany został sprzęt używany przez jednostki ratunkowo – gaśnicze OSP 
Kórnik. Dzieci z uwagą słuchały i podziwiały sprzęt zwłaszcza kiedy mogły 
osobiście doświadczyć wrażeń z nimi związanych. Niezwykłą atrakcją była 
możliwość przejażdżki  prawdziwym samochodem policyjnym na sygnale.

Jednak nie samą zabawą się żyje, więc przygotowany zostały poczę-
stunek dla najmłodszych w postaci kiełbasek z grilla, smacznych lodów, a 
także różnych słodkości. To chyba urok tego miejsca sprawił, iż dzieciom 
wyjątkowo wszystko smakowało.

Organizatorami Dnia Dziecka była Rada Sołecka z sołtysem na czele.
Organizatorzy cdziekują Spółce JAGROL za pomoc finansową, Pani 

Bożenie Kiełtyce – kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, za zakup 
upominków i słodyczy, miejscowej Policji i OSP Kórnik za uatrakcyjnie-
nie festynu oraz wszystkim pozostałym którzy pomagali i tym samym 
przyczynili się do tego że ten dzień był szczególny i zapadł w pamięci 
wszystkim dzieciom.

Roman Genstwa

UwAgA BAdANiA

ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu, na podsta-
wie porozumień zawartych z Urzędem 
marszałkowskim województwa wielko-
polskiego przeprowadzi akcję nieodpłat-
nych badań profilaktycznych dla miesz-
kańców gminy kórnik od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć:
- profilaktyki i wczesnego wykrywania 

nowotworów złośliwych dolnego przewo-
du pokarmowego (rak jelita grubego)oraz

- profilaktyki i wczesnego wykrywania 
chorób układu moczowo – płciowego 
mężczyzn (prostata)
w dniu 24 lipca 2015r. o godz. 13.30 

w kcRiS „oAZA”   
ul. i. krasickiego 1 w kórniku

przeprowadzone zostanie 
SPoTkANiE EdUkAcYjNE

Podczas spotkania, zainteresowanym 
uczestnikom zostaną rozdane specjalne 
probówki do przygotowania materiału 
do badań. 
w dniu 7 sierpnia 2015r. od godz. 9.00

 w kcRiS „oAZA”   
ul. i. krasickiego 1 w kórniku

przeprowadzone zostaną BAdANiA 
kRwi oraz odBióR kAŁówEk

Zapisy na badania przyjmowane będą 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

przez inspektor Beatę Dobrzyńską
 od 1 lipca 2015r. 

tel. 61-8-170-411, wew. 697

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać 

ze sobą Dowód Osobisty,
- wyniki zostaną wysłane za pośred-

nictwem poczty na wskazany przez 
pacjenta adres,

- zapisy przeprowadzane są przez 
Państwa Gminę.

dzień dziecka w PierzcHnie
W sobotę, 20. czerwca 2015 br. w Pierzchnie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Na najmłodszych czekało wiele atrakcji oraz niespodzianek: począwszy od gier i za-

baw animacyjnych po tańce w rytm ulubionej muzyki. Po każdej konkurencji dzieci brały 
udział w loterii z ciekawymi nagrodami. Dodatkową frajdę dla naszych maluchów stanowił 
dmuchany zamek oraz trampolina, a roześmiane buzie osłodziła wata cukrowa oraz 
słodycze. Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku dzieci mogły też z 
bliska podziwiać prawdziwy wóz strażacki. Zabawę zakończyliśmy przy wspólnym ognisku. 

Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za pomoc w organizacji festynu. 
Mieszkankom, za pyszne wypieki, a wszystkim mieszkańcom za obecność i dobrą zabawę. 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy sprawić przyjemność dzieciom oraz 
przyczynić się do integracji naszej lokalnej społeczności.

Sołtys oraz Rada Sołecka

Fot. S. Lacherski
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imprezy. Jedną z nich był zorganizowany przez nauczycielki przedszkola 
dzień sportu, podczas którego dzieci, zgodnie z zasadami „fair-play” 
stanęły do międzygrupowej rywalizacji. Zabawy, radości i śmiechu było 
bardzo dużo. Niektóre konkurencje wymagały od dzieci koncentracji 
uwagi, niektóre sprytu, niektóre zwinności a wszystkie pozytywnego 
nastawienia i dobrego humoru.

Drugą imprezą była podróż po Europie zorganizowana przez grupę 
zaprzyjaźnionych z naszym przedszkolem animatorów. Była to podróż 
pełna śpiewu, zabawy i tańca. Pogoda nam dopisała, humor też, więc 
wszyscy miło będziemy naszą imprezę wspominać…

Przed nami wakacje. Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom życzymy, 
by były przede wszystkim bezpieczne. No i pełne słońca i beztroski…

Beata Krakowska

XiV gminne warsztaty
 dziecięcej twórczości 

Plastycznej 
w Przedszkolu 

w szczodrzykowie
6 czerwca 2015 r. odbyły się w przed-

szkolu w Szczodrzykowie już po raz 
czternasty Gminne Warsztaty Dziecięcej 
Twórczości Plastycznej. Inspiracją tego-
rocznych warsztatów była ogólnopolska 
akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, a 
głównym motywem naszych warsztatów był 
temat  „W krainie bajek”. Do pracy twórczej 
w naszym pięknym ogrodzie zaprosiliśmy 
dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli wraz 
z opiekunami, które miały do dyspozycji 
cztery stanowiska z różnymi technikami 
plastycznymi: malarstwo, kredka paste-
lowa, rzeźba - glina, grafika - monotypia.   
Dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły 

prace, które przez członków jury zostały 
docenione. Wszyscy uczestniczy otrzymali 
upominki i dyplomy uczestnictwa. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: Oliwia Posadzy, 
Michał Szymański, Dominik Maciejewski, 
Alicja Niemier, Wiktoria Kamyk, Zuzanna 
Kamyk, Wiktor Bąkowski, Dominik Piekar-
ski, Iga Grzywarczyk, Oliwia Maćkowiak. 

Wszystkie prace były bardzo ciekawe. 
Dziękujemy serdecznie za udział w Warsz-
tatach: dzieciom, ich rodzicom i nauczycie-
lom, a także personelowi przedszkola w 
Szczodrzykowie.

Anita Stodulska
Paulina Plewka

dzień dziecka w Przedszkolu misia uszatka

BezPieczne 
wakacje

Na dziesięć dni przed rozpoczynającymi 
się wakacjami gościliśmy w naszej szkole 
pracownika Straży Miejskiej w Kórniku pana 
Marka Kaczmarka. Na to spotkanie dzieci 
klas nauczania początkowego ze swoimi wy-
chowawcami przygotowały plakaty o tema-
tyce bezpieczeństwa. Uczniowie wysłuchali 
pogadanki na temat  zachowania się podczas 
wakacji ze szczególnym uwzględnieniem  

-kąpiel w miejscach strzeżonych
-rozsądne korzystanie ze słońca (nie 

przegrzewanie ciała)
-zabawy z dala od ruchliwych ulic
-nie oddalanie się od domu
-nie wpuszczanie do domu nieznajomych
-jazda na rowerze ( strój, kask ,odblaski, 

kamizelki ) pod opieką dorosłych
Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki. 

Pochwaliły się swoją wiedzą na temat 
znajomości ważnych telefonów  112, 997, 
998, 999. 

Na koniec spotkania dzieci podziękowały 
panu Markowi za całoroczną współpracę i 
miłe pogawędki na temat bezpieczeństwa w 
całym roku szkolnym w naszej szkole.

   Danuta Szary                  

wojciecH antczak 
Królem 

zielonoświątkowym
okRĘgU PoZNAńSkiEgo

Dnia 31 czerwca 2015 r. w Gołańczy 
odbył się kolejny turniej strzelecki o tytuł 
Króla Zielonoświątkowego Okręgu Poznań-
skiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich RP. Zwycięzcą turnieju został 
Wojciech Antczak z Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego. I rycerzem turnieju 
został ustępujący król Karol Grenda z 
Gołańczy a II rycerzem Ryszard Wota też 
z Gołańczy. Warto tutaj przypomnieć, że 
pierwszy tytuł Króla Okręgu Poznańskiego 
w 1996 zdobył Szczepan Matyjaszczyk z 
Borówca. Srebrny łańcuch królewski składa 
się z 18 tabliczek fundatorów łańcucha, z 
ogniwek z nazwiskami zwycięzców z herba-
mi miast z datami powstania i odnowienia 
bractw kurkowych.

Warto przypomnieć zwycięzców, tym 
bardziej, że nazwiska Szczepana Matyjasz-
czyka tam nie umieszczono.

Pierwszy turniej królewski Okręgu Po-
znańskiego odbył się w Śremie 28 kwietnia 
1996 R.
1996 I. Król Szczepan Matyjaszczyk z 
Borówca z KBBK
1997 II. Król Szczepan Matyjaszczyk z 
Borówca z KBBK
1998 Andrzej Andrzejewski Skoki
1999 Eugeniusz Kuryś  Wągrowiec
2000 Roman Sowiński Piła
2001 Janusz Dymek Piła
2002 Jerzy Boruczkowski Mosina
2003 Zdzisław Głochowiak Gołańcz
2004 Bronisław Łukaszewski Gołańcz
2005 
2006 Stanisław Szmania Wągrowiec
2007
2008 Eugeniusz Richter Zbąszynek 
2009 Przemysław Wojciechowski Poznań
2010 Stanisław Michalski Gołańcz
2011 Ryszard Wota Gołańcz
2012 Mieczysław Durski Gołańcz
2013 Mieczysław Durski Gołańcz
2014 Karol Grenda Gołańcz
2015 Wojciech Antczak Kórnik Bnin

Wojciech Antczak, urodził się 20 kwiet-
nia 1964 r. w Śremie. Od 1993 r. należy do 
bractwa kurkowego i pielęgnuje tradycję 
rodzinną, gdyż jego dziadek Stefan Błasz-
kowiak z Bnina należał do bractwa kurkowe-
go przed wojną. Wojciech Antczak odnosił 
medalowe sukcesy w Mistrzostwach Polski 
w kajakarstwie. Był zawodnikiem KS Ener-
getyk i KS Warta. Życzymy mu dalszych 
sukcesów, w tym w turnieju o tytuł króla 
europejskiego.

     
 Kazimierz Krawiarz

wieści z oazy
W dniu 13.06.2015 w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  odbyła się III edycja 

zawodów pływackich „mały olimpijczyk”, które oficjalnie otworzył Burmistrz Gminy Kórnik - Jerzy 
Lechnerowski. Zawody są podsumowaniem całorocznej nauki pływania dzieci i młodzieży w 
centrum Oaza . W tegorocznych zawodach wzięło udział 154 dzieci. Najmłodsi uczestnicy 
mieli 6 lat natomiast najstarsi 15 lat. Wszyscy zawodnicy startowali na dystansie 25 m sty-
lem dowolnym. Na tegorocznych zawodach najlepszy wynik wśród dziewcząt zdobyła Julia 
Kwiatek (00:17.93) natomiast wśród chłopców Jakub Krysiński (00:14.70). Dodatkowo dla 
odważnych odbył się wyścig w stylu klasycznym i motylkowym oraz zawody w zjeździe ze 
zjeżdżalni na czas. Wyniki zawodów oraz fotoreportaż dostępne są na stronie internetowej 
www.oaza.kornik.pl.

Wszystkim małym i dużym pływakom gratulujemy uzyskanych wyników. Do zobaczenia 
w przyszłym roku.

W niedzielę 21 czerwca w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA zagościło tro-
chę sztuki. Mieliśmy bowiem okazję podziwiać młode tancerki, przedstawiające elementy 
sztuki baletowej, po czym prezentujące się w tańcu latino. Młode tancerki to uczestniczki 
kursu nauki baletu i latino w Centrum Oaza. Starsze dziewczęta, trenujące już taniec 
przez kilka lat, zapewniły widzom niemalże profesjonalne widowisko baletowe, natomiast 
kilkuletnie dziewczynki dostarczyły wszystkim niemniejszych  emocji, wywołując wiele 
radości i wzruszeń. Niespodziankę dla widzów stanowił nietuzinkowy pokaz gimnastyki 
artystycznej, obecnej  międzynarodowej wicemistrzyni rocznika 2008, Michaliny Nowaczyk.

Występy taneczne były podsumowaniem całorocznej pracy instruktora mgr. Rusłana 
Curujewa, reżysera, choreografa. Jego wkład w naukę tańca i choreografii został nagro-
dzony gromkimi brawami, a na scenę spadł deszcz z kolorowych kwiatów. Wszystkie 
dziewczynki zostały obdarowane drobnym upominkiem od organizatora, niektóre wyróżnił  
dodatkowo choreograf Rusłana Curujew.

Kolejne widowiskowe pokazy taneczne w podobnym charakterze już za rok. Tym-
czasem zapraszamy rodziców do zapisu swoich pociech na naukę baletu oraz latino po 
wakacjach. Nabór do nowych grup w piątek 4 września o godz. 18:00 podczas zebrania 
informacyjnego w sali konferencyjnej KCRiS OAZA.
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sPort szkolny
gmiNA kóRNik NAgRodZoNA

 W SPORCIe SzKOlNYM
Wśród 17  gmin w powiecie poznańskim 

Kórnik znalazł się w trójce nagrodzonych.
We współzawodnictwie prowadzonym 

przez SZS PP na „ Najbardziej usportowioną 
gminę” o puchar Starosty nasza gmina zajęła 
trzecie miejsce. Na uroczystym spotkaniu 
z udziałem Starosty, Rady Powiatu, które 
odbyło się 10 czerwca na pięknym stadionie 
w Puszczykowie nagradzano 6 najlepszych 
szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 3 szkoły  
ponadgimnazjalne.

Wyróżnienia, puchary Starosty, dyplomy, 
drobne upominki dla sportowców i szkoły 
odbierali: dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie:
-Szkoły Podstawowej w Radzewie za trzecie 
miejsce
-Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku za 
czwarte miejsce
- Zespołu Szkół w Kórniku za trzecie miejsce.

Puchar dla gminy odbierał sekretarz UM p. 
Leszek Książek wraz z Anną Rauk - organi-
zatorem sportu szkolnego w Kórniku. Ogółem 
we współzawodnictwie brały udział 84 szkoły 
podstawowe, 41 gimnazjów i 10 szkół ponad-
gimnazjalnych.

 Tym razem wśród  nagrodzonych zabrakło 
naszych gimnazjów: G. Kórnik-7m, G. Roba-
kowo-13 m.

wojEwódZkiE iNdYwidUALNE 
BiEgi PRZEŁAjowE

W zawodach, które odbyły się w Żerkowie 
startowali  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kórniku- Bninie. Dwójka uczniów  z Bnina w 
stawce ponad setki biegających  zajęli dobre 
miejsca. Krzysztof Maślanka był 31 a Maksy-
milian Pogonowski - 60. 

„ZABAwA NiE ZNA gRANic” 
W SzCzODRzYKOWIe - 8.06.2015
To już 26 edycja imprezy rekreacyjno-

-sportowej dla uczniów kl.4 i młodszych, 
nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół 
podstawowych gminy Kórnik. Tradycyjnie od 
wielu lat gospodarzem imprezy jest  szkoła 
w Szczodrzykowie. Zawody z udziałem 70  
uczestników przeprowadzili działacze SZS 
z pomocą Iwony Rauk i wolontariuszek z 
Zespołu Szkół w Kórniku . 

W programie były sprawnościowe kon-
kurencje dla dzieci i dorosłych, rywalizacja 
na 50m, skok w dal i rzut p. palantową, gra 
zespołowa „siatkówka rzucana” oraz sztafety.

Do walki zagrzewały hasła poszczegól-
nych szkół propagujące zdrowy tryb życia 
i aktywne działanie. Rywalizacja pokazała, 
jak dzieci i dorośli potrafią wspólnie działać 
na sportowo.

O pierwszym miejscu Szkoły Podstawo-
wej w Szczodrzykowie, przy równej ilości 
punktów zadecydowała ilość zwycięstw a 
później drugie miejsca- 66 pkt. ( 9-I m, 9- II m).

Drugie miejsce wywalczyła Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie - 66 
pkt. (9 –I m, 8- II m).

Kolejne miejsca szkół to 3 m- SP 1 Kór-
nik-43 pkt. i 4 m. SP Radzewo - 32 pkt.

Konkurencje zespołowe dla dorosłych 

wygrywali: zadanie z hula-hop – Bnin, za-
danie z p. siatkową - Radzewo, rzutki do 
tarczy- Szczodrzykowo (indyw. najlepszy ks. 
Artur Wojczyński z Bnina-46 p.).

Konkurencje dla uczniów.
Grę drużynową „siatkówkę rzucaną” 

wygrało Szczodrzykowo, przed Bninem i 
Kórnikiem

Sztafetę dziewcząt wygrał Kórnik przed 
Szczodrzykowem i Bninem, a chłopców: Bnin 
przed Szczodrzykowem i Kórnikiem.

 Konkurencje lekkoatletyczne 
50 m    

1. Nikola Jankowska z Bnina-10,42 i Adam 
Majchrzycki z Szczodrzykowa-9,73
2. Zofia Śmigielska  z Szczodrzykowa-11,03 
i Franek Kowalski z Bnina-9,79
 3. Zofia Byczyńska-11,16  i Wiktor Tomczak 
– 9,98 - obydwoje z Bnina.

w dal- 
1.Agata Twardowska 3,58 z Szczodrzykowa 
i Maks Pogonowski -3,98 z Bnina.
2. Daria Norberczak -3,56 i Miłosz Szczu-
pakowski- 3,67-obydwoje z Szczodrzykowa
3. Agnieszka Szekiełda z Kórnika-3,52 i 
Dominik Mikołajczak z Szczodrzykowa -3,59.

P. palantowa 
1. Maria Haremska z Szczodrzyko-

wa-34,00 i Szymon Stypczyński z Bnina 
-31,00
2. Barbara Gorzałczana z Kórnika-25,00 Filip 
Janowski z Szczodrzykowa -31,00
3.Michalina Winiecka z Bnina 22,00 i Woj-
ciech Kalisz z Radzewa -25,50.

Ponadto odbyły się ogólnorozwojowe, w 
formie zabaw wyścigi rzędów.

Kolejność szkół w tej konkurencji to: 
Szczodrzykowo, Bnin, Kórnik i Radzewo.

Najlepsza szkoła otrzymała puchar, 
szkoły dyplomy, a uczestnicy medale. Dodat-
kowo drobnymi upominkami nagrodziłam w 
poszczególnych konkurencjach najlepszych 
lekkoatletów i lekkoatletki.

Podziękowania dla szkoły w Szczodrzy-
kowie za podjęcie trudu organizacji imprezy .

Dziękuję p. dyrektor Małgorzacie Siekier-
skiej, nauczycielom Dariuszowi Śmigielskie-
mu oraz Barbarze Jańczyk za przygotowanie 
imprezy i ugoszczenie słodkościami wszyst-
kich uczestników.

Dziękuję także tym dyrektorkom i rodzi-
com, którzy znaleźli czas, by wspólnie bawić 
się z uczniami.

gmiNNA PiŁkA RĘcZNA SP-
15/16.06.2015

Na boisku Domu Dziecka w Bninie 
odbyły się mistrzostwa gminy w piłce ręcz-
nej szkół podstawowych dla dziewcząt. 
Gospodarzem imprezy była szkoła z Bnina.

Mistrzostwo wywalczyła Szkoła Podsta-
wowa z Radzewa, która wygrała wszystkie 
mecze: z Szczodrzykowem 6:2, z Bninem 
1:0, z Kórnikiem 13:1. Zespół grał w 
składzie: kapitan Mirella Rozmiarek- 2 
bramki, Sylwia Rumińska – król strzelców 
13 bramek, Kinga Banecka 5 bramek, Pa-
trycja Bartkowiak, Magdalena Sułkowska, 
Agnieszka Wiśniewska, Natalia Sznura, 
Roksana Toboła, Emilia Fiedorczyk, Cecylia 
Kudła. Drugie miejsce ilością strzelonych 
bramek zajęła Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie. Zespół pokonał Kórnik 
5:0 i zremisował z Bninem 1:1. Bramki w 
turnieju strzelały: Wiktoria Bortlisz-3 oraz 
Emilia Jaskuła i Ola Wrzesińska po 2.

Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Kórniku-Bninie wygrywając 2:1 
z Kórnikiem i remisując z Szczodrzykowem. 
Trzy bramki strzeliła Weronika Piasecka.

Szkoła z Kórnika była czwarta. Monika 
Gorzycka strzeliła 2 bramki, a Barbara 
Gorzałczana-1.

Z kolei następnego dnia w hali OAZA 
grali chłopcy. Gospodarzem imprezy była 
szkoła z Kórnika.

Mistrzem gminy został zespół Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie gra-
jący w składzie: Krzysztof Maślanka- król 
strzelców-18 bramek, Kamil Tyliński- 2 
bramki, Szymon Stypczyński-2 bramki, Igor 
Gierszewski, Mateusz Parcheta, Hubert Ty-
liński, Tomasz Zawada, Dominik Czechak, 
Kuba Curulewski, Adrian Rataj, Wojtek 
Kujawa, Mieszko Zięta.

Bnin wygrał wszystkie mecze pokonując 
7:2 Radzewo, 5:3 Kórnik, 10:2 Szczodrzy-
kowo.

Drugie miejsce zajęła  SP 1 Kórnik- Mi-
łosz Garstkiewicz-12 i Michał Paczkowski-4 
bramki. Wygrali dwa mecze z Szczodrzy-
kowem 8:0 i z Radzewem 5:4.

Trzecie miejsce po wygraniu meczu 
z Szczodrzykowem zajęła szkoła z Ra-
dzewa (Bartkowiak Maciej -9, Frąckowiak 
Tomasz-2 , Patryk Naglewicz-1) a czwarte 
Szczodrzykowo: Filip Turowski-2, Denis 

Kozubski i Paweł Wojtysiak po 1 bramce.
Mistrzynie z Radzewa i mistrzowie z Bni-

na będą reprezentować gminę w zawodach 
powiatowych w nowym r. szk. 2015/2016.

wojEwódZkiE BiEgi
 NA oRiENTAcjĘ – 17.06.2015

Tylko dwie szkoły z naszej gminy wystarto-
wały  w Wojewódzkich Biegach na Orientację, 
które odbyły się w Poznaniu. W tej ciekawej 
dyscyplinie, gdzie z mapą biega się na czas  
po terenie i kolejno zalicza punkty kontrolne 
startowali reprezentanci szkoły z Radzewa 
i Bnina.

Wypadli dobrze, przysparzając szkołom 
punkty do współzawodnictwa  szkół w woje-
wództwie.

SP Radzewo w grupie chłopców (Michał 
Nowak, Michał Najewski, Kamil Stempniak, 
Tomasz Frąckowiak) zajęła 11 miejsce, a 
dziewczyny w trójkę (Agata Radziejewska, 
Mirella Rozmiarek, Dominika Frąckowiak) po 
dyskwalifikacji jednej z czterech startujących 
miejsce 26. 

Z kolei SP 2 Kórnik-Bnin zarówno w kate-
gorii dziewcząt (Agata Lamprecht, Aleksandra 
Toboła, Celestyna Siejak, Weronika Piasecka ) 
i chłopców (Marcin Kuźma, Wojciech Kujawa, 
Igor Gierszewski, Aleksander Wasiluk) zajęli  
miejsce 17.

ARA

Jubileusz na sportowo

przypominamy 
o turniejach sportowych 
organizowanych z okazji 
70-lecia lo – zs Kórnik

W imprezach mogą uczestniczyć
 dorośli absolwenci szkoły 
oraz rodzice absolwentów. 

Zgłoszenia 6-osobowych drużyn 
z podaniem nazwiska i imienia, 

do turniejów siatkówki 
kobiet i mężczyzn 
należy przesyłać  

do końca sierpnia 2015 
drogą elektroniczną  
 rauk5@interia.pl, 

a do turnieju szachowego 
do p. Ryszarda Bartkowiaka 

– „Wieża Kórnicka” 
(kontakt@osir-kornik.pl).

Termin 18.09. 2015 
w hali oaza i osir
- Błonie godz. 16,30.

Czas na to aby o seniorskiej drużynie 
dziewczyn Kotwicy Kórnik usłyszała cała 
gmina a to dlatego, że od nowego sezonu 
dziewczyny zagrają w II lidze ! 

krótko o sezonie…
Runda jesienna przyniosła 5 wygranych 

spotkań (w tym jeden walkower) i jedną 
porażkę przez którą dziewczyny utraciły 
pozycję lidera na rzecz drużyny z Kalisza. 
Zajmując drugie miejsce nasze zawodniczki 
wiedziały, że czeka je dużo pracy w okresie 
przygotowawczym, aby wydrzeć mistrza 
kaliszankom. 

Na wiosnę już przyświecał tylko jeden 
cel - awans. Po pierwszych dwóch wygra-
nych rewanżach dziewczyny bojowo były 
nastawione do meczu z Włókniarzem, który 
był walką o wszystko. Wygrana oznaczała 
grę dalej o tytuł mistrzowski, porażka zaś 
praktycznie przekreślała marzenia. Udało 
się! Mecz zakończył się wynikiem 0:2 dla 
Kotwicy, a pięknymi dwiema bramkami w 
tym meczu wyróżniła się Justyna Dziaba-
szewska. Nasz rywal po naszym meczu 
jakby osłabł i przegrał kolejne dwa spotka-
nia co stawiało nas w rewelacyjnej sytuacji 
czyli zdobycie 1pkt w dwóch meczach. 
Ostatni - jak się okazało, gdyż drużyna 
ze Ślesina oddała mecz walkower - mecz 
sezonu rozegrano z Poznańską „13”, który 
zakończył się remisem 1:1, a jedyną bram-
kę dla Kotwicy niczym legendarny „Zizu” 
zdobyła Hanna Cerajweska. Mecz pełen 
nerwów uwieńczony wystrzałem szampana 
i radością całej ekipy! 

Sezon zakończony 10 wygranymi (w 
tym 2 walkowery), 1 porażką i 1 remisem, 
33 strzelonymi i 4 straconymi bramkami. 
Królową strzelców została Natalia Michal-
ska - popularna „Lala” zdobyła 6 bramek, 
drugie miejsce w klasyfikacji zajęła: Ewa 
Weber „Suchar”- 5 bramek, a trzecie z 4 
ustrzelonymi bramkami zajęły Justyna Dzia-
baszewska „Dziaba” i Violetta Biegańska. 

Czas na przedstawienie bohaterek na-
szego zespołu, które uzyskały dla naszego 
miasta awans do II ligi kobiet, a zagrały 
dla Was: 

Bramkarki: Aleksandra Blige, Klaudia 
Wieczorek, obrończynie: Aleksandra 

Chojnacka, Zuzanna Lewandowska, Marta 
Boruch, Ewelina Zalaszewska, Katarzyna 
Serafiniak, Agnieszka Boćkowska, pomoc-
niczki: Patrycja Grzybkowska, Klaudia Ję-
draszyk, Klaudia Jaskuła, Klaudia Szprync, 
Martyna Boguszyńska, Ewa Weber, Hanna 
Cerajewska, Violetta Biegańska, Dominika 
Joppek, napastniczki: Marta Kaczmarczyk, 
Natalia Michalska, Nadia Bolewska, Justy-
na Dziabaszewska.

Kilkuletni projekt rozwoju piłki kobiecej 
realizowany od podstaw w KSS Kotwica 
Kórnik przyniósł upragniony sukces spor-
towy gier zespołowych w naszej gminie. 
Ostatni tak wielki sukces odniesiony był 
w latach 90-tych kiedy to zespół seniorów 
awansował do II ligi mężczyzn. Należy 
również pamiętać też o tych którzy byli reży-
serami tego sukcesu z trenerem Łukaszem 
Jankowiakiem, który niczym wytrawny 
strateg rozgryzał przeciwników i obnażał 
ich słabe strony. Ważną rolę w tym sukcesie 
odegrali dwaj kierownicy drużyny Ryszard 
Kruś i Michał Zgarda którzy dwoili się i troili , 
aby niczego naszym gwiazdkom nie zabra-
kło. Recepta tego sukcesu to ciężka praca, 
wiara w siebie i jedność drużyny! Kolejny 
ważny element tego sukcesu to oczywiście 
drodzy kibicie, którzy uświetniali naszą grę 
swoją obecnością. 

Na podbudowie sukcesów drużyny se-
niorek rozwinięto szkolenie młodziczek. Ten 
trud podjął trener Dariusz Śmigielski dla któ-
rego praca z dziewczętami nie jest niczym 
nowym. To pod jego wodzą drużyna mło-
dziczek zaistniała w Pucharze Tymbarka 
grając w turnieju finałowym w Warszawie. 
Zapraszamy wszystkie dziewczyny do gry 
w piłkę. Zagraj z seniorkami, młodziczkami 
lub rozpocznij swoją przygode z piłką w 
Kotwicy. Tylko u nas możesz pograć z Ko-
niem, Żółwiem i Boćkiem, humor poprawi 
Ci Suchar, Dziaba nauczy kilka chwytów ka-
rate, Szprycha pomoże, gdy popsuje ci się 
rower, z Barbie wymienisz nowy błyszczyk, 
Wiki na pewno wytłumaczy ćwiczenie, gdy 
okaże się zbyt skomplikowane, a Kaskader 
pokaże jak bronić się od upadków. 

- żółwik-

zasŁuŻony awans do ii ligi
koBiET dRUŻYNY kSS koTwicA kóRNik
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Brązowe 
Łuczniczki

Bardzo udanie zaprezentowali się 
łucznicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Jedynka-Kórnik” w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików, które 14 czerw-
ca odbyły się we Wrocławiu. Niewiele 
brakowało do tego, by występ uznać za 
znakomity. Indywidualnie najlepsze, czwar-
te miejsce wśród 20 młodziczek zajęła 
Agata Radziejewska. Do medalu zabrakło 
zaledwie 7 punktów. W pierwszej trójce 
zawodów przez długi czas utrzymywała się 
Monika Stempniak. Niestety końcówka nie 
była już tak udana i ostatecznie uplasowała 
się dopiero na miejscu 8. Trzecia z naszych 
zawodniczek Dominika Frąckowiak, która 
trenuje zaledwie od roku zajęła miejsce 14. 
Łączny wynik naszych dziewcząt dał im 
trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej i 
brązowe medale. Bardzo blisko dokonania 
tego samego była drużyna chłopców. Nie-
stety do upragnionego medalu zabrakło 
9 punktów i skończyło się na miejscu 4. 
Indywidualnie najlepszy okazał się Michał 
Najewski, który w stawce 35 łuczników zajął 
miejsce 10. Tuż za nim znaleźli się kolejni 

radzewiacy: Bartosz Radziejewski był 11, a 
Kamil Stempniak 13. Strzelał także Kacper 
Jakubiak, który startuje od niedawna i zbie-
ra bezcenne doświadczenie. W punktacji 
klubowej zespół UKS Jedynka-Kórnik zajął 
miejsce 5, zdobywając łącznie 11 punktów 
do ogólnopolskiego współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży. Do podium zabrakło 
zaledwie 3 punktów. Porównując występ 
z ubiegłorocznym można odnotować duży 
progres. Rok temu na tej samej imprezie 
zdobyliśmy tylko 3,34 punkty.

20 czerwca to Radzewo stało się na 
jeden dzień łuczniczym centrum Wielkopol-
ski. Tego dnia odbył się IV turniej „ROBIN-
sonada Łucznicza”. Po raz pierwszy gości-
liśmy zawodników spoza gminy Kórnik. Do 
rywalizacji na naszych „torach łuczniczych” 
przystąpili zawodnicy LKS Korona Buko-
wiec. Zawody prowadzili licencjonowani 
sędziowie. Otwarcia dokonała dyrektor 
szkoły w Radzewie Krystyna Kiełpińska. 
Rywalizację podzielono na dwie części. W 
pierwszej zawodnicy strzelali z określonych 
odległości do tradycyjnych tarcz i walczyli o 
puchary oraz medale. W młodszej kategorii 
(15 i 10 metrów) górą byli goście. Wśród 
dziewcząt wygrała Klaudia Parniewicz (Ko-
rona) przed Zuzanną Banecką (Jedynka) 
i Aleksandrą Hermeła (Korona). Wśród 

chłopców zwyciężył Nikodem Bobkiewicz 
(Korona) przed Wojciechem Radziejew-
skim i Tomaszem Frąckowiakiem (obaj 
Jedynka). W kategorii młodzików startowali 
wyłącznie zawodnicy z sekcji w Radze-
wie. Wśród dziewcząt zwyciężyła Agata 
Radziejewska przed Moniką Stempniak 
i Dominiką Frąckowiak. Wśród chłopców 
wygrał Michał Najewski przed Bartoszem 
Radziejewskim i Kamilem Stempniakiem. 
Drugą część zawodów stanowiły konku-
rencje na wesoło. Łucznicy musieli ustrzelić 
wskazane kolory, upolować wilka oraz 
zbić balony. Rywalizacja z uśmiechem na 
twarzy toczyła się o medale oraz nagrody 
rzeczowe. Wśród grupy młodszej najlepiej 
poradził sobie Wojciech Radziejewski, a 
za nim znaleźli się Nikodem Bobkiewicz i 
Zuzanna Banecka. Grupę starszą wygrał 
Bartosz Radziejewski, wyprzedzając Mo-
nikę Stempniak i Michała Najewskiego. 
Sponsorem strategicznym zawodów była 
Gmina Kórnik, a medale i puchary wręczał 
pan burmistrz Antoni Kalisz. Poczęstunek 
dla uczestników zapewnił pan Maciej 
Brylewski, a słodkie przekąski rodzice 
startujących dzieci.

Karol Niemier

taekwondo 
ZAwodNik UkS oAZA kóRNik 

– SEkcji TAEkwoNdo 
w kAdRZE NARodowEj 

Tegoroczne starty Wiktora Kościelskiego 
w kat wag. kadet do 57 kg w zawodach w 
Kórniku, Bydgoszczy i Holandii sprawiły, że 
otrzymał powołanie do składu Kadry Narodo-
wej Kadetów Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego. Kadra Narodowa startowała w 
turnieju rankingowym tz. G-1 w Austryiackim 
Innsbrucku w dniach 29-31 maja 2015 roku. 
W kategorii Wiktora rywalizowało ponad 70 
zawodników. Losowanie nie było szczęśliwe. 

Kórniczanin trafił na silnego i znacznie lepszego 
rywala. Niestety pierwszy pojedynek przegrał i 
odpadł z turnieju. Przy pucharowym systemie 
rozgrywania zawodów nie miał możliwości 
zrehabilitowania się. 

Wiktor uczestniczył w intensywnych przygo-
towaniach przed turniejem. Podczas konsultacji 
sparingowej doznał kontuzji, która wyelimino-
wała go na dwa tygodnie z treningu. Przed 
samymi zawodami trenował zaledwie kilka dni. 
To z pewnością odbiło się na aktualnej dyspo-
zycji. Wiktor to z pewnością młody wojownik z 
charyzmą. Obdarzony jest dobrymi warunkami 
fizycznymi i szybkościowymi, przed nim rysuje 
się kariera sportowa. 

beRlIN OPeN 2015 
Tradycyjnie w maju rozgrywany jest w 

Niemczech prestiżowy turniej Berlin Open. W 
tegorocznych zawodach wzięło udział ponad 
1000 zawodników z całego Świata. Tym razem 
UKS Oaza Kórnik – sekcja taekwondo repre-
zentowana była przez liczną i jak się okazało 
mocną ekipę. Nasza drużyna składająca się z 
dziesięciu zawodników i wywalczyła, aż siedem 
medali:

Złoto – Paweł Kopyra
Srebro – Justyna Deneka, Bartekł Kopyra
Brąz – Zofia Wartecka, Weronika Szymań-

ska, Aniela Kopyra, Jakub Kaczanowski 
PW

W minionym miesiącu na terenie 
województwa Wielkopolskiego ruszyła 
kampania pt.: „Uzależnia mnie tylko 
sport”. W ramach akcji promowano i reali-
zowano zadania bezpośrednio związane 
z profilaktyką uzależnień w połączeniu 
z aktywnością fizyczną. Podkreślano 
przez to, że sport jest jedną z alternatyw 
walce z nałogami. Jednym z celów akcji 
było poniformowanie dzieci i młodzieży 
o szkodliwych skutkach płynących z uży-
wania napojów alkoholowych i środków 
psychoaktywnych. Pomysłodawcą oraz 
organizatorem kampanii był Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Do współ-
pracy podczas realizacji akcji zaproszono 
także przedstawicieli straży pożarnej, po-
licji i organizacji pozarządowych a także 
urzędy miejskie.

Teren  naszego województwa podzie-
lono na pięć odrębnych subregionów. W 
ramach jednego subregionu zapraszano 
do współpracy sześć samorządów, a 
każda z wytypowanych gmin była gospo-
darzem jednej imprezy plenerowej.

Nasi reprezentanci, oprócz zmagań spor-
towych, które odbyły się 16 maja w Kórniku 
uczestniczyli w pięciu imprezach plenerowych 
na terenach gmin: Łubowo, Rokietnica, Swa-
rzędz, Pobiedziska i Kostrzyn. W biegach 
uczestniczyli dorośli i ich dzieci. Zgodnie z 
regulaminem uczestników podzielono na 4 
kategorie wiekowe – od przedszkolaków po 
gimnazjalistów.

W przeciągu tych kilku tygodni w zmaga-
niach sportowych naszą gminę reprezentowało 

7 zespołów, w tym 34 drużyny, które wspólnie 
pokonały dystans ponad 200 km.  Laureatami 
nagród głównych zostały: Bniniaczki, które wy-
walczyły III miejsce wśród przedszkolaków oraz 
zespół KoKoRunners, który zdobył I miejsce 
wśród starszych uczniów szkół podstawowych. 
Oprócz sportowych emocji uczestnicy kampanii 
brali udział w licznych konkursach z nagrodami 
podczas  których zgłębiali wiedzę na temat 
zdrowego stylu życia.

Zofia Fludra

KaraTe
ZAwodNicY RAVENA  NiE ZAwiEdLi

3 mEdALE mE wUkf

     W dniach 03-07 2015 r. w Belgijskim 
Herstal odbyły się Mistrzostwa Europy w 
Karate WUKF. W Mistrzostwach wzięło 
udział około 800 zawodników z 22 państw. 
W Herstal  nie zabrakło również reprezen-
tantów z Kórnika. Do Belgi pojechało 3 
zawodników  Ravena Aleksandra Smoczyk, 
Filip Młynarczyk, Jagoda Szabelska, oraz 
trener Jacek Kruk. Nasi zawodnicy wystar-
towali w konkurencjach indywidualnych, 
oraz drużynowych. Jak się później okazało 
w konkurencjach  indywidualnych po bar-
dzo zaciętych walkach wszyscy startujący 
musieli uznać wyższość swoich przeciw-
ników. Pobudzeni ambicją znakomicie 
zaprezentowali się w startach drużynowych, 

i wraz ze swoimi kolegami  i koleżankami z 
reprezentacji zajęli miejsca medalowe. Filip 
Młynarczyk w kumite drużynowym rotation 
zajął trzecie miejsce, natomiast Jagoda 
Szabelska zdobyła dwa srebrne medale 
w konkurencji kumite drużynowe ippon, 
oraz kumite drużynowe ippon rotation. Z 
relacji trenera Jacka Kruka zawody stały 
na bardzo wysokim poziomie sportowym, 
a zawodnicy Ravena bardzo dobrze się 
spisali tocząc wyrównane i zacięta walki. 

Serdeczne podziękowania dla Bur-
mistrza Miasta i Gminy pana Jerzego 
Lechnerowskiego za pomoc w organizacji 
wyjazdu na ww. Mistrzostwa. Obecnie 
zawodnicy Ravena przygotowują się do 
letniego zgrupowania, które odbędzie się od 
29.06. – do 09.07.2015 roku w Jarosławcu. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej: www.karateraven.pl

Raven

triatHlon 
w kórniku

20 września debiutuje triathlon w Kórni-
ku koło Poznania. Na zawodników czekają 
dwa dystanse: popularna ćwiartka w kon-
wencji bez draftingu czyli dystans 1/4 IM 
(0,95 m pływania, 45 km jazdy na rowerze, 
10,5 km biegu) oraz ciekawie zapowiada-
jący się dystans 1/10 IM (0,38 m pływania, 
18 km jazdy na rowerze, 4,2 km biegu) w 
konwencji z dozwolonym draftingiem. Do 
zapisów zachęcają niskie opłaty startowe 
oraz strefa zmian i meta umieszczona na 
odnowionym kórnickim Rynku. Pływanie 
odbywać się będzie w Jeziorze Kórnickim, 
bardzo szybki etap kolarski na pętli dookoła 
Jeziora Bnińskiego, a bieg na nowej prome-
nadzie oraz molo koło zamku. Organizato-
rzy planują również start sztafet, kategorię 
najlepszego debiutanta na dystansie 1/10 
IM oraz Mistrzostwa Kórnika w Triathlonie. 
Zapisy ruszają 20 czerwca.

więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej:

www.korniktriathlon.pl

oraz fanpageu zawodów
 na facebook’u

kolarstwo
koLEjNE SUkcESY ZAwodNicZEk 

mRóZ jEdYNki kóRNik
W nadmorskich miejscowościach, Darło-

wo, Dąbki i Jarosławiec, w międzynarodowej 
obsadzie, odbyła się kolejna seria Pucharu 
Polski w kolarstwie szosowym, oraz Mistrzo-
stwach Polski LZS dla Kobiet. Pierwszego 
dnia w Darłowie, odbył się również poka-
zowy wyścig uliczny na zasadach wyścigu 
australijskiego (ostatni co rundę odpada). 
W wyścigu kobiet open (seniorka, juniorka) 
zwyciężyła olimpijka Małgorzata Wojtyra, ale 
drugie miejsce zajęła młodziutka Nikol Płosaj, 
UKS Mróz Jedynka Kórnik. W tym niezwykle 
trudnym wyścigu startowało ponad 50 kobiet. 
Wyścigi australijskie odbywają się na co dzień 
już tylko na torach kolarskich, w których Nikol 
zawsze doskonale sobie radzi. Tym razem 
dziewiętnastolatka z Kórnika pokazała swoją 
klasę, także w podobnym wyścigu, ale na 
szosie. W wyścigu juniorek młodszych (15-16 
lat) zdecydowanie najlepszą okazała się za-

wodniczka Jedynki Kórnik Karolina Przybylak, 
a kolejna Joanna Golec była szósta. Drugiego 
dnia w Dąbkach w ramach Pucharu Polski i 
Mistrzostw Polski LZS rozegrano jazdę indywi-
dualną na czas. Doskonałą formę potwierdziły 
zawodniczki z Kórnika. W Elicie kobiet (14 km) 
były następujące wyniki:
1. Alicja Ratajczak - Mróz  czas  19 min 21 sek 
(średnia ponad 43km/h)
2. Martyna Klekot Włókniarz Częstochowa 
19:31 (mistrzyni Polski na czas z 2013 roku)
3. Natalia Radzicka (19 lat) - Mróz - czas 19:38
4. Małgorzata Wojtyra – BoGo Szczecin - 
19:51

kolejne dwa miejsca zajęły Litwinki
Następnego dnia rozegrano wyścigi ze 

startu wspólnego w Jarosławcu. W wyścigu 
elity kobiet od startu do mety przebiegał pod 
dyktando grupy kolarskiej Mróz Jedynka Kór-
nik. Dystans liczył 85 km składających się z 
8 wymagających rund po 10,6 km. Od startu 
do mety cała ósemka z Kórnika utworzyła tzw. 
„kolarski pociąg” nie dopuszczając do głosu 
rywalek. Podczas wyścigu rozegrano dwie 
premie specjalne na pierwszym i czwartym 

okrążeniu. W obu przypadkach zwyciężała 
Alicja Ratajczak perfekcyjnie rozprowadzana 
przez koleżanki. Efektem wspaniałej jazdy 
całego zespołu było to, iż z 60 osobowej grupy 
w czołówce na metę dojechała grupka zale-
dwie 18 zawodniczek, w której aż sześć było 
z Kórnika. Kórniczanki jak wyścig zaczęły tak 
i skończyły. W ostatecznej rozgrywce w pro-
fesjonalny sposób rozprowadziły najszybszą 
na finiszu Nikol Płosaj, która nie dała żadnych 
szans rywalkom. Drugie miejsce zajęła jedna 
z najlepszych polskich zawodniczek, olimpijka 
Małgorzata Wojtyra, a trzecie Natalia Mielnik 
Atom Dzierżoniów. Wśród juniorek zwyciężyły 
Litwinki Milda Auzbikaviciute, przed Justiną 
Jovaisyte. Piąte miejsce zajęła zawodniczka 
Jedynki Kórnik Weronika Humelt. 

W Mistrzostwach Polski LZS, w klasyfika-
cji klubów zdecydowanie zwyciężyła Grupa 
Kolarska Jedynka Kórnik 159pkt, przed BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska 80 pkt i LKK War-
mia Biskupiec 51pkt. Za sprawą zawodniczek 
UKS Jedynka, zdecydowanym zwycięzcą w 
klasyfikacji województw została Wielkopolska.

                       Paweł Marciniak

„uzaleŻnia mnie tylko sPort”
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wAŻNE TELEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 

Straż pożarna 998
Policja 997 
Pogotowie gazowe992 
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991
Rada miejska w kórniku 
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, kornik@kornik.pl
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74 tel. alarmowy: 602 620 736
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów

618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

* Kochanym Przyjaciołom Katarzynie i Dariuszowi Majik z okazji 20 Rocznicy Ślubu bukiet najwspanialszych życzeń składają: Szymaniakowie
*Praca dorywcza dla mechanika. Tel. 502 447 931
*Zatrudnie do zbioru borówki. Konarskie. tel. 519 128 087
*Przyjmę do pracy w hurtowni owoców i warzyw. Mile widziane prawo jazdy kat.B. Tel. 501 250 291
*Działki budowlane uzbrojone. Lokalizacja Biernatki, Al. Flensa. Tel. 609 043 610 lub 697 554 166 po godz. 17.00
*Zatrudnie kierowce, kat.C, praca stała. Okolice Koninka. Tel. 606 758 165
*Sprzedam 2,5 ha ziemi należącej do obwodu Radzewo, położonej bliżej Czmonia, przy lesie z bitą drogą dojazdu. Tel. 782 295 096 lub 625 982 670 po godz. 18.00
*Zbiór czereśni, Konarskie. Tel. 661 808 916
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 618 190 587
* Zatrudnię rencistkę lub emerytkę do sklepiku szkolnego w Kórniku. Tel. 501 019 086
* Sprzedam działkę w Kamionkach – 1700 m². Tel. 515 463 026 
* Pilnie wynajmę garaż lub miejsce postojowe za bramą w Kórniku, ok. Staszica, na dłuższy okres. Tel. 501 026 115
*Sprzedam quada, 125 cm³. Tel. 605 140 028 
*Wakacje nad morzem Mielno- wolne miejsca. Tel. 695 741 337 
*Przyjmę każdą pracę np. ogrodnictwo w Kórniku lub okolicy. Tel. 797 679 451
*Sprzedam garnitur ciemny, nowy, wym. wz.176 obw.kl.pierś. 128 obw. pasa 122, cena 150 zł. Tel. 797 679 451
*Kurtka czarna, letnia, nowa. Cena 40 zł. Tel. 797 679 451
*Bezrękawnik letni, nowy, zapinany na zamek, cena 30 zł. Tel. 797 679 451
* Ubranie robocze, nowe, wym.wz. 188 obw.kl.pierś. 130 obw.pasa 120, cena 20 zł. Tel. 797 679 451
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Odzież ochronna i robocza, art. bhp, markowe środki czystości, www.agrobudbhp.pl, hurtowe ceny! a.zaradzki@agrobud.home.pl, Poznań. Tel. 61 842 59 41
*Na sprzedaż nowe mieszkania w Kórniku. Tel. 693 338 555
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow.użytkowa 108m², działka 710m². Tel. 784 659 564 lub 618 971 251 
*Pana Złota Raczka zatrudnie. Tel. 505 720 027 
*Panią do sprzątania zatrudnie. Tel. 501 645 055 
*Sprzedam wózek dwukołowy do przewozu worków. Tel. 727 539 587
*Sprzedam białe łóżko do dziewczynki + materac, ładne, nieużywane, tanio. Tel. 509 891 866
*Sprzedam lokal o pow. 34 m² na działalność biurową  lub inną,  ul. Staszica w Kórniku. Media: ciepła, zimna woda, c.o. dostęp do TV i internetu. Tel. 885 539 962.
*Kompleksowa budowa dachów, adaptacja poddaszy, szybko i fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513 540 581
*Karcher czyszczenie tapicerek samochodowych, dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, solidnie. Tel. 572 386 490
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówka, dojeżdżam. Tel. 503 622 212
*Sprzedam nowy parkiet dębowy kl.II, wielosezonowany 20 letni, klapki 25 x 6 x 2,2gr., wilgotność 9%, około 35 m/kw, cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam monitor do komputera Lcd Nec 17 cali tylko 100 zł, 100% sprawny. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie 1 szt. Radial Barum 135/R13, 1 szt. Snowtrac 175/65/13, 2 szt. zimowe Continental Vanco Winter 195/70/15 bieżnik 5 mm .Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 szt. Goodyear 195/65/15. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Naprawa Agd: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398   
*Sprzedam lodówki i pralkę stan bdb, gwarancja rozruchowa-możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Potrzebna pomoc domowa w Kórniku na 2h w tygodniu w godzinach południowych, stawka 10 zł za 1h pracy. Tel. 784 703 269, dzwonić przed godz. 14.00
*Drewno kominkowe, opałowe. Duży wybór gatunków. Transport. Elastyczne godziny dostaw. Tel. 692 241 023
*Siatka ogrodzeniowa, płoty kute, balustrady, automatyka do bram, kraty, kojce itp. Tel. 692 241 023
*Dom do wynajęcia , Kórnik, pow. użytkowa 110 m2, garaż na 2 samochody, piwnica 60 m2, ogród. Tel. 797 048 484
*Sprzedam rowerek, koła 16 cali, cena 50 zł. Tel. 601 746 930
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8 190 587

 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 23), lub przekazywać telefonicznie.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer kórniczanina ukaże się 17 lipca 2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 10 lipca 2015 r.
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fotografie macieja Sobczyka, nagrodzone w konkursie fotograficznym z okazji 15-lecia Spółki komBUS.


