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NIK KONTROlUje 
BEZPiEcZEńSTwo UcZNiów

Dnia13 kwietnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz 
spotkali się z inspektorami Najwyższej Izby 
Kontroli, którzy przedstawili wytyczne wy-
nikające z badań kontrolnych pod hasłem 
„Wykonywanie przez gminy obowiązku 
dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli 
i szkół”. W spotkaniu z przedstawicielami 
NIK uczestniczyły także panie dyrektor 
szkół podstawowych  z Radzewa i Kórnika 
(SP1) oraz urzędnicy odpowiedzialni za 
transport i infrastrukturę. 

Wśród problemów, jakie należy rozwią-
zać wskazano brak w kilu lokalizacjach, 
przy przystankach autobusowych, na któ-
rych wsiadają i wysiadają uczniowie odpo-
wiednio oznaczonych przejść dla pieszych. 

Kontrola ma charakter ogólnopolski. 
Gminy będą mogły wnieść swoje uwagi do 
wystąpień pokontrolnych. Na podstawie 
zebranych materiałów NIK sporządzi kom-
pleksowy raport.

KomiSjA do SPRAw AZoTU

14 kwietnia 2016 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji do spraw Zanieczyszczenia 
Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolni-
czego przy Radzie Gospodarki Wodnej Re-
gionu Wodnego Warty. W posiedzeniu tym 
uczestniczył wiceburmistrz Antoni Kalisz.

 Podczas obrad przedstawiono pro-
jekt Rozporządzenia Dyrektora RZGW 
w Poznaniu w sprawie określenia wód po-
wierzchniowych i podziemnych wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych oraz obszaru szczegól-
nie narażonego, z którego odpływ azotu 
ze źródeł rolniczych do tych wód należy 
ograniczyć. Po przeprowadzonej dyskusji 
przyjęto opinię Komisji na temat tego rozpo-
rządzenia. Ważnym elementem propozycji 
jest uregulowanie obszaru monitorowania 
zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem 
azotem.

PRZEdSięBioRcZość SPoŁEcZNA 
w KóRNiKU

Także 14 kwietnia w Kórniku ogłosiły 
swoje powstanie dwie instytucje związane 
z tzw. przedsiębiorczością społeczną. Są to:

- O!środek Sp. z o.o. w Kórniku – przed-
siębiorstwo społeczne które, jak podkre-
ślają twórcy zrodzone jest z marzenia o lo-
kalnej przestrzeni wolnej od jakichkolwiek 
form wykluczenia.

- Spółdzielnia Socjalna CIS – będąca 

spółdzielnią rodzinną, która będzie wyko-
nywała prace leśne, czyli między innymi 
wycinkę i obróbkę drzew, nasadzenia itp.

Czwartkowe spotkanie prowadziła Bar-
bara Sadowska z poznańskiej „Barki”, która 
od lat angażuje się w stwarzanie możliwości 
rozwoju dla takich form przedsiębiorczości. 
Nie zabrakło przedstawicielki Powiatowego 
Urzędu Pracy, wiceburmistrza Antoniego 
Kalisza, radnego powiatowego Zbignie-
wa Tomaszewskiego, radnej Magdaleny 
Pawlaczyk, dyrektor OPS Bożeny Kiełtyki 
i dyrektor SP 1 Ewy Szybiak.

RAdNi PowiATU w KóRNiKU

Komisja Promocji i Rozwoju Regio-
nalnego Rady Powiatu Poznańskiego 
obradowała 18 kwietnia w Kórniku. Człon-
kowie komisji spotkali się w sali posiedzeń 
w bnińskim ratuszu. W programie obrad, 
poza sprawami bieżącymi znalazło się tak-
że zwiedzanie zabytkowego ratusza, Izby 
Pamiątek Regionalnych oraz Izby Szymbor-
skich. Radni odwiedzili także „Kórnicki We-
hikuł Czasu”, czyli goszczące w obiektach 
Zakładu Doświadczalnego Polskiej Akade-

mii Nauk ekspozycje prezentujące historię 
izby porodowej, kuźnię, magiel, pasiekę 
oraz zakłady dawnych mistrzów rzemiosła. 
Po obiektach oprowadzali: Iwona Marczak, 
Kazimierz Krawiarz, Stefan Wojciechowski 
oraz Adam Grzegorowski.  

STUdENci NA wARSZTATAch 
w KóRNiKU

W dniach od 20 do 22 kwietnia gościli 
w Kórniku studenci Wydziału Inżynierii 
Środowiska    i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Trzydniowe praktyki prowadził dr inż. Adam 
Zydroń. Tematem tegorocznych warsztatów 
była tzw. ustawa krajobrazowa. W ramach 
zadania studenci podjęli się wykonania 
wstępnej inwentaryzacji reklam na wybra-
nych ulicach naszego miasta.  

W spotkaniu organizacyjnym w dniu 20 
kwietnia uczestniczył wiceburmistrz Antoni 
Kalisz wraz z pracownikami Wydziału 
Planowania Przestrzennego oraz Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa oraz prezesem 
spółki Sater Kórnik.

Opr. ŁG
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iE 1. dokończenie budowy kanalizacji sa-
nitarnej przy ul. Kempingowej w Borówcu 
– w dniu 8 kwietnia 2016r. podpisano umowę na 
wykonawstwo. Planowany termin zakończenia 
zadania ustalony został na koniec sierpnia br.

2. Budowa odwodnienia na os. Przy ul. 
Sarniej w Szczytnikach (etap ii) – przygo-
towano materiały przetargowe na wykonanie 
zadania. Planowany termin zakończenia prac 
30.09.2016r. 

3. Budowa sieci wodociągowej na ulicy 
wiatrakowej w dachowie – wystąpiono do 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ze zgło-
szeniem zamiaru budowy. 

4. Budowa chodnika przy ul. śremskiej 
w Bninie wraz z zatokami autobusowymi (do 
os. Przy lesie w Błażejewie) - zlecono opra-
cowanie dokumentacji projektowej. Planowany 
termin wykonania dokumentacji 30.11.2016r.

5. Budowa ul. Szerokiej w Robakowie 
(na odcinku od ul. wiejskiej do ul. Poznań-
skiej) – przygotowano materiały przetargowe. 
Planowany termin zakończenia zadania do 
15.09.2016r.

6. Budowa ul. Krauthofera w Bninie – 
zlecono opracowanie dokumentacji projekto-
wej. Planowany termin oddania dokumentacji 
31.08.2016r. 

7. Budowa parkingu przy ul. dworcowej 
w Kórniku – ogłoszono przetarg na budo-
wę parkingu, termin składania ofert upływa 
28.04.2016r. Planowany termin zakończenia 
zadania do 30.06.2016r.

8. Utwardzenie ul. Leśnej w Robakowie 
– zlecono opracowanie aktualizacji dokumen-
tacji projektowej. Planowany termin oddania 
dokumentacji 30.06.2016r.

9. Budowa kompleksu edukacyjnego 
w pn. części gminy – budowa gimnazjum, 
przedszkola wraz ze żłobkiem (etap ii i etap 
III) – ogłoszono przetarg na realizację zadnia, 
termin składania ofert upływa 10 maja 2016r. 
Planowany termin zakończenia zadania do 
31.07.2017r.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
do oSiR w Kórniku – przygotowano materiały 
przetargowe. Planowany termin zakończenia 
zadania 30.09.2016r.

11. Budowa sieci wodociągowej w ul. 
modrzewiowej w Kórniku - wystąpiono do 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ze zgło-
szeniem zamiaru budowy.

12. Budowa oświetlenia w ul. Słonecznej 
w Błażejewie - zlecono opracowanie projektu. 
Planowany termin opracowania projektu do 
31.08.2016r.

13. Kamionkowskie centrum Aktywne-
go wypoczynku – Zadanie realizowane jest 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Kórnik na rok 2016. Ogłoszono przetarg na re-
alizację zadania, termin składania ofert upływa 
29.04.2016r. Planowany termin zakończenia 
zadania przewidziany jest na 30.07.2016r. 

Opr. Wydział Inwestycji

Inwestycje 
w tym numerze Kórniczanina przybliży-

my Państwu informację na temat Radzewa. 
miejscowość położona jest 8,5 km na połu-
dniowy-zachód od Kórnika, a zameldowane 
są w niej 503 osoby. Sołectwo zajmuję 
obszar 803 ha, z czego większość stanowią 
użytki rolne. Typowo rolniczy charakter 
wioski zmienia się. wszystko za sprawą roz-
woju budownictwa jednorodzinnego, które 
nasiliło się na przestrzeni ostatnich lat. jak 
twierdzi sołtys Radzewa julia Bartkowiak, 
a za razem radna Rady miasta i Gminy 
Kórnik proces zmian przebiega w sposób 
zrównoważony.

Jak w każdej mniejszej miejscowości miej-
scem w którym koncentruję się życie społeczne 
wsi jest świetlica wiejska. W Radzewie świetlica 
mieści się w budynku Remizy OSP. Ważne 
imprezy społeczno-kulturalne odbywają się 
właśnie tam. W zeszłym roku zorganizowano 
m.in.: zabawę karnawałową, spotkanie dla se-
niorów, festyn rodzinny, zabawę andrzejkową, 
Mikołajki oraz koncert muzyczny. W obiekcie 
organizowane są również szkolenia i spotkania 
różnych lokalnych środowisk.

Przy organizacji imprez pani Sołtys i Rada 
Sołecka chwali sobie współpracę z dwoma 
stowarzyszeniami działającymi na terenie 
miejscowości: Ochotniczą Strażą Pożarną oraz 
„Aktywnymi Radzewiankami”, które zawsze 
służą pomocą.

Przy budynku strażnicy znajduję się boisko 
sportowe, na którym oprócz zajęć sportowych 
odbywają się imprezy na świeżym powietrzu 
(festyny, dożynki). Z boiska korzystają również 
dwie drużyny piłkarskie z Radzewa: Roda Ra-
dzewo i Ogrody Grzybek. Aby obudzić w miesz-
kańcach „ducha sporu” planuje się budowę 
„siłowni pod chmurką”. Środki na realizację 
projektu będą pochodzić z budżetu sołeckiego 
oraz, jeśli się uda, z funduszy unijnych. 

Problemy z jakimi zmagają się mieszkańcy 
skupiają się wokół dwóch tematów. Pierwszym 
z nich jest brak kanalizacji sanitarnej. W ciągu 
najbliższych lat nie zakłada się podłączenia 
Radzewa do kanalizacji administrowanej przez 
spółkę Aquanet, ze względu na zbyt duże 
koszty przedsięwzięcia, które wynikają z du-
żych odległości między miejscowościami oraz 
z ukształtowania terenu. Gmina czyni jednak 
starania by Radzewo zostało podłączone do 
sieci kanalizacyjnej Śremu. 

Drugi temat dotyczy stanu infrastruktury. 
Budowa oświetlenia odbywa się etapowo, 
w minionym roku wykonano projekt oświetlenia 

ul. Żniwnej i Zbożowej. Głównym problemem 
miejscowości jest jej lokalizacja przy drogach 
powiatowych, ponieważ Zarząd Dróg Po-
wiatowych i włodarze Powiatu nie podejmuję 
żadnych działań związanych z  modernizacją 
stanu dróg oraz budową chodników. Przez 
miejscowość przebiegają drogi powiatowe 
(2471 P, 2472 P, 2478 P). „Chodniki, które po-
wstały w ostatnich latach wybudowane zostały 
z budżetu gminy. Mamy zaplanowane środki na 
budowę chodników na ul. Dworzyskowej oraz 
na odcinku ul. św. Mikołaja do ul. Wapiennej.  
Gmina chciałby zrealizować te inwestycje, 
jednak władze powiatu blokują te działania nie 
podejmując stosownych uchwał.” – komentuje 
sprawę Julia Bartkowiak.  Największy żal pani 
Sołtys ma do radnych Powiatu reprezentują-
cych naszą gminę, którzy jej zdaniem odkąd 
została Sołtysem miejscowości Radzewo (1999 
rok) mało angażują się w sprawy dotyczące 
poprawy infrastruktury drogowej, w części 
południowej Gminy Kórnik. Tzw. „łatanie dziur” 
nie rozwiązuje problemów mieszkańców. Julia 
Bartkowiak uważa, że potrzebne są zaplano-
wane i konsekwentnie realizowane działania 
dotyczące położenia nowych nawierzchni asfal-
towych.  Pani Sołtys zwróciła również uwagę na 
konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej 
i budowę przedszkola w związku ze wzrostem 
liczby nowych mieszkańców osiedlających się 
w Radzewie i sąsiednich wsiach. Powstające 
osiedla mieszkaniowe zasiedlają rodziny 
z dziećmi. W najbliższym czasie, należy więc 
pomyśleć, o przygotowaniu nowych miejsc 
w szkole i przedszkolu. 

Opr. ZF

WIEŚCI SOŁECKIE

Sołtys: Julia Bartkowiak
Tel.: 515 229 690

Jak poinformował redakcję „Kórnicza-
nina” pan Jan Nowaczyk, koordynujący 
akcję zbiórki nakrętek w celu pomocy w 
opłaceniu rehabilitacji niepełnosprawnego 
Adasia, udało nam się zebrać już 1,1 tony 
nakrętek, które sprzedano za kwotę 1100 
złotych. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom. 
Przypomnijmy, że nakrętki można dostar-
czać bezpośrednio do pana Jana na ul. 
Stodolną 35, lub przynosić je do Wydziału 
Promocji UMiG (Plac Niepodległości 41). 
Być może niebawem pojawią się także w 
niektórych sklepach pojemniki na nakrętki 
z napisem „... dla Adasia”.

Na zdjęciu (po prawej) obok Adasia wy-
nik naszej akcji. Te worki wypełnili Państwo 
nakrętkami, a dar Państwa serc pomoże 
Adasiowi skuteczniej walczyć z niepełno-
sprawnością.

ŁG

ZEbralIŚmy już pOnad tOnę !

Tradycją wsi Szczytniki jest wiosenne sprzątanie naszej 
miejscowości. W tym roku dołączyli do nas mieszkańcy wsi 
Koninko i razem zorganizowaliśmy wspólne porządkowanie. 
Organizatorami akcji byli m.in. członkowie Rady Sołeckiej wsi 
Szczytniki wraz z Sołtysem panem  M. Templewiczem, Rada 
Sołecka z Koninka z Sołtysem panem J. Schmitem oraz pani 
G. Błotna i pani L. Mikołajczak z KGW Szczytniki wraz z  panią 
kierownik Świetlicy Terapeutycznej Beatą Urbaniak z grupą 
dzieci i młodzieży. O godzinie 10 wyruszyliśmy z centrum wsi 
Szczytniki. Każdy uczestnik zaopatrzony został w rękawice 
i worki na śmieci. Porządkowaliśmy główne ulice naszych 
wsi. Pogoda była dla nas łaskawa, dlatego ochoczo zabrali-
śmy się do pracy. Stwierdziliśmy, że w tym roku jest trochę 
mniej zaśmieconych miejsc, może mieszkańcy zrozumieli, że 
przyjemniej jest przebywać w czystym otoczeniu i zdrowym 
środowisku. Akcja trwała do godziny 12, a później nadszedł 
czas na odpoczynek. Zebraliśmy się w świetlicy, dzieci otrzy-
mały słodycze i napoje, a opiekunowie podsumowali całą 
akcję przy kawie i ciastkach. Do zobaczenia za rok, może 
w większym gronie?

Przewodnicząca KGW 
G. Błotna

„SprZątanIE ŚWIata” 
W SZCZytnIKaCh I KOnInKu

WIElKIE  SprZątanIE  
W SZCZOdrZyKOWIE

Sprzątanie Świata obchodzimy co prawda w trzeci weekend 
września, natomiast w Szczodrzykowie przyśpieszyliśmy ten 
dzień, bowiem okazało się iż po okresie zimowym pobocza dróg 
i rowy stały się miejscem składowania odpadów.

Z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego i rady sołeckiej sprzą-
tanie Szczodrzykowa odbyło się dnia 16.04.2016 r. w godz.10:00 
do 14:00 a obszar przy i wzdłuż PKP mieszkańcy tego terenu 
posprzątali dzień wcześniej.

W przeprowadzonej akcji w której udział wzięły dwie grupy 10 
osobowe; uporządkowano i wyczyszczono pobocza dróg i rowy 
przy drogach gminnych, częściowo powiatowej i wojewódzkiej 
obrębu sołectwa. Obiektami sprzątających były: przystanki auto-
busowe, boiska sportowe, tereny wokół świetlicy i okoliczne lasy. 
Zebrano 20 worków śmieci oraz zlikwidowano 1 dzikie wysypisko.

Sołtys dziękuje wszystkim uczestnikom akcji , którym nie 
jest obojętny los oraz wygląd wsi i apeluje do tych wszystkich, 
którzy nagminnie zaśmiecają nasze środowisko by zastanowili 
się nad własnym  postępowaniem i zmienili swoje niechlubne 
„przyzwyczajenia”.

Roman Genstwa
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AQUANET S.A. zwraca uwagę, że zgodnie z realizacją wymagań dyrektywy ściekowej i Krajowego Programu oczyszczania 
ścieków Komunalnych na zbliżający się ostateczny termin możliwości skorzystania z promocyjnego podłączenia do sieci 
kanalizacji sanitarnej w ramach KPośK.

dzień 30 kwietnia będzie ostatnim dniem, w którym mieszkańcy mogą podpisać zlecenie z koordynatorem AQUANET S.A. 
ws. Realizacji usługi podłączenia na specjalnych warunkach. Prosimy o udostępnienie tej informacji mieszkańcom. 

Kórniczanin: Skąd pomysł na wolny 
Targ? 

magdalena Kosakowska: Pomysł wziął 
się stąd, że zauważyłam, jak wielu jest ludzi 
pragnących realizować się poprzez indy-
widualne, kreatywne działania i że brakuje 
lokalnych cyklicznych imprez, które umożli-
wiają takim osobom prezentowanie swoich 
dokonań. Z drugiej strony – jest wiele osób, 
które nie wiedzą, jak zacząć się promować. 
A taka inicjatywa umożliwia wykonanie pierw-
szych kroków w kierunku poznania potrzeb 
i preferencji swoich potencjalnych klientów. 

K: dlaczego warto przyjść na wolny 
Targ?

mK: Oprócz tych zadań, Wolny Targ to 
przyjemne, bezstresowe miejsce w którym 
można po prostu miło spędzić czas. Nie ma 
u nas wszechobecnej chińszczyzny, zalewu 
ulotek, przymusu kupowania i nagabywania. 
Jest za to mnóstwo dobrej energii, ciekawych 
przedmiotów, miłych ludzi dla których praca 
jest pasją. Na dzieciaki zazwyczaj czekają 
kreatywne warsztaty i zabawy. Staram się, 
by była to oaza dla wolnych ludzi: tych, którzy 
uwalniają swoje umiejętności i tych, którzy 
chcą na chwilę zwolnić tempo życia. U nas 
naprawdę jest dobra atmosfera. Może także 
dlatego, że wszyscy się lubią i wzajemnie sza-
nują. Bardzo dbam o to, by tak właśnie było.

K: Kto bierze udział w wolnych Tar-
gach?

mK: Wolny Targ po raz pierwszy odbył 
się w grudniu 2014 roku w Poznaniu. W cią-
gu tego półtora roku, w ponad 20 edycjach 
Wolnego Targu wzięło udział już ponad 
600 wystawców: artystów, rzemieślników, 
projektantów, lokalnych inicjatyw społecz-
nych i kulturalnych, fundacji, wydawnictw, 
lokalnych kawiarni, restauracji, food trucków 
itp. Zależy mi przede wszystkim na pre-
zentowaniu inicjatyw „z sąsiedztwa”, takich 
które powstają z potrzeby serca, w które ich 
twórcy wkładają swoje pasje i emocje. Może 
to dziwnie zabrzmi, ale zależy mi na tym, 
by w naszej okolicy było jak najwięcej ludzi 
spełniających się w pracy.

K: dlaczego postanowiła Pani zre-
alizować edycję podmiejską właśnie 
w Kórniku?

mK: Jestem mieszkanką gminy Kórnik od 
ponad dekady. Zawsze uważałam, że Kórnik 
ma olbrzymi potencjał. Swego czasu byłam 
też radną Rady Miejskiej w Kórniku i myślałam 
o wpisaniu miasta do sieci Slow City. Wtedy to 
nie wyszło, ale w mojej opinii Kórnik idealnie 
wpisuje się w tę ideę – uczynienia z niego 
siedziby tego co lokalne, piękne, zdrowe 
i smaczne. Jak pokazuje czas – pomysł się 
nie zestarzał. Wręcz przeciwnie – coraz więcej 
osób jest zainteresowanych tym, co oryginal-
ne, lokalne i zdrowe. 

K: czy będą kolejne edycje? od czego 
to zależy?

mK: Na pewno od włodarzy. Wydział 
Promocji i Pan Burmistrz spojrzeli na projekt 
przychylnie, widząc w nim także możliwość 
promocji gminy wśród mieszkańców Pozna-
nia, którzy są stałymi gośćmi Wolnego Targu, 
oraz gmin ościennych. Nieprzypadkowo 
zależało mi też na majowym terminie – przy 
okazji wizyty gości w Arboretum będą oni mieli 
okazję, by zatrzymać się na dłużej w Kórniku 
i zapoznać się z urokiem tej miejscowości. 
Wierzę, że pierwsza edycja kórnicka nie bę-
dzie ostatnią gdy wszyscy zobaczą, jak może 
się w praktyce realizować wspieranie małej 
lokalnej przedsiębiorczości. I jakie korzyści dla 
miasta i dla gminy płyną z postrzegania jej jako 
inicjatywnej i otwartej. Na pewno ważny jest też 

sukces frekwencyjny – jeśli przyjdzie nas dużo, 
będzie to znak, że taka idea jest potrzebna 
i mile widziana. Dlatego serdecznie zapraszam 
wszystkich Kórniczan! Do zobaczenia 15 maja 
na Rynku, wierzę, że to będzie piękny dzień! 

K: Reasumując: dla kogo jest wolny 
Targ? jakich wystawców poszukujecie?

mK: Z otwartymi ramionami przywitamy 
osoby, które działają w przestrzeni tzw. małej 
kreatywnej przedsiębiorczości, ludzi tworzą-
cych niepowtarzalne przedmioty własnymi 
rękami: rzemieślników, rękodzielników, pro-
jektantów, twórców sztuki użytkowej itp. Mile 
widziani producenci jedzenia, przetwórcy 
z terenu naszej gminy, osoby piekące np. 
pieczywo pozbawione chemii, rolników ze 
swoimi naturalnymi wyrobami itp., czy gastro-
nomów, którzy mogą się pochwalić domowym 
jedzeniem. Lista jest otwarta. Zapraszamy 
wystawców „bez konserwantów i bez plastiku”. 
Warto dodać, że ilość miejsc jest ograniczona, 
dlatego zachęcam niezdecydowanych do po-
dejmowania szybkich decyzji. Już mamy sporo 
zgłoszeń a to dopiero początek naboru. Osoby 
zainteresowane wystawieniem się w ramach 
Wolnego Targu w Kórniku prosimy o maila na 
adres kontakt@wolnytarg.pl z krótkim opisem 
działalności, linkami itp.

red.

WOlny targ W KórnIKu
RoZmowA Z oRGANiZAToRKą wYdARZENiA

KóRNicKiE  TowARZYSTwo            
PomocY SPoŁEcZNEj proponuje 
dzieciom i młodzieży szkół podstawowych 
i gimnazjów udział w kolonii w Białym Du-
najcu k/Zakopanegow terminie od 7 lipca 
2016 do 19 lipca 2016 roku.

Zapewniamy:
• od wielu lat współpracującego z KTPS-
-em kierownika z młodymi, energicznymi, 
pełnymi pomysłów wychowawcami
• autokar turystyczny  (do dyspozycji na 
miejscu) 
• zakwaterowanie w pokojach 2,3,4- oso-
bowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
TV i WiFi 
• domowa kuchnia – 4 posiłki dziennie
• w programie pobytu proponujemy:
- poznanie walorów krajoznawczo–tury-

stycznych Podhala w czasie wycieczek 
i wypraw w góry z przewodnikiem ta-
trzańskim oraz jednodniowy wypad na 
Słowację (wymagane posiadanie  dowodu 
osobistego lub paszportu)
- rozwijanie zamiłowania do aktywnego 
spędzania czasu  wolnego i poznawania 
ojczystej  ziemi
- odwiedzenie miejsc związanych z rodziną 
Zamoyskich
- poznanie związków Kórnika i Podhala 
dawniej i dziś 
- zajęcia integracyjne, sportowe, rekreacyj-
ne, plastyczne, ogniska, dyskoteki i wiele, 
wiele innych niespodzianek!

Dla uczestników zamieszkałych na 
terenie gminy Kórnik, koszt pobytu wynosi 
1000.00 zł. 

Dla dzieci podatników, którzy przeka-
zali swój 1% na rzecz KTPS przewidziano 
zniżkę.

Dla rodzin niezamożnych istnieje moż-
liwość negocjowania ceny. 

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych 
informacji udziela 

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

Potwierdzeniem rezerwacji uczest-
nictwa dziecka w kolonii jest wpłacenie 
zaliczki na konto KTPS nr rachunku BS 
Kórnik 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 
z dopiskiem „kolonia”.
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Apteka Prywatna Błaszczak- Lucińska,
 ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. 61 8 170 128
dostępnosć w porze nocnej (22:00 - 8:00) 
w dniach:
28.03.2016 - 03.04.2016
09.05.2016 - 15.05.2016
20.06.2016 - 26.06.2016
01.08.2016 - 07.08.2016
12.09.2016 - 18.09.2016
24.10.2016 - 30.10.2016
05.12.2016 - 11.12.2016

Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, Kórnik
Tel. 61 8 170 834
dostępnosć w porze nocnej (22:00 - 8:00) 
w dniach:
04.04.2016 - 10.04.2016
16.05.2016 - 22.05.2016
27.06.2016 - 03.07.2016
08.08.2016 - 14.08.2016
19.09.2016 - 25.09.2016
31.10.2016 - 06.11.2016
12.12.2016 - 18.12.2016

„Apteka w Rynku”. 
pl. Niepodległości 40, Kórnik
dostępnosć w porze nocnej (22:00 - 8:00) 
w dniach:
11.04.2016 - 17.04.2016
23.05.2016 - 29.05.2016
04.07.2016 - 10.07.2016
15.08.2016 - 21.08.2016
26.09.2016 - 02.10.2016
07.11.2016 - 13.11.2016
19.12.2016 - 25.12.2016

Apteka A-2 Borówiecka, 
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
dostępnosć w porze nocnej (22:00 - 8:00) 
w dniach:
18.04.2016 - 24.04.2016
30.05.2016 - 05.06.2016
11.07.2016 - 17.07.2016
22.08.2016 - 28.08.2016
03.10.2016 - 09.10.2016
14.11.2016 - 20.11.2016
26.12.2016 - 31.12.2016

Apteka „Rumiankowa”, 
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
dostępnosć w porze nocnej (22:00 - 8:00) 
w dniach:
25.04.2016 - 01.05.2016
06.06.2016 - 12.06.2016
18.07.2016 - 24.07.2016
29.08.2016 - 04.09.2016
10.10.2016 - 16.10.2016
21.11.2016 - 27.11.2016

Apteka „obok Przychodni”, 
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. 61 893 72 89 
dostępnosć w porze nocnej (22:00 - 8:00) 
w dniach:
02.05.2016 - 08.05.2016
13.06.2016 - 19.06.2016
25.07.2016 - 31.07.2016
05.09.2016 - 11.09.2016
17.10.2016 - 23.10.2016
28.11.2016 - 04.12.2016

dyżury aptEK dOStępnyCh 
W pOrZE nOCnEj

oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i GmiNY KóRNiK

o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulicy Poznańskiej i Skła-
dowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353), 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie 
ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb 
Żerniki, gmina Kórnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 2 maja 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 20 maja 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. 15:00 (I piętro, sala 106 – przy 
sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, uwagi do 
projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim 
przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres: 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

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

oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA miASTA i GmiNY KóRNiK

o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej 
i dworcowej, obręb dziećmierowo, 
gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) i art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353), zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Głównej, Słonecznej i Dworcowej, gmina 
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 29 kwietnia 2016 
r. do 20 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik,  pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
o godz. 15:00 (I piętro, sala 106 – przy 
sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwa-
gi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. na 
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 
3 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wnie-
sione w postaci elektronicznej opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej. Organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych uwag będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

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

uWaga!
w  n a j b l i ż s z y c h  d n i a c h 

n a  P o d z a m c z u 
z a i n s t a l o w a n y  b ę d z i e 

d E F i B RY L ATo R . 
wi ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  t e n  t e m a t 

z a  d w a  t y g o d n i e .

uWaga 
KIErOWCy!

Prace modernizacyjne przy węźle au-
tostradowym w Krzesinach utrudniające 
dojazd z Kórnika do Poznania trasą S-11 
mają potrwać do końca maja. Dodatko-
wo kierowcy poruszający się trasą S11 
w rejonie Kórnika będą musieli liczyć się 
z dodatkowymi utrudnieniami. Rozpoczął 
się bowiem remont trasy między węzłami 
Kórnik Północ i Kórnik Południe.

Prace będzie prowadzić Skanska. Zmia-
ny w organizacji ruchu zostaną wprowadzo-
ne w nocy. - W obrębie węzła Kórnik Północ 
zwężona do jednego pasa ruchu zostanie 
jezdnia północna (w stronę Poznania) 
oraz jezdnia południowa od węzła Kórnik 
Północ do węzła Kórnik Południe - wyjaśnia 
wykonawca prac. Taka organizacja ruchu 
będzie obowiązywać jedynie przez kilka 
dni - na czas budowy przewiązek przez pas 
rozdziału i ustawiania barier separujących 
ruch na jednej jezdni. 

24 lub 25 kwietnia ruch z jezdni pro-
wadzącej w stronę Poznania zostanie 
przeniesiony na jezdnię prowadzącą 
w stronę Środy Wielkopolskiej. Będzie się 
więc odbywać dwukierunkowo na jezdni 
południowej trasy S11. - Takie rozwiązanie 
prowadzenia ruchu zastosowane będzie do 
zakończenia prac na jezdni północnej. Po 
czym nastąpi całkowite przerzucenie ruchu 
dwukierunkowego z jezdni południowej na 
jezdnię północną celem realizacji robót na 
drugiej jezdni - dodaje.

Wszystkie prace mają się zakończyć 
do 15 czerwca. Informację cytujemy za 
portalem epoznan.pl

Redakcja

STRAŻ miEjSKA iNFoRmUjE

Straż Miejska w Kórniku poszukuje właścicieli dwóch pochwyconych niedawno pie-
sków. Szczeniak został znaleziony 15 kwietnia w Kórniku. Większy piesek błąkał się 14 
kwietnia w Szczytnikach. Telefon do Straży Miejskiej: 604 607 104.

ŁG

Dnia 7 maja br. odbędą się obchody 
Powiatowego Dnia Strażaka oraz 70 - lecia 
założenia OSP Kamionki. 

I część, odbędzie się w Kórniku. Nie-
stety organizatorzy nie dostarczyli do chwili 
zakończenia składu tego numeru informacji 
na temat harmonogramu imprezy. Prosimy 
śledzić stronę internetową www.kornik.
pl na której opublikujemy te informacje. 
Znajdą się one także w kolejnym numerze 
„Kórniczanina” (6 maja).

II część odbędzie się w Kamionkach 
na boisku wiejskim w godz. 14.00 - 20.00.

W programie przewidziane są następu-
jące atrakcje dla mieszkańców:
- pokazy sprzętu strażackiego
- pokazy I pomocy
- animacje dla dzieci  i młodzieży
- ogromna zjeżdżalnia w kształcie wozu 
strażackiego,
- ścianka wspinaczkowa,
- suchy basen z piłkami,
- mega twister, mega klocki, puzzle XXL, 
mega jenga, rzut do celu, tunele i inne
- DJ
Zapraszamy. 

Opr. ŁG

ZapraSZamy 
na ŚWIętO 
StrażaKóW

„Kufta” 
ZnaCZy rOWEr

Dziękujemy wszystkim 11 osobom, 
które prawidłowo odpowiedziały na pytanie 
konkursowe z numeru 6/2016 (str. 16), do-
tyczące gwary poznańskiej. Słowo „kufta” 
oznacza oczywiście rower.

Losowania nagrody dokonała autorka 
artykułu Ewa Serwatkiewicz oraz Marek 
Szymański, autor książki „W antrejce 
na ryczce”. Nagrodę, którą była właśnie 
wyżej wspomniana książka wręczyliśmy 
szczęśliwej laureatce (która nie zgodziła się 
na opublikowanie jej danych osobowych) 
w kórnickim ratuszu. Gratulujemy!

ŁG



10 nr 8/2016 22 kwietnia 2016 r. 11

K
U

LT
U

R
A

h
A

R
m

o
N

o
G

R
A

m „Każdy z nas nosi w sobie piękno. 
Cała sztuka polega na tym, by umieć 

je odkryć”
– Éric-Emmanuel Schmitt

W dniach 4 – 8.04.2016 z okazji Między-
narodowego Dnia Sztuki w Gminie Kórnik 
odbył się Tydzień Sztuki 2016 zorganizowany 
w dwóch zaprzyjaźnionych szkołach: Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopolskich Roba-
kowie i w Szkole Podstawowej w Kamionkach. 
Wydarzenie to poruszyło wiele zagadnień 
związanych z różnymi dziedzinami sztuki. 
Program Tygodnia Sztuki 2016 obejmował 
organizację wystaw, warsztatów, współpracę 
z biblioteką szkolną, współpracę z uznanymi 
artystami – dr inż. arch. Katarzyną Słuchocką 
i dr Klaudią Grygorowicz-Kosakowską, prelek-
cje nauczycieli, pokazy filmów oraz wycieczki 
edukacyjne.

Dotarcie do społeczeństwa poprzez sztukę 
i poprzez artystyczne aluzje wywiera często 
znacznie lepszy efekt, niż przesłanie w postaci 
samej teorii. Ponadto uroczyste otwarcie wy-
staw zarówno w Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich Robakowie jak i w Szkole Pod-
stawowej w Kamionkach pełniło rolę spotkania 
integracyjnego, gdzie wszyscy obecni goście 
mieli możliwość własnej interpretacji sztuki 
i odniesienia się do poruszonych problemów.

Uroczyste otwarcie Tygodnia Sztuki 
2016 odbyło się w 5.04.2016 r. o godz. 11:00 
w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie. Wystawa, która zainaugurowała 
Tydzień Sztuki w murach szkoły w Robakowie 
nosiła nazwę: „SPORT – SZTUKA I NAUKA” 
i realizowana była w ramach projektów eduka-
cyjnych uczniów gimnazjum przez:  Adriannę 
Najderek, Angelikę Brzezińską, Milenę Wojta-
szak, Patrycję Matelę, Sylwię Suder,  Bartosza 
Kupieckiego, Jakuba Kuźmę, Konrada Grześ-
kowiaka, Krzysztofa Haremskiego, Mateusza 
Miśko, Piotra Pacholskiego, Wiktora Łęskiego 
i Wojciecha Lesińskiego.

Podstawowym założeniem wystawy reali-
zowanej w ramach projektów edukacyjnych 
była jej interdyscyplinarność. Twórcy starali się 
w swoich pracach nawiązać do różnych dyscy-

plin jakimi są sport, sztuka i nauka – geografia. 
Sport zdobywa coraz większą popularność, 
już nie tylko jako przyjemna forma spędzania 
wolnego czasu, ale przede wszystkim zdrowa 
i przyjazna środowisku aktywność fizyczna. 
Sztuka wyzwala i aktywizuje różnorodne 
obszary naszej osobowości, pomaga pod-
nosić własną samoocenę i wartości, rozwija 
wyobraźnię i kształtuje wrażliwość na piękno 
wytworów kultury. Geografia rozwija cieka-
wość podróżniczą, budzi chęć poznawania 
świata i otaczających nas zjawisk przyrody. Te 
trzy bieguny, połączone twórczą wyobraźnią 
uczniów, zaowocowały bardzo ciekawymi 
pracami prezentowanymi na wystawie.

Uroczyste zamknięcie TYGODNIA SZTU-
KI miało miejsce 8.04.2016 r. o godz. 15:00 
w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Pani 
Bogna Skoraszewska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach – i Pani Bożena 
Czerniak – dyrektor Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich Robakowie – podsumo-
wały artystyczne wydarzenia całego Tygodnia 
i podziękowały uczniom i organizatorom za 
zaangażowanie w całe przedsięwzięcie. 
Podziękowania skierowane były również do 
Rady Rodziców i wszystkich uczestniczących 
w wydarzeniu gości. Wydarzenie uświetniła 
wspaniała wystawa pt. „MALARSTWO 
i RZEŹBA” autorstwa dr inż. arch. Katarzyny 
Słuchockiej i dr Klaudii Grygorowicz-Kosakow-

skiej oraz wystawa prac uczniów tamtejszej 
szkoły podstawowej realizowanych przez 
Koło Integracji Sztuk Plastycznych Szkoły 
Podstawowej w Kamionkach autorstwa: 
Agaty Morańdy, Amelii Biegały, Anny Pałka, 
Dominiki Gębala, Dominiki Szalczyk, Ewy 
Ajchsztet, Ewy Topolskiej, Izabeli Wasiak, Ja-
gody Mikos, Jagody Sibilskiej, Julianny Urban, 
Julii Leszczyńskiej, Kacpra Glisty, Karoliny 
Abraszkiewicz, Mai Kaczmarek, Maksymiliana 
Sztul, Małgorzaty Ambrożuk, Marty Starosty, 
Maurycego Jeske-Choińskiego, Nadii Konys, 
Natalii Frącala, Nikoli Jankowskiej, Patrycji 
Rymelskiej, Weroniki Suskiej, Wiktorii Podgór-
skiej, Zofii Sibilskiej, Zofii Tomczak, Zuzanny 
Jarmużek i Zuzanny Nowak.

Tydzień pełen twórczych działań inspiro-
wał, odkrywał nieznane historie, ale przede 
wszystkim zaktywizował uczniów do wyra-
żenia i analizy otaczającego nas świata oraz 
zjawisk przyrodniczych poprzez sztukę i po-
przez artystyczne aluzje, wywierając często 
znacznie lepszy efekt, niż przesłanie w postaci 
samej teorii.

TYDZIEŃ SZTUKI 2016 realizowany był 
w formie grantu ze środków przyznanych przez 
Gminę Kórnik.

Organizatorzy 
TYGODNIA SZTUKI 2016:

Sylwia Przybylska-Sawicka
Przemysław Koliński

15 kwietnia 2016 r. w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu od-
było się uroczyste podsumowanie oraz 
wręczenie Nagrody Publiczności dla naj-
ciekawszych prac wystawy pokonkursowej 
V edycji konkursu dla szkół podstawowych 
oraz II edycji konkursu dla gimnazjów „Po-
znań na osi czasu”. Tegorocznym tematem 
przewodnim była „Architektura i rzeźba na 
przestrzeni wieków”. 

Wśród kilkunastu zespołów szkół z 
wielkopolski II miejsce w kategorii Nagroda 
Publiczności zdobyli uczniowie z Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Robako-
wie, które wywalczyli: Aleksander Polcyn, 
Marcjanna Sokołowska i Martyna Szeląg 
z klasy 1a.

Przebieg zarówno konkursu jak i wy-

stawy koordynowała Pani Aleksandra 
Kaczmarek we współpracy z Wojewodą 
Wielkopolskim, Wielkopolskim Kuratorem 

Oświaty oraz Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Przemysław Koliński

W piękną niedzielę, 03.04 br., w Borów-
cu spotkali się miłośnicy nordic walkingu by 
wspólnie pomaszerować w „Wiosennym 
marszu z kijkami”.  Uczestnicy, po roz-
grzewce i instruktażu dotyczącym prawi-
dłowej techniki chodzenia, poprowadzonym 
przez niesamowitych instruktorów z Marsz 
Po Zdrowie, korzystając z atutów rewela-
cyjnej pogody oraz malowniczej okolicy 
przeszli dystans 6 km.

Podczas marszu towarzyszyło nam 
nie tylko słońce, lecz także dobre humory 
i piękny las. Wśród niemal 40 uczestników 
marszu znalazły się osoby posiadające 

już doświadczenie w chodzeniu z kijkami, 
jak również dopiero rozpoczynające swoją 
przygodę z tą dyscypliną, osoby młode 
(najmłodsza uczestniczka miała niecałe 
10 miesięcy) i dojrzalsze wiekiem, panie 
i panowie, przedstawicielki lokalnych 
władz m.in. radna Dorota Buchalska, 
mieszkańcy Borówca i sympatycy naszej 
miejscowości. Jeśli ktoś z nami nie był 
– zachęcamy w ramach pocieszenia do 
obejrzenia galerii z wydarzenia dostępnej 
na stronie eborowiec.pl. Na trasie czekały 
na nas przygotowane przez instruktorów 
zadania takie jak wyścigi rzędów czy też 

kreatywne tworzenie napisu „Borówiec” 
z leśnych materiałów. Na mecie z kolei 
dla każdego przewidziane były wiosenne 
upominki – bratki, które będą przypominać 
o wydarzeniu, a dla spragnionych – woda.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
mile spędzony czas a Krzysztofowi i Ju-
stynie z Marsz po Zdrowie  za rewelacyjne 
poprowadzenie marszu. Już dziś zaprasza-
my Państwa na kolejny event w Borówcu!

  
Sołtys sołectwa 
Borówiec Nowy

  Sylwia Brzoskowska

Lubisz  jeździć  rowerem?  Uwielbiasz  
czytać? Chcesz połączyć obie pasje?  Od-
jazdowy Bibliotekarz  jest idealnym  wyda-
rzeniem  dla  Ciebie! Już  w sobotę 7 maja  
wystartuje kolejny raz kórnicka  edycja tej  
imprezy. Podczas  rajdu  bibliotekarze, czy-
telnicy  i miłośnicy  książek  oraz rowerów,  
przejeżdżając  przez  Kórnik  i okolice,  będą  
mieli  okazję  przyjemnie  i aktywnie  spę-
dzić wiosenne popołudnie w gronie osób o 
podobnych pasjach. W tym roku spotykamy 
się w Bibliotece Publicznej w Kórniku (ul. 
Poznańska 65) o godzinie 10:00. Chwilę 
później wyruszymy w trasę, by przez Mo-
ścienicę i Kamionki dotrzeć do Robakowa. 
Tam będziemy gościć w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich. Tradycyjnie nie 
zabraknie atrakcji i konkursów. Zaczniemy 
od Rowerowego Pogotowia Ratunkowego, 
które poprowadzi Kórnickie Bractwo Ro-
werowe. Prezes Bractwa, Krzysztof Rolnik 
zapewnił nas, że uczestnicy dowiedzą się jak 
odpowiednio przygotować się na wycieczkę 
rowerową (ubiór, zestaw naprawczy itp.) 
oraz jak dokonać prostych napraw swojego 
roweru. Za to, jak zadbać o zdrowie rowerzy-
sty, jak uniknąć kontuzji opowie fizjoterapeu-
ta Bartek Zakrzewski. Uczniowie Gimnazjum 
przypomną podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Po takiej dawce wiedzy 
będzie można przystąpić do sportowych za-
wodów rowerowych przygotowanych przez 
nauczycieli Gimnazjum. Tradycją Odjazdo-
wego Bibliotekarza jest „zabawa słowem”, 

czy będzie to limeryk czy może inna forma, 
przekonacie się Państwo na miejscu. Dla 
najmłodszych uczestników, których z roku 
na rok jest z nami coraz więcej, odbędzie się 
konkurs plastyczny „Zaczarowany rower”. 
Oba konkursy przygotowały i poprowadzą 
Panie z Biblioteki Publicznej w Kórniku. Na 
uczestników będzie czekała także słodka 
niespodzianka. Do Kórnika wrócimy trasą 
przez Drapałkę.

Zachęcamy również do wymiany książek 
– zabierzcie ze sobą przeczytane lektury, 
w Robakowie wymienimy się nimi między 
sobą. Znakiem rozpoznawczym Odjazdowe-
go Bibliotekarza są pomarańczowe koszulki, 
nie zabraknie ich także w tym roku. Bardzo 
prosimy by osoby, które mają koszulki z 
poprzednich edycji zabrały je ze sobą.

Zapraszają Organizatorzy: Stowarzysze-

nie Smartness oraz Biblioteka Publiczna w 
Kórniku Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Robakowie

Rajd oraz atrakcje są bezpłatne. Zapisy: 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, tel. 61 8170-
021, e-mail: biblioteka.publiczna@kornik.pl 
lub bpkornik@kornik.pl 

UwAGA!
informacja dla czytelników Biblioteki 

Publicznej w Kórniku
w dniu 7 maja 2016 r. (sobota) Biblio-

teka będzie nieczynna. Związane jest to 
z tym, że wszyscy pracownicy Biblioteki 
biorą udział w odjazdowym Biblioteka-
rzu. Za niedogodności przepraszamy, 
a naszych czytelników zapraszamy na 
rajd rowerowy. 

Smartness

OdjaZdOWy bIblIOtEKarZ pOnOWnIE W KórnIKu

WIOSEnny marSZ Z KIjKamI W bOróWCu

tydZIEŃ SZtuKI 2016 W gmInIE KórnIK

„pOZnaŃ na OSI CZaSu”
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ChrZCIElnICa 
pOlSKI 

cZęść i

Przeżywamy okres rocznicy wielkiego 
wydarzenia historycznego związanego z po-
czątkiem kościoła katolickiego w Polsce oraz 
tworzenia się państwowości. Rocznica ta ogni-
skuje uwagę Polaków na szacownych reliktach 
z epoki. Szczególnym blaskiem świeci między 
nimi to, co zachowało się na Ostrowie Lednic-
kim – fascynującej tajemniczym, pierwotnym 
nastrojem wyspie niedaleko Gniezna – tym 
bardziej, że ostatnie lata wypełnione żmudny-
mi badaniami archeologów i historyków sztuki 
przyniosły rewelacyjne odkrycia i całkiem nowe 
ustalenia nie tylko w prawdopodobnej kolebce 
chrystianizacji Polski, ale też blisko nas, miano-
wicie na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Coraz 
bardziej gmatwa  się kwestia wyjaśniania 
sporu o miano pierwszej Chrzcielnicy Polski 
za sprawą coraz to bardziej zaskakujących 
odkryć archeologicznych na poznańskim 
Ostrowie Tumskim. Coraz bardziej zdania 
zostają podzielone w kwestii pierwszej stolicy 
Polski. Jedyne co jest obecnie pewne to fakt 
chrzczenia Polan w tych dwóch ważnych 
ośrodkach chrystianizacji – Ostrów Lednicki 
i Poznań. W dzisiejszym artykule chciałabym 
skupić Państwa uwagę na miejscu dłużej 
eksplorowanym archeologicznie przez wielu 
specjalistów z różnych dziedzin nauki jakim 
jest Ostrów Lednicki koło Gniezna.

O tym ważnym dla nas miejscu z punktu 
widzenia historii Polski pisał już kiedyś mój mąż 
ś.p. Jerzy Fogel w artykule p.t. „Chrzcielnica 
Polski, który ukazał się w Przewodniku Kato-
lickim w 1995 roku.

W roku 2016 – roku 1050 rocznicy chrztu 
Polski przedstawię Państwu pewne, najistot-
niejsze fragmenty wspomnianego artykułu, 
skupiając się na tym jak doszło do tych wnio-
sków męża.

(…)” bo i nie co innego niż dobrze pojęta 
patriotyczna emocja uruchomiła już przed 

półtorawieczem zainteresowanie naszego 
społeczeństwa Ostrowem Lednickim. Było 
to w warunkach zaboru pruskiego. Początek 
sławy zabytkowej architektury lednickiej dała 
publikacja Edwarda hr. Raczyńskiego z 1843 
roku, zawarta w monumentalnym dziele 
„Wspomnienia Wielkopolski”. Historyczną 
treść Ostrowa Lednickiego zaczęto kojarzyć 
z odpowiednimi fragmentami średniowiecz-
nych kronik: Thietmara, Galla Anonima, Jana 
Długosza.

Pomyślny przełom w sytuacji wyspy i całe-
go obiektu nastąpił  w 1856 roku, gdy zakupił 
ją Albin hr. Węsierski ziemianin z pobliskiego 
Zakrzewa. Zgromadził on wokół problematyki 
Ostrowa najprzedniejsze osobistości świata 
nauki z Joachimem Lelewelem, Aleksandrem 
Przeździeckim, czy Marianem Sokołowskim 
na czele. Rezultaty szczegółowych badań 
architektonicznych, przeprowadzonych przez 
tego ostatniego zachowały wartość naukową 
po dzień dzisiejszy.

W drugiej połowie dziewiętnastego wieku 
o Ostrowie Lednickim było już głośno w kraju 
i zagranicą. Odsłonięta spod warstwy gruzu 
i ziemi kamienna rotunda oraz złączona 
z nią budowla o prostokątnym zarysie stały 
się przedmiotem ożywionych dyskusji i kon-
trowersji. Ale archeologia długo jeszcze nie 
powiedziała ostatniego słowa. Prace wykopa-
liskowe kontynuowano w nowym stuleciu. Od 
międzywojnia po nasze czasy prowadzi się je 
prawie nieprzerwanie, włączając do nich coraz 
to bardziej obszerniejsze grono specjalistów 
z różnych dziedzin nauki. Niemal równe sto 
lat po znakomitej akcji krakowskiego historyka 
sztuki – Mariana Sokołowskiego, pojawili się 
jego krakowscy następcy z prof. Klementyną 
Żurowską na czele. Kilku letnie intensywne po-
szukiwania i studia, wspomagane walnie przez 
archeologów wielkopolskich, dały niespodzie-
wane rezultaty. Rola Ostrowa Lednickiego we 
wczesnych dziejach Polski ukazała się w no-
wym świetle, znacznie przy tym zwyżkując. 
Wydarto wreszcie lednickiej ziemi jej najwięk-
szą tajemnicę, a stanowiły ją relikty możliwe 
do zinterpretowania jako pozostałości dwóch 
wziemnych basenów chrzcielnych. Wnikliwe 
studia porównawcze, powołujące odpowiednie 
analogie z całej wczesnochrześcijańskiej Eu-

ropy, uwzględniające dawne reguły liturgiczne 
Kościoła katolickiego i wpasowujące płynące 
stąd w realia państwa pierwszych Piastów, 
oświetlone źródłami archeologicznymi i pisa-
nymi, wyłoniły niezwykły obraz.

W konturach przedstawia się on następu-
jąco. Polański książę Mieszko podjął zamysł 
chrystianizacji swego państwa w określonej 
sytuacji politycznej. Przyjęcie nowej wiary 
z Czech dawało Mieszkowi w oczywisty spo-
sób poparcie z ich strony w konflikcie z poga-
nami i szerzej nobilitowało go w oczach całej 
chrześcijańskiej Europy. Gwarancja zbliżenia 
z Czechami miało być małżeństwo Mieszka 
z Dąbrówką, siostrą księcia praskiego Bole-
sława II. W gąszczu domysłów i mniej lub bar-
dziej prawdopodobnych hipotez wysuwanych 
z nader lakonicznych zapisków kronikarskich, 
dwa fakty są zupełnie pewne: chrzest Mieszka 
pozostawał w związku z osobą Dąbrówki i na-
stąpił po jej przybyciu do Polski w 965 roku.

Grupowe chrzty ludu, zarządzone przez 
księcia, odbywały się na pewno poza Ostro-
wem Lednickim może gdzieś nad otwartymi 
zbiornikami wodnymi. Chrystianizacja kraju 
postępowała powoli, opornie. Książę musiał 
nie raz sięgać po środki przymusu, by odwieść 
poddanych od starych bogów. Ale solidne 
podstawy wiekopomnego Dzieła zostały już 
położone, zapewniając mu stały rozwój na 
kolejne stulecia.

A wszystko to najprawdopodobniej zaczęło 
się tu, w małej rotundzie na Ostrowie Lednic-
kim, gdzie padły słowa biskupa Jordana: Ego 
te baptiso, Messo (Mieszko), in nomine Patris, 
et Filli, et Spiritus Sancti. Tu zaświecił nad 
Polską pierwszy lumen Christi.”

Wnikliwe badania archeologiczne obu 
miejsc zarówno na Ostrowie Lednickim jak i na 
Ostrowie Tumskim w Poznaniu odkryły wiele 
tajemnic przed nami, ludźmi nowoczesnej 
technologii XXI wieku i ukazały obraz z życia 
naszych przodków z przed ponad tysiąclecia. 
Jednak wnioski płynące z tej żywej historii 
i archeologii dostępnej na wyciągnięcie ręki 
poprzez muzea w obu miejscach każdy musi 
wyciągnąć już sam, zastanawiając się nad 
poczynaniami naszego słynnego księcia – 
Mieszka z 966 Anno Domini. 

  Irena Fogel

Dnia 11 kwietnia 2016 r. w przeddzień  
155 rocznicy śmierci hrabiego Adama Ty-
tusa Działyńskiego członkowie Kórnickiego 
Stowarzyszenia „Ogończyk” spotkali się, 
aby uczcić Jego pamięć, przypomnieć życie, 
działalność polityczną i społeczną , zasługi dla 
kultury i ocalenia dziedzictwa narodowego dla 
przyszłych pokoleń. Dla przypomnienia,  Adam 
Tytus hr. Działyński urodził się 24 grudnia 1796 
roku w poznańskim pałacu swojej babki. 5 
listopada 1826 r. w spadku po ojcu otrzymał 
dobra kórnickie. Adam Tytus hr. Działyński 
zmarł nagle w nocy z 11/12 kwietnia 1861r  
w swym poznańskim pałacu.

Przy okazji  rocznicy  pan Robert Maj-
chrzak wykonał  znaczek dla członków stowa-
rzyszenia z herbem Działyńskich Ogończyk, 
którym pieczętuje się również Kórnickie 

Stowarzyszenie „Ogończyk”.
Po zakończonym zebraniu członkowie 

stowarzyszenia  złożyli wiązankę biało-czer-

wonych kwiatów pod pomnikiem Tytusa hr. 
Działyńskiego  stojącym  na podzamczu.

Stanisława  Andrejewska

155 rOCZnICa  ŚmIErCI hrabIEgO adama tytuSa dZIaŁyŃSKIEgO
Członkowie KS „Ogończyk” uczcili hrabiego Tytusa. Foto. Halina Narożna
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61 855 75 28; 61 851 30 77;  800 160 168 

 
                            
                   
 
 

                  2016-05-07 
                przy Centrum Rekreacji i Sportu 

                                              OAZA, Kórnik 
                                 od  godz.9⁰⁰  

 Klub	Podróżnika	z	Kórnika	
	

	Słodko	‐	gorzki	smak	Afryki	
misyjne	wspomnienia	położnej	pracującej	w	buszu		

	 	
	
Afrykańskie	 kobiety	
mają	 w	 oczach	 coś	
niezwykłego,	 jeśli	 nie	
jesteś	pewny	siebie,	są	w	
stanie	 jednym	
spojrzeniem	 położyć	 Cię	
na	 łopatki.	 Jest	 jednak	
wydarzenie	 podczas	
którego,	 my,	 zwykli	
muzungu	 możemy	 na	
chwilkę	 dotknąć	 tej	
niezwykłej	 siły,	
okraszonej	 sporą	dawką	
magii.	 Zapraszamy	 do	
wkroczenia	 w	 intymny	
świat	 afrykańskich	
narodzin‐	 podczas	
których	 tajemnica,	
śmierć	 i	 życie	 tańczą	 w	
jednym	rytmie... 

 
Opowiada Ewelina	Walkowiak - Rodowita Bninianka. Położna.Od 4 lat 
wolontariuszka Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. 
 
 
5	maja	2016	r.	o	godzinie	19.00		

w	restauracji	„Ventus”	
 
Wstęp	wolny	
Obowiązują	zapisy:	osobiście	w	Bibliotece	Publicznej	w	Kórniku	przy	ul.	Poznańskiej	65		
lub	pod	nr	telefonu:	61	8170	021	

 
 
 
 

Klub Podróżnika z Kórnika 
email: podroznik.kornik@gmail.com 

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 
  Restauracja „Ventus” 

Kórnickie centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 
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Fundacja „APJA” i Biblioteka Publiczna w Kórniku zapraszają miłośników piosenki 
francuskiej na „Muzyczny spacer wśród książek”.

28 kwietnia w bibliotece przy ul. Poznańskiej będzie gościł poeta, kompozytor, bard, 
tłumacz i dziennikarz - Piotr Bakal, który podzieli się ze słuchaczami swoim zachwytem 
nad francuską kulturą i poezją. Oprócz znanych piosenek w polskich tłumaczeniach, 
usłyszymy i kilka w oryginalnym brzmieniu.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację – bez-
pośrednio w bibliotece lub telefonicznie, nr: 61 8170 021.

Projekt współfinansuje Miasto i Gmina Kórnik.
Lidia Ryś 

Fundacja „APJA”

„muZyCZny SpaCEr WŚród 
KSIążEK”

16 kwietnia (w sobotę) odbył się 
w KOK’u kolejny coroczny konkurs 
młodych instrumentalistów obejmujący 
swym zasięgiem całą Wielkopolskę. Jak 
się okazuje impreza się rozrasta i staje 
coraz bardziej popularna. Przybyło aż 40 
uczestników, z takich miejscowości jak: 
Duszniki, Grodzisk Wlkp. 
Sędziny, Sulęcin, Suchy 
Las, Murowana Goślina, 
Dobieżyn, Tarnowo Pod-
górne, Stęszew, Poznań, 
Środa Wlkp. itd. Poziom 
konkursu był niezwykle 
wysoki ,  co podkreśl i ło 
jury: pani Danuta Bartosz-
-Mierzyńska i Joanna Kar-
pacz-Kowalkowska – była 
i obecna dyrektorka Szkół 
Muzycznych w Poznaniu 
na ul. Głogowskiej.

Gminę Kórnik repre-
z e n t o w a l i :  B o g u s ł a w, 
S t a n i s ł a w  i  L u d w i k a 
Kowalscy,  Ida,  Ignacy 
i  Fryderyk Zygmanow -
scy, Anna i Maria Galu-
bińskie, Veronika Chmu-
ra, Tymoteusz Sobczak, 
Aleksander Wiśniewski, 
Klementyna Grząślewicz, 
Zofia Piątkowska, Mikołaj 
Gulczyński i Jakub Leh-
mann. W sumie 15 osób. 
Jak więc widać, festiwal 
staje się coraz ważniej-
szym zjawiskiem w życiu 
kulturowym Kórnika (czy 
to dlatego, że po raz 14-
sty, czy też dlatego, że 
jest dobrze zorganizowa-
ny i miło na nim zagrać). Kiedy wydaje 
się, że nasze władze (od najwyższych 
poczynając, a na gminnych kończąc) 
zapomniały o kulturze promując sport, 
okazuje się, że wielu ludzi stawia jednak 
na kulturę. Są to rodzice, którzy posta-
nowili wpajać swym dzieciom postrze-
gania piękna poprzez naukę muzyki. 
Oprócz tych rodziców rozumieją to tylko 
ci, którzy ją najmłodszym przekazują. 
Widzą bowiem własnymi oczyma, jak 

muzyka zmienia rozwydrzonych urwisów 
w pełne kultury dzieci.

Utworzono 5 grup: I. Keyboardy 
i akordeon (wszystkie roczniki), II. Gitary 
i skrzypce; (również wszystkie roczniki); 
III. Fortepian (roczniki 2008 - 2006), IV. 
Fortepian (roczniki 2005 – 2002), V. For-

tepian (roczniki 2001 i starsi). Średnio 
było po około 8 uczestników w grupie.

Jury podkreśliło zapał, zaangażo-
wanie i poczucie piękna, co też dzieci 
bardzo często prezentowały. Doceniło 
wytrwałość, wrażliwość i zauważyło ich 
wolę do uprawiania tak trudnej sztuki mu-
zyki instrumentalnej. Chętnie chcieliby 
zobaczyć i usłyszeć je również na swoich 
szkolnych konkursach, gdzie startują 
także uczniowie szkół muzycznych.

A oto wyniki: 
Grupa i: I miejsce Julia Klingsporn 

(Grodzisk Wlkp.). II m. Pola Wosińska, III 
m. Monika Kubale (tamże) i  wyróżnienia: 
Amilia Gozdek, Anna Młodystach i Tymo-
teusz Sobczak z Kamionek na akordeonie 
(trochę ten instrument niesłusznie idzie 

w zapomnienie).
Grupa ii: I miejsce Mi-

chalina Woźniak (Suchy 
Las), II m. Adam Siwek 
(tudzież), III m. Michalina 
Tabaka (Stęszew). Wyróż-
nienia -  Anna Majchrzak 
i Zofia Piątkowska.

w grupie najmłod -
szych pianistów:  I  m. 
Vanessa Nowak (Sulę-
cinek), I I  m. Bogusław 
Kowalski (Kórnik), III m. 
Veronika Chmura (Kórnik). 
Wyróżnienia: Aleksander 
Wiśniewski i Ida Zygma-
nowska. 

Grupa średnia: I m. 
Maria Galubińska z Bnina, 
II m. Mikołaj Gulczyński 
(Mieczewo), Joanna Teo-
dorowicz (Murowana Go-
ślina) i Anna Galubińska 
(Bnin), III m. Klementyna 
Grząślewicz (Kórnik).

w grupie najstarszych 
pianistów miało miejsce 
niesamowite wydarzenie. 
Otóż czterech ostatnich 
uczestników grało na tak 
wysokim poziomie, że jury 
stwierdziło: „To nie był 
konkurs, to był koncert”. 
Długo się nie zastawiało, 

tylko przyznało 4 pierwsze miejsca ex 
aequo. Byli to: Jakub Lehmann, Ludwika 
i Stanisław Kowalscy (wszyscy z Kórnika) 
i Filip Jarzyński z Murowanej Gośliny. 
Wyróżnienie otrzymali: Marika Nowak 
i Weronika Hejman. Również prowadzą-
cy ten konkurs usłyszał słowa pochwały 
za szerzenie miłości do muzyki i piękne 
kompozycje dla dzieci. Ja zaś mówię: 
brawo KOK!

Zygmunt Szram

XIV fEStIWal mŁOdyCh muZyKóW – KórnIK 2016
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kuje się swoimi dwoma niepełnosprawnymi 
synami cierpiącymi na mózgowe porażenie 
dziecięce. Ten bardzo ciężki obowiązek 
spadł na niego, gdy zmarła jego żona Alicja, 
która troszczyła się o synów.

Do końca 2014 roku łączył pracę zawo-
dową z zajmowaniem się Karolem (obecnie 
mającym 30 lat) i 25-letnim Kamilem. Dużą 
pomoc otrzymał od sąsiadki Joli Zięty. Nie-
stety, musiał zrezygnować z pracy, bo nie 
był w stanie pogodzić tych obu obowiązków. 
Stwierdza, że musiałby wtedy pozostawać 
na nogach 24 godziny na dobę....

Pan Stanisław mieszka na parterze 
w blokach w Kórniku będących w zasobach 
TBS Partner. Bardzo cieszy się faktem, 
iż teraz nie wnosi i nie znosi synów po 
schodach, gdyż w grudniu ubiegłego roku 
zamontowano windę. Większość kosztów 
tego przedsięwzięcia (26 tys. zł) pokryło 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
do którego pan Stanisław złożył wniosek. 
Ponadto po 1000 zł dołożyli się: Kórnickie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną i Rucho-
wą „Klaudynka”, Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej i Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kórniku oraz Caritas z Kór-
nika, w kwocie 200 zł. W sumie winda 
kosztowała ponad 30 tys. zł. Pan Stanisław 
Złotnicki pragnie serdecznie podziękować 
tym wszystkim instytucjom i organizacjom, 
które mu pomogły przy jej zakupie.

Od 12 lat mieszka z synami w mieszka-
niu znajdującym się w budynku przy ulicy 
Krasickiego należącym do TBS. Przedtem 
mieszkał w własnościowym mieszkaniu 
przy ulicy Staszica, znajdującym się na 
I piętrze, co stanowiło utrudnienie. Przeka-
zał miastu swoje własnościowe 49-metrowe 
mieszkanie i dostał od niego  środki finanso-
we na opłacenie wkładu partycypacyjnego 
do TBS. Jednak teraz chciałby odzyskać 
poprzednie własnościowe mieszkanie, 
które byłoby dla trzeciego, sprawnego syna. 
Planuje, że może wkład zostałby umorzony 
lub wziąłby na niego kredyt. Pan Stanisław 
stwierdza, że przed laty ta zamiana wyda-
wała się korzystna, bo obecne mieszkanie 
ma 63 metry kwadratowe, balkon i co 
najważniejsze znajduje się na parterze. 
W poprzednim mieszkaniu tylko do dużego 
pokoju można było wjeżdżać wózkiem. 
Jednak koszty czynszu w TBS są znacznie 
wyższe niż mieszkania przy ulicy Staszica.

Pan Stanisław stan swoich synów oce-
nia jako ciężki. Kiedy urodzili się, nie mieli 
objawów dziecięcego porażenia mózgo-
wego. Choroba ta pojawiła się u nich po 
ponad pół roku.

Ojciec Karola i Kamila opowiada o pla-
cówkach, do których byli dowożeni. Naj-
pierw było to - jego zdaniem najwspanialsze 
- Przedszkole „Orzeszek” na Piątkowie 
w Poznaniu. Mówi o założycielu tej pla-
cówki, którym był Jacek Kielin. Dyrektor 
ten pozyskiwał pieniądze, sponsorów, by 
to przedszkole działało. Każdym dzieckiem 
zajmowała się tam jedna osoba. Pan Stani-

sław podkreśla, że był bardzo zadowolony 
z tej placówki.

Następnie Karol i Kamil uczyli się na 
Piątkowie, w filii szkoły przyszpitalnej Szpi-
tala im. Bolesłąwa Krysiewicza.

Potem dojeżdżali do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mo-
sinie.

Synowie pan Stanisława nie chodzą, 
nie mówią, trzeba ich karmić i przewijać. 
Wymagają całodobowej opieki.

W ciągu dnia może odetchnąć kilka 
godzin, gdyż Karol i Kamil przebywają 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Kórniku. Karol jest dowożony tam na 
zajęcia od początku powstania tej placów-
ki, natomiast po roku zaczął dojeżdżać 
Kamil. Chłopacy otoczeni są odpowiednią 
opieką, z której bardzo zadowolony jest 
pan Stanisław.

Bracia mają zapewnioną rehabilitację, 
która ma zapobiegać pogorszeniu się ich 

stanu zdrowia. Codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 15-16.30 wspoma-
gające ćwiczenia w domu prowadzi z nimi 
rehabilitant - Marcin Dybol. Są one finan-
sowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kórniku.

Natomiast w poniedziałki i czwartki 
półtoragodzinne ćwiczenia rehabilitacyjne 
prowadzi rehabilitant Jacek Ogonowski co 
finansowane jest przez Kórnickie Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom z Niepełnospraw-
nością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” 
oraz „Lions Club” z Leszna z 1% odpisu 
od podatku.

To wsparcie materialne jest Stanisławo-
wi Złotnickiemu bardzo potrzebne, gdyż nie 
pracując zawodowo otrzymuje tylko 1300 
zł świadczenia pielęgnacyjnego na obu 
synów. Finansowo wspiera go też rodzina: 
brat oraz kuzyn.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

W dniach 12 marca i 9 kwietnia w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „Oaza” odbył się bezpłatny trening samo-
obrony dla kobiet. Spotkania poprowadził Rober Kaźmierczak 
– trener posiadający czarny pas drugiego stopnia Krav Maga. 
Frekwencja dopisała. W zajęciach udział wzięło ponad 40 
kobiet w różnym wieku. Uczestniczki treningu miały szanse 
zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowań oraz spo-
sobami skutecznej obrony przed agresorem. Poza treningiem 
samoobrony przygotowany został godzinny kurs pierwszej 
pomocy przeprowadzony przez strażaków z OSP Kamionki.

Organizatorami spotkania byli: Andrzej Regulski Radny 
Miasta i Gminy Kórnik, Klub Krav Maga Poznań, Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku oraz KCRiS Oaza. 

Serdeczne podziękowania dla Klubu Krav Maga Poznań 
i Pana Roberta Kaźmierczaka za poświęcony czas oraz 
zaangażowanie, dla Pana Andrzeja Regulskiego za zorga-
nizowanie spotkań. Dziękujemy również niezastąpionym 
Strażakom z OSP Kamionki. 

Zosia Fludra

SamOObrOna I pIErWSZa pOmOC dla paŃ

całkiem niedawno, na początku kwiet-
nia odwiedził nas pan Tomasz Siuda – 
podróżnik, fotograf i nasz dobry znajomy, 
który dzięki swoim umiejętnościom wyko-
nał dla nas zdjęcia portretowe 
wszystkich domowników. 
Efekty tego przedsięwzięcia 
można obejrzeć na naszym 
profilu facebookowym, jak 
również na profilu firmowym 
pana Tomasza.

Jego wizyta miała ściśle 
określony cel – przybliżyć 
nas do Amazonii. Jesienią 
2015r. Pan Tomek wraz z gru-
pą swoich przyjaciół wybrał 
się na egzotyczną wyprawę 
w Dorzecze Amazonii.

W związku z powyższym 
postanowił podzielić się z nami 
wrażeniami z ekspedycji, pre-
zentując wykonane przez sie-
bie zdjęcia. Opowiadał ekscytujące historie. 
Niektóre mroziły nam krew w żyłach, np. 
o wężach zakradających się w nocy do 
obozu, czy dzikim kajmanie podpływającym 
do kąpiących się w rzece przyjaciół pana 
Tomka. Wśród opowieści były również 
takie, które rozbudzały naszą wyobraźnię 
i pozwalały choć na chwilę przenieść się na 
odległy kontynent. Relacjonował spotkania 

z przyjaznymi zwierzętami, owadami o nie-
samowitych barwach, jak również o pozy-
tywnie nastawionych ludziach żyjących na 
tamtych terenach. Uczestnicy mieli oczy-

wiście mnóstwo pytań związanych z jego 
podróżą, na które pan Tomek udzielał inte-
resujących i wyczerpujących odpowiedzi. 

Po tak wspaniałej relacji pan Tomek 
zaproponował abyśmy choć przez moment 
poczuli klimat Amazonii od strony kulinar-
nej. Zaprosił nas do wspólnego przygoto-
wywania kolorowego posiłku z produktów 
występujących na tamtych terenach – sa-

łatki z owoców egzotycznych, smażonych 
bananów i ryżu. Wszyscy pod instruktażem 
pana Tomka przystąpiliśmy do pracy. 
Z ogromnym zaangażowaniem kroiliśmy 

owoce, mieszaliśmy sałatkę 
i smażyliśmy banany. W na-
szej kuchni było tak kolorowo 
jak na egzotycznej wyspie, 
uśmiechy nie schodziły nam 
z twarzy, a z każdym prze-
krojonym owocem wzrastał 
nasz apetyt. Nie wspominając 
już o zapachu smażonych 
bananów, który unosił się po 
całym domu.

W końcu zasiedliśmy do 
stołów, a doznań jakie prze-
żyliśmy podczas jedzenia nie 
jesteśmy w stanie opisać, więc 
wybaczcie nam to niedopowie-
dzenie. Możemy powiedzieć 
tylko jedno – żałujcie, że Was 

tam nie było.
Zdjęcia z całego wydarzenia możecie 

obejrzeć na naszym profilu facebookowym. 
Bardzo dziękujemy Panu Tomkowi Siudzie 
za wizytę i przybliżenie nam Amazonii. 
Zapraszamy ponownie.

Społeczność Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kórniku

Fot. Tomasz Siuda

pOdróżE tOmKa SaWyEra (SIudy) OjCIEC I SynOWIE
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szkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” odbył się 
XIII Festiwal Poezji Dziecięcej pod hasłem 
„Dookoła świata”. Udział w nim wzięły dzieci 
z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
z naszej gminy. Było 25 uczestników. Ofi-
cjalnego otwarcia Festiwalu dokonała pani 
dyrektor Iwona Justkowiak. Prowadzącymi 
były Katarzyna Bortlisz i Renata Sienkie-
wicz. Komisja konkursowa wyróżniła Zosię 
Augustyniak z Przedszkola nr 2 „Cztery 
Pory Roku” w Kórniku- Bninie za wspaniałą 
interpretację wiersza pt. ”Poszukiwania 
wiatru”. Najmłodszą uczestniczką festi-
walu była Marianna Szeląg z Przedszkola 
w Szczodrzykowie. W przygotowania do 
występu zaangażowały się całe rodziny, 
gdyż aktorzy prezentowali wspaniałe stro-
je i charakteryzację. Wszyscy uczestnicy 
festiwalu otrzymali nagrody. Gratulujemy! 

Renata Sienkiewicz

WIErSZOWISKO  2016

W PRZeDSZKOlU
 „śPiEwAjącY wŁócZYKijE”

O malarStWIE
W naszym przedszkolu często pracujemy 

metodą projektów. Realizując projekt „W każ-
dym z nas drzemie mały artysta” przewidziany 
do realizacji przez kilka tygodni, w każdej przed-
szkolnej grupie, poznajemy różne dziedziny 
sztuki: teatr, muzykę, taniec, malarstwo, rzeźbę, 
literaturę. Dzieci mają zajęcia tematyczne w 
swoich grupach, a także zdobywają wiadomości 
poprzez wyjazdy oraz bezpośredni kontakt z 
zapraszanymi do przedszkola artystami, pro-
fesjonalistami i pasjonatami.

Dziś chcemy opowiedzieć o tej części pro-

jektu, która poświęcona była malarstwu. Dzieci 
podczas zajęć poznawały najbardziej znanych 
malarzy i reprodukcje ich dzieł. Starsze przed-
szkolaki 5 i 6 – latki, miały możliwość uczestni-
czenia w warsztatach edukacyjnych w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, gdzie bezpośrednio 
obcowały z „prawdziwą” sztuką, przyglądając 
się dziełom artystów, poznając różne rodzaje 
prac od martwej natury, po portrety. Na koniec 
sami próbowali swoich sił podczas warsztatów 
plastycznych.

Bezpośrednie spotkanie ze sztuką i jej twór-
cami zorganizowaliśmy także dla całego przed-
szkola. Zaprosiliśmy do nas artystów malarzy. 
Pan Tomasz Piątkowski razem z żoną Barbarą 
pokazali dzieciom swoje prace. Pan Tomasz 
opowiedział jak tworzy portrety i karykatury, na 

co musi zwrócić uwagę podczas malowania. 
Dzieci miały także szansę zobaczyć artystę przy 
pracy, gdyż pan Tomasz wykonał dla nas szkice 
portretowe kilkorga przedszkolaków.

Dużym przeżyciem było spotkanie z ma-
larką pasjonatką. Mama jednej z dziewczynek, 
Celinki z 3-latków, pani Monika Stachowiak 
opowiedziała dzieciom o tym, jak wiele radości 
może dać malowanie. Pani Monika pokazała 
nam swoje obrazy, pokazała sprzęt do malo-
wania i zaprosiła wszystkie dzieci do tego, aby 
być małym artystą. Okazało się, że malować 
może każdy, jeśli tylko chce, że wszystkie prace 
są piękne, bo są nasze własne i że malowanie 
może dać dużo radości, staje się wtedy pasją.

Projekt zakończymy w czerwcu wystawą 
prac dziecięcych. 

Ewa Ziętek

Serdeczne podziękowania za udział
 w ostatniej drodze

śp. Franciszka Rozmiarka
składamy Panu Burmistrzowi, 

Zarządowi Wojewódzkiemu i Członkom 
Koła w Kórniku Związku Kombatantów RP

 i Byłych Więźniów Politycznych, 
Stowarzyszeniu 31 Kórnickiego Dywizjonu Ra-

kietowego OP w Kórniku, 
Panu Stefanowi, firmie pogrzebowej Orlewicz, 

Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, 
księdzu oraz wszystkim delegacjom

Dziękujemy

Żona z rodziną

Wszystko ma swój czas.
Jest czas spokoju, współpracy, 

bezgranicznej rozpaczy i czas wdzięcznej pamięci.

Żonie oraz Rodzinie Zmarłego
por. w st. spoczynku

 Franciszka  Rozmiarka
składamy wyrazy szczerego współczucia:

Stowarzyszenie Kawaleryjskie
 im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich

Prezes
 rtm. Włodzimierz Rocławski

SuKCES uCZnIóW
Uczniowie ze Szczodrzykowa i Radze-

wa z wizytą 31. BLT w ramach podsumo-
wania konkursu chrzest Polski 966-2016 

W piątek O8 kwietnia 2016 roku na terenie 
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – 
Krzesiny odbyło się podsumowanie konkursu 
historycznego skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich 
miasta Poznania oraz województwa wielkopol-
skiego, ściśle związanego tematycznie z 1050 
rocznicą chrztu Polski. Wśród nagrodzonych 

prac znalazły się też rysunki uczniów szkół 
podstawowych ze Szczodrzykowa i Radzewa. 
Wyróżnieni uczniowie ze Szczodrzykowa to: 
Martyna Inda klasa Va, Małgorzata Płócien-
niak klasa Va, Klaudia Rutkowska klasa VIa 
oraz Marcel Kujawa klasa Vb. Natomiast 
nagrodzeni uczniowie z Radzewa to: Wiktoria 
Oślak i Sylwia Sznura klasa VI oraz Stanisław 
Rychlewski klasa V, którego praca dodatkowo 
została nagrodzona przez lotników z 31 Bazy. 
W pomieszczeniach klubu wojskowego w 
Krzesinach zorganizowana została wystawa 
pokonkursowa, w trakcie której można było 
poznać nagrodzone prace laureatów. Dodat-

kowo wszyscy nagrodzeni wraz z opiekunami 
mogli zapoznać się z wybranymi egzemplarza-
mi sprzętu wojskowego wykorzystywanego 
zarówno przy obsłudze F-16, jak i wysta-
wionych na pokaz samolotów historycznych 
m.in.: MIG-a 11, MIG-a 19, czy tygrysiego 
„Jastrzębia”. Oczywiście największą atrakcją 
podczas zwiedzania krzesińskiej bazy lotniczej 
było poznanie z bliska samolotu myśliwskiego 
F-16. Zakupiony przez Polskę wielozadaniowy 
samolot F-16 C/D Block 52+ to najbardziej 
zaawansowany samolot tego typu w NATO. 

koordynator etapu szkolnego
Robert Steinitz

Już po raz drugi w murach naszej szkoły 
zorganizowano cykl wykładów i konkursów 
skierowanych w szczególności do uczniów 
technikum logistycznego. Przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych firm i nasi nauczyciele 
przygotowali szereg ciekawych zajęć, które  
poszerzają wiedzę naszych uczniów dając 
im wiele praktycznych wskazówek z branży 
logistycznej. Pierwsza prelekcja dotyczyła 
jednej z najważniejszych kwestii w pracy 
– bezpieczeństwa. Pan Michał Sobczak z 
firmy BHP Pankration poprowadził wykład 
„Bezpieczeństwo w magazynie”.  Dbałość 
o bezpieczeństwo i higienę pracy jest pod-
stawowym elementem, za który odpowiada 
pracodawca i każdy pracownik. Wiele 
interesujących wskazówek dotyczących 
prac magazynowych uświadomiło przy-
szłym logistykom z jakimi zagrożeniami 
mogą się spotkać i jak ich unikać. Kolejnym 
prelegentem był pan Jerzy Dziliński z Kór-
nickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego 
KOMBUS, który przedstawił aspekty pracy 
logistyka w firmie transportowej zajmującej 
się przewozem osób. Organizacja komuni-
kacji na liniach podmiejskich, lokalnych jak i 
przewozy turystyczne krajowe i zagraniczne 
to duże wyzwanie logistyczne. Kolejne dwie 
przemowy dotyczyły logistyki wewnętrznej 
łączącej bogate doświadczenie z nowocze-
snością stosowanych rozwiązań. Pan Jakub 

Dolata z firmy Promag S.A. oraz Pan Tobiasz 
Jakubczak z firmy Still Polska przedstawili 
zagadnienia związane z nowoczesnym 
magazynowaniem. Nowe technologie 
wkraczają w różne obszary naszego życia, 
wnikają również do logistyki. Intralogistyka 
to już nie tylko produkty, to swoista „filozofia 
magazynowania” nastawiona na optymali-
zowanie przestrzeni magazynowej  zgod-
nie z najnowszymi osiągnięciami techniki 
tak, aby była bezpieczna, ergonomiczna 
i efektywna. Ostatni z naszych gości Pan 
Tomasz Trzmielewski z 31 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego Poznań – Krzesiny nakreślił na-
szym uczniom podstawy logistyki wojskowej.  
Cykl wykładów zakończył przedstawiciel 
naszej szkoły Pan Andrzej Paluch porusza-
jąc temat „Ergonomia w pracy”. Zwrócił on 
szczególną uwagę  na zagrożenia związane 
z przeciążeniami zagrażającymi naszemu 
kręgosłupowi. Zamknął on w ten sposób 
swoistą klamrą cały plan dnia rozpoczęty 
tematem „Bezpieczeństwo w magazynie”. 
Ergonomia dąży bowiem do dostosowania 
miejsca pracy w jak największym zakresie do 
rodzaju wykonywanej pracy, wynikających z 
tego ograniczeń i potrzeb . BHP i ergonomia 
tworzą więc podstawy do wdrażania coraz 
to nowszych rozwiązań, mając na uwadze 
pracownika jako centralną jednostkę proce-
su logistycznego.

   Jak wiadomo umysł ludzki potrzebuje 
odpoczynku, dlatego pomiędzy wykładami 
uczniowie mogli brać udział w konkursach, 
które prowadzone na wesoło dodawały 
energii dla przyswajania kolejnych porcji 
praktycznych wiadomości. Konkurs jeden 
z dziesięciu z wiedzy logistycznej wyłonił 
finałową trójkę, która stoczyła zacięty poje-
dynek wygrany przez Weronikę Karpińską z 
trzeciej klasy technikum. Trzeba dodać, że 
Weronika była dosłownie jedną z dziesięciu, 
jako jedyna dziewczyna pokonała dziewię-
ciu kolegów. Język techniczny używany w 
poszczególnych branżach jest wizytówką 
zawodowców. Również logistycy mają „swój 
język” . Dlatego też wielu uczniów wzięło 
udział w konkursie z języka technicznego 
niemieckiego i angielskiego. Jak przystało na 
logistyków – praktyków, nie mogło obyć się 
bez konkursu w „magazynie”.  W konkursie 
kompletacyjnym wykazali się oni umiejętno-
ściami przygotowania ładunku na palecie.

15 kwietnia 2016 roku to już historia, ale 
historia która pozostanie na długo w pamięci 
uczniów technikum logistycznego  w ZS 
w Kórniku. Egzaminy zawodowe, praca…  
to wszystko przed nimi, na pewno nie raz 
skorzystają z wiedzy i doświadczeń, które 
nabyli w tak krótkim lecz intensywnym dniu. 

                                                                                                                      
Ż.J

dZIEŃ lOgIStyKa W ZESpOlE SZKóŁ W KórnIKu 
15 kwietnia 2016 r.
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KOlarStWO
ZwYcięSTwo dRUŻYNY 

w ToRowYm PUchARZE PoLSKi 
Po raz pierwszy w tym roku senior-

ska grupa UKS Mróz Colnago 
Jedynka Kórnik startowała na 
torze. Na miesiąc przed toro-
wymi mistrzostwami Polski, na 
pruszkowskim obiekcie, podczas 
Pucharu Polski, najlepszy wynik 
osiągnęła drużyna w składzie 
Nikol Płosaj, Weronika Humelt, 
Alicja Ratajczak i Natalia Ra-
dzicka, odnosząc zwycięstwo 
w wyścigu drużynowym elity na 
4 km.  Świetnie wypadła też Nikol 
Płosaj w wieloboju (6 konkuren-
cji) czyli omnium olimpijskim, 
gdzie ostatecznie stanęła na 
drugim miejscu podium w kla-
syfikacji generalnej, wygrywając ostatnią 
konkurencję wyścig punktowy. W omnium 
zwyciężyła ubiegłoroczna mistrzyni świata 
juniorek Daria Pikulik z Darłowa. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się również Alicja 
Ratajczak, która pomimo kraksy w wyścigu 
australijskim, zajęła trzecie miejsce i Nata-
lia Radzicka w wyścigu na 2 km, zajmując 
miejsce tuż za podium. Podczas prusz-
kowskich zawodów bardzo dobrze wypadł 
Patryk Rajkowski w konkurencji kerin, 

w którym zajął drugie miejsce, a w sprincie 
był czwarty. Zwarzywszy na fakt że to za-
wody w kategorii Elita (seniorów) to wyniki 
są niezwykle zadawalające.

wYGRANE hUmELT i SZYmcZAK 
w KRYTERiUm ULicZNYm w KALiSZU

Kobieca ekipa Mróz Colnago Kórnik 
całkowicie zdominowała ogólnopolskie kry-
terium uliczne o puchar Prezydenta Kalisza. 
Na początek doskonale wypadła Natalia 
Szymczak odnosząc pierwsze poważne 
zwycięstwo w kategorii juniorek młodszych. 
Natalia świetnie walczyła na finiszach 
gromadząc 11 pkt. W pokonanym polu po-
zostawiła m.in. reprezentantkę gospodarzy, 
ubiegłoroczną mistrzynię Polski Wiktorię 
Polak 7pkt. Bardzo dobrze wypadła druga 

nasza zawodniczka Gracjana Radzicka, 
która zajęła czwarte miejsce z dorobkiem 
6 pkt. Zawodniczki Mroza całkowicie 
zdominowały wyścig elity kobiet, gdzie 
zajęły całe podium. Zwyciężyła Weronika 
Humelt, przed Sabiną Napieralską i Alicją 

Ratajczak. Najlepszą juniorką 
okazała się również zawodniczka 
Mróz Jedynka Kórnik Karolina 
Przybylak.
NAjmŁodSi AdEPci KoLAR-
STwA RówNiEŻ NA PodiUm 

Najmłodsza ekipa ze szkółki 
kolarskiej UKS Mróz Jedynka 
Kórnik w drugi weekend kwietnia, 
zaliczyła swój debiut w wyści-
gach szosowych. Na początek 
wystartowali w kryterium ulicz-
nym w Kazimierzu Biskupim, 
gdzie nasze dziewczynki Maria 
Hoffmann i Emilia Jurga zajęły 
kolejno miejsca 2 i 3. W wyścigu 

chłopców (11-12 lat) bardzo dobrze wypadli 
kórniczanie Wiktor Perz i Mateusz Przymu-
siński, którzy zajęli kolejno miejsca 3 i 4. 
Trzeci nasz reprezentant Kacper Gawęda 
był 9. Następnego dnia nasza szkółka wy-
startowała w kryterium ulicznym w Kaliszu, 
gdzie wypadła równie dobrze. Dziewczynki 
Marysia i Emilka powtórzyły swój wynik, na-
tomiast chłopcy  Mateusz, Wiktor i Kacper 
zajęli kolejno miejsca 4, 6 i 10.

 Paweł Marciniak

AViA KAmioNKi 
– RoKiTA RoKiETNicA 9:1 (4:0)

Zespół z Kamionek świetnie radzi sobie w 
rozgrywkach piłki nożnej. Po zeszłorocznym 
awansie do A-klasy godnie się reprezentuje, a 
jeśli prawdą jest, że „jesteś tak dobry jak Twój 
ostatni mecz” to zespół lepszy nigdy nie był. 
W sobotę 16. kwiatnia AVIA zagrała mecz, 
po którym trudno byłoby sobie życzyć więcej 
(chociaż… było bardzo blisko dwucyfrowego 
zwycięstwa). Drużyna z Kamionek osiągnęła 
rekordowo wysokie zwycięstwo w swej historii, 
a mogło być wyżej. Po niektórych akcjach nie 
można było się powstrzymać od oklasków, a 
rywal oddał tylko jeden strzał w światło bramki 
na tyle szczęśliwie, że nie można za utratę 
bramki winić bramkarza, gdyż lob rywalowi po 
prostu wyszedł. Sześć z dziewięciu bramek 
strzelili młodzieżowcy, co cieszy, gdyż zespół 
oparty jest głównie na młodych i na miejsco-

wych zawodnikach. W ten oto sposób AVIA 
osiąga swoje rekordowo wysokie zwycięstwo 
w A-klasie, gdyż dotychczas najwyższym zwy-
cięstwem było 7:0 w meczu z GKS Golęczewo. 
Kogo przed przyjściem na mecz i kibicowaniem 
powstrzymała pogoda niech żałuje.

Zapraszamy na mecze piłki nożnej AVII 

Kamionki, do Kamionek na ul. Mieczewską (za 
Orlikiem): w każdą sobotę o godz. 15:00 oraz 
w każdą niedzielę o godz. 11:00.

Więcej informacji oraz zdjęcia z meczów 
zawsze na stronie www.ksavia.futbolowo.pl 
oraz na klubowym facebooku. 

Avia

rEKOrdOWO WySOKIE ZWyCIęStWO aVII W a-KlaSIE!

mŁOdZI KOSZyKarZE 
WalCZylI W OaZIE

Najlepsza w Kaliszu Natalia Szymczak

Zwycięstwem drużyny Korona/Basket Akademia Skórzewo zakończył się 
I Turniej „Razem dla koszykówki”, który odbył się 16 kwietnia w kórnickiej 
„Oazie”. W zawodach wzięło udział 7 drużyn minikoszykówki chłopców do 
lat 11. Drużyna Basket Akademia Kórnik zajęła 4 miejsce.

Kórniccy koszykarze prowadzeni przez trenera Aleksandra Szóstkę wy-
grali w grupie A dwa mecze: z Liderem Swarzędz 43:3, z Basket Akademią 
SP 51 Poznań 32-31 (po dogrywce) oraz ulegli późniejszym triumfatorom 
turnieju 21:18. W meczu o trzecie miejsce BA Kórnik uległa drużynie UKS 
Mikst Międzychód 21-18. 

W kórniku zaprezentowały się także drużyny ze Skórzewa (miejsce II) 
oraz Krzesin. 

Opr. ŁG Przyszłość kórnickiej koszykówki.
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RoBAKowo w FiNALE miSTRZoSTw 
wiELKoPoLSKi w AERoBiKU

„Praca popłaca”. To duży sukces awan-
sować na zawody wojewódzkie w aerobiku. 
Zespół Gimnazjum w Robakowie prowadzony 
przez p. Barbarę Jańczyk spisał się wspaniale 
na zawodach powiatowych i rejonowych. W Pół-
finałach Mistrzostw Wielkopolski, które odbyły 
się w Jarocinie, wśród  najlepszych zespołów 
z 6 powiatów zajął czwarte miejsce, gwaran-
tujące udział w finale wojewódzkim. Marzenie 
się spełniło, teraz będą walczyć o jak najlepsze 
miejsce w Wielkopolsce. Sukces wytańczyły: 
Marta Nowak, Zuzanna Jankowska, Dominika 
Sosnowska, Oliwia Tórz, Patrycja Ochowiak, 
Marta Lenik, Estera Skrzypczak, Maja Zjawin 
i chłopak Jakub Zawodni. W półfinałach woje-
wództwa startował także młodziutki zespół ze 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Wśród  
9 zespołów zajął  szóste miejsce. Szkoły za 
start w rejonie i województwie otrzymują punkty 
do współzawodnictwa szkół w Wielkopolsce. 
Dotychczas z naszych szkół, oprócz wyżej 
wymienionych  punkty wywalczyły: SP Radze-
wo- w warcabach, w badmintonie dziewcząt 
oraz w unihokeju dziewcząt i chłopców, SP 1 
Kórnik w pływaniu i koszykówce dziewcząt.   

SP RAdZEwo PodwójNYm 
miSTRZEm PowiATU w UNihoKEjU!!!

Stolicą unihokeja w powiecie nadal Radze-
wo! Zarówno dziewczęta jak i  chłopcy obronili 
mistrzowskie tytuły wywalczone przed rokiem!!! 

A oto sprawozdanie nauczyciela  p. Karola 
Niemiera: „Ciężko jest wejść na szczyt, ale 
jeszcze trudniej się tam utrzymać. Nie inaczej 
było tym razem... Jestem niezwykle dumny 
z wszystkich swoich podopiecznych. Chłopcy 
po raz kolejny pokazali charakter wojowników, 
którzy się nie poddają i walczą do samego 
końca. Większość z nich grała już przed rokiem, 
więc znają smak zwycięstwa. Doświadczenie 
zaprocentowało! Dziewczyny odrobiły zadanie 
domowe z półfinałów i zagrały jeszcze lepiej, 
w ich przypadku to niemal zupełnie nowy zespół 
w porównaniu z zeszłym rokiem, tym bardziej 
się cieszę, że tak świetnie sobie poradziły i nie 
oddały tytułu, wywalczonego przez starsze 
koleżanki! Zszargane nerwy i trochę siwych 
włosów więcej na głowie to cena sukcesu, ale 
dla takich chwil warto żyć i warto pracować 
z dziećmi!”

Finały mistrzostw powiatu poznańskiego 
w unihokeju - Gułtowy, 23.03.2016 r.

DZIEWCZĘTA:
SP Radzewo - SP Gułtowy 4:1
SP Radzewo - SP Dąbrówka 5:0
SP Radzewo - SP Przeźmierowo 3:3
1. Radzewo, 2. Gułtowy, 3. Przeźmierowo, 

4. Dąbrówka
Dziewczyny awansowały do Półfinałów 

Mistrzostw Wielkopolski i będą walczyć o finały 
31 marca w Zbąszyniu.

Złota drużyna dziewcząt: Kinga Banecka 
(kapitan), Roksana Toboła (7 bramek), Sylwia 
Rumińska (3), Mirella Rozmiarek (2) oraz Pa-
trycja Bartkowiak (bramkarka), Natalia Sznura, 
Agnieszka Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk.

Kolejne boje to walka hokeistów o awans 
do rejonu i kolejny sukces, wyjazd na Półfinały 

Mistrzostw Wielkopolski do pow. grodziskiego.
CHŁOPCY:
SP Radzewo - SP Paczkowo 2:1
SP Radzewo - SP Lusowo 0:2
Relacja nauczyciela : „Po pierwszym, kapi-

talnym meczu z dobrze dysponowaną drużyną 
z Paczkowa stanęliśmy do boju ze szkołą, 
którą na półfinałach ograliśmy dwukrotnie 3:0 
i 7:0. Tym razem zagraliśmy jednak fatalnie 
i na własne życzenie zamiast świętować już 
mistrzostwo po 2 meczach, znaleźliśmy się 
w nieciekawej sytuacji, kiedy nie wszystko już 
od nas zależało, trzeba było teraz liczyć na 
korzystny wynik w innym meczu. Nie po raz 
pierwszy byliśmy na krawędzi. Na szczęście 
z pomocą przyszło Paczkowo, które zwyciężyło 
Lusowo 1:0. Otworzyła się zatem druga szansa 
do wygrania tego turnieju, „wystarczyło tylko” 
wygrać ostatni mecz... Moi chłopcy nie zwykli 
marnować takich okazji. Chociaż i tym razem 
nie było lekko, łatwo i przyjemnie, bo po pierw-
szej połowie przegrywaliśmy 0:1. Druga połowa 
należała jednak do nas”!

SP Radzewo - SP Kicin 2:1 i ostateczna 
kolejność: 1. Radzewo, 2. Paczkowo, 3. Lu-
sowo, 4. Kicin

Złota drużyna chłopców: Bartosz Błaszko-
wiak (kapitan, 2 bramki), Maciej Bartkowiak (2) 
oraz Stanisław Bartkowiak (bramkarz), Patryk 
Naglewicz, Tomasz Frąckowiak, Paweł Bartko-
wiak, Wojciech Radziejewski (bramkarz), Mi-
kołaj Ostroróg, Wojciech Kalisz, Patryk Zielski.

GRATULACJE!!!!   

RAdZEwo Po RAZ dRUGi miSTRZEm 
REjoNU w UNihoKEjU dZiEwcZąT.

Hokeistki Radzewa nie zadowoliły się mi-
strzostwem gminy, powiatu i wygrały zawody 
rejonowe w Zbąszyniu. Tym samym wywal-
czyły udział w Finałach Mistrzostw Wielkopolski 
w unihokeju szkół podstawowych. Obroniły tytuł 
wywalczony przed rokiem. Zbąszyń pokonany 
i to na własnym boisku. Wyniki i relacja na-
uczyciela p. Karola Niemiera z finałów rejonu 
Poznań-Zachód:

Radzewo - Granowo 12:0
„Wynik tego meczu mógł być i powinien być 

jeszcze wyższy, ale raziła nieskuteczność mo-
ich zawodniczek, które zmarnowały mnóstwo 
świetnych okazji do zdobycia bramki, zamiast 
tego często podawały w ręce bramkarza...”.

Radzewo - Zbąszyń 1:0
„Ten mecz to kolejny dreszczowiec w te-

gorocznej przygodzie z unihokejem. Ponieważ 
gospodynie zawodów strzeliły więcej goli 
w meczu z Granowem (15:0), chcąc świętować 
mistrzowski tytuł musieliśmy ten pojedynek roz-
strzygnąć na swoją korzyść, remis oznaczałby 
tylko drugie miejsce. Po dwóch tercjach był 
remis 0:0. Obie drużyny stwarzały sobie sytu-
acje do zdobycia bramki, ale dobrze spisywały 
się obie bramkarki. Bramkarka gości wpuściła 
co prawda gola na koniec drugiej części gry, 
ale sekundę wcześniej rozbrzmiała syrena 
końcowa. W połowie ostatniej tercji na strzał 
z dalszej odległości zdecydowała się Kinga 
Banecka. Po błędzie bramkarki okazał się to 
strzał na wagę złota! Był to chyba najbrzydszy 
gol, jaki do tej pory strzeliła nasza kapitanka, ale 
zdecydowanie najcenniejszy! Ostatnie 4 minuty 
to świetna gra w obronie moich dziewczyn, które 
nie dały sobie strzelić gola. Całe poobijane, 

wycieńczone ze zmęczenia rzuciły się sobie 
w ramiona, by cieszyć się z kolejnego tytułu!”. 
Złote Radzewianki to: kapitan Kinga Banecka 
(4 bramki), Roksana Toboła (5), Mirella Rozmia-
rek (3), Sylwia Rumińska (1), Natalia Sznura, 
Agnieszka Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk 
i bramkarka Patrycja Bartkowiak, która kilka 
razy popisała się świetnymi interwencjami. 
GRATULACJE za to co już osiągnęły i niech 
ich się kolejne marzenia spełnią.

BYLi o KRoK do FiNAŁU
W Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 

w unihokeju gimnazjów kórniccy gimnazjalisci 
walczyli zacięcie. W pierwszym meczu pokonali 
Gimnazjum Skórzewo 2:0  (Mateusz Kazyaka 
i Piotr Bachórz po 1 bramce). W drugim meczu 
wygrali z Gimnazjum Luboń 4:1 (Mateusz 
Kazyaka -2, Jakub Tyliński i Jakub Łuczak po 
1 bramce).

W kolejnym meczu zremisowali z fawory-
tami hokeja Gimnazjum Gułtowy 3:3 (Damian 
Walkowiak -2 i Mateusz Kazyaka - 1 bramka). 
Ostatni mecz to zwycięstwo Gimnazjum 
z Paczkowa 5:0. W turnieju uczestniczyło 6 
szkół, grano systemem „każdy z każdym). Do 
finałów mogły awansować tylko dwie najlepsze 
szkoły. O zajęciu miejsca trzeciego przez na-
szych hokeistów zadecydowała mała tabelka. 
Może następnym razem uda się pokonać 
przeciwników większą ilością bramek?

wicEmiSTRZoSTwo wojEwódZTwA 
!!! SREBRo SREBRo SREBRo !!!

Historyczny wyczyn hokeistek ze szkoły 
w Radzewie w grach zespołowych.

„JESTEŚMY WIELCY, to znaczy MOJE 
DZIEWCZYNY SĄ WIELKIE!!!

Tak rozpoczyna relację z sukcesu swoich 
dziewcząt nauczyciel SP Radzewo p. Karol 
Niemier. 

Byliśmy o włos, a raczej o kilka milimetrów 
od mistrzostwa... Finał przegrywamy jedynie 
0:1. Ale po kolei...

wielki Finał województwa wielkopol-
skiego w unihokeju dziewcząt szkół 

podstawowych
 - Zbąszyń 14-15.04.2016 r.

Dzień pierwszy - mecze grupowe
Grupa A.
Radzewo - Kotlin 1:2 (0:1,1:1, 0:0)
Mecz na inaugurację pokazuje, że nie 

jesteśmy w gronie najlepszych drużyn w Wiel-
kopolsce przypadkiem. Z obrończyniami tytułu 
walczymy jak równy z równym. Gramy dobrze, 
ale popełniamy dwa małe błędy i jesteśmy mało 
skuteczni, co kosztuje nas minimalną porażkę, 
ale już wiemy, że grając tak jak w pierwszym 
meczu, jesteśmy w stanie wygrać dwa następ-
ne, a co za tym idzie wyjść z grupy.

Radzewo - Lipice 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Mecz w zasadzie idealny, choć sprzyjało 

nieco szczęścia w obronie. W ataku jednak 
demonstracja siły. Tym razem jesteśmy bardzo 
skuteczni. W efekcie był to drugi najwyższy wy-
nik na tym turnieju. Pozostało postawić kropkę 
nad i, czyli wygrać ostatni mecz.
Radzewo - drawski młyn 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Tym razem lekcja sportowej pokory i na-
uczka, że nie dzieli się skóry na niedźwiedziu... 
Zgubiła nas pewność siebie. Drużyna, która 
w dwóch meczach straciła 14 goli okazuje się 

dla nas za mocna, bijemy głową w mur, był 
to zdecydowanie najgorszy mecz w naszej 
tegorocznej przygodzie z unihokejem. W wy-
niku takiego rozstrzygnięcia nie mamy jeszcze 
pewnego awansu, musimy czekać na wynik 
ostatniego meczu w naszej grupie. Ten jednak 
jest korzystny dla nas, zajmujemy drugie miej-
sce w grupie. Jesteśmy w najlepszej czwórce 
mistrzostw, zostajemy do piątku!

Dzień drugi - mecze finałowe
Półfinał

Radzewo - Gorzyce wielkie 5:4 (0:1, 
1:3, 3:0, 1:0)

To jeden z tych meczy, których nie da się 
zapomnieć do końca życia! Jesteśmy nieco 
spięci i tracimy gola już po 20 sekundach gry. 
Z czasem zarysowuje się jednak nasza prze-
waga, ale jesteśmy nieskuteczni. Po pierwszej 
tercji 0:1. W drugiej części meczu strzelamy 
wyrównującą bramkę, ale w odpowiedzi prze-
ciwnik strzela nam trzy. Po dwóch tercjach 1:4, 
sytuacja wydaje się beznadziejna. Nie mamy 
nic do stracenia, rzucamy wszystkie swoje siły 
do ataku. Bramka na 2:4 daje nam jeszcze wia-
rę na dogonienie przeciwnika. Bramka na 3:4 
dodaje nam skrzydeł, wznosimy się na wyżyny 
naszych umiejętności i strzelamy bramkę na 
4:4, niemożliwe staje się możliwe. Dogrywka. 
Rywal podrażniony i groźny, ale znakomicie bro-
ni nasza bramkarka, a my jesteśmy w transie, 
nie bronimy Częstochowy, atakujemy, cudow-
nym strzałem z dalszej odległości popisuje się 
Roksana Toboła - to jest złota bramka, która 
w myśl przepisów kończy mecz. JESTEŚMY 
W FINALE!!! Euforia i łzy wzruszenia, historia 
dzieje się na naszych oczach. Telefony do 
rodziców, do szkoły, radość nie ma w tej chwili 
żadnych granic. Ale trzeba opanować emocje, 
bo za pół godziny finał. Chcemy więcej! Stać 
nas na więcej!

Finał
Radzewo - Żytowiecko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Początek zdecydowanie dla rywali, ale 
mamy szczelną obronę. Gdy opanowujemy 
nerwy, zaczynają pojawiać się szanse i dla 
nas. Moment nieuwagi kosztuje nas jednak 
utratę bramki. Stwarzamy okazje, ale piłka 
mija bramkę, jeden ze strzałów jest minimalnie 
niecelny. Przegrywamy. Wściekłość po porażce 
przysłania wielkie osiągnięcie. Po półfinałowych 
łzach z radości teraz płyną łzy smutku i nie-

pocieszenia, bo było tak blisko, bo zabrakło 
tak niewiele do pełni szczęścia, bo rywal był 
w zasięgu, był do pokonania.

Cóż, dla takich chwil warto żyć!!! Rok temu 
sceptycznie myślałem o następczyniach pierw-
szej złotej drużyny, która w finale wojewódzkim 
zajęła 8 miejsce. Ale kiedy zaczęliśmy intensyw-
nie trenować w tym roku i kiedy zaczęła rodzić 
się ta drużyna wiedziałem, że są lepsze i będzie 
je stać na więcej. 2 miejsce w województwie 
wzięlibyśmy przed rozpoczęciem turnieju 
w ciemno, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia 
i mały niedosyt we mnie, a przede wszystkim 
w dziewczynach pozostaje, było blisko do 
udziału w Mistrzostwach Polski. Po prośbach 
dziewcząt zastanawiam się nad utworzeniem 
klubu unihokeja w Radzewie. Szkoda by było, 
żeby sukces tych dziewcząt rozmył się i żeby 
to były ich ostatnie wielkie mecze unihokeja.

RADZEWSKIE SREBERKA:
Kinga Banecka - kapitan, 2 bramki, Roksa-

na Toboła – 6, Mirella Rozmiarek - 3
Sylwia Rumińska – 3, Natalia Sznura, 

Patrycja Bartkowiak – bramkarka, Agnieszka 
Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk.

By znaleźć się w Finałach Mistrzostw 
Wielkopolski w grach zespołowych trzeba 
się natrudzić na wielu szczeblach rozgrywek, 
pokonać wiele szkół. Najpierw wygrać zawody 
gminne, potem półfinały powiatowe, dalej finały 
mistrzostw powiatu, by dostać się na rejon. 
Kolejne szczeble to wygrać półfinały, dalej 
finały Rejonu. Finał Mistrzostw Wielkopolski to 
już dwudniowe zawody z udziałem najlepszych 
szkół z całego województwa. Ile treningów, wy-
jazdów, stalowych nerwów, wylanego potu itd. , 
by cieszyć się ze zwycięstw. Takim sukcesem 
w historii zawodów SZS może się poszczycić 
niewielka ilość szkół w naszej gminie. 

Na wszystkich szczeblach walki o finał wo-
jewódzki w sumie Radzewo strzeliło 87 bramek.

Najwięcej bramek strzeliła Roksana Toboła 
- 42, dalej kolejno Kinga Banecka -21, Mirella 
Rozmiarek i Sylwia Rumińska po 11, Agnieszka 
Wiśniewska -1, samobójcze -1.Sukces duży 
tym bardziej, że w klubach grają stałe zawod-
niczki a w szkole po klasie 6 trzeba zacząć 
szkolić nowe .

ARA

I nOCny 
turnIEj 

badmIntOna
W piątek 8 kwietnia na sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej w Radzewie odbył się 
pierwszy w historii Nocny Turniej  Badmintona. 
Chęć rywalizacji przy blasku księżyca wyraziło 
20 zawodników z 8 miejscowości. Graliśmy w 2 
kategoriach: męskiej i żeńskiej. Do końca zma-
gań na 2 kortach dobrnęliśmy po 4 godzinach 
rywalizacji. Była godzina pierwsza w nocy. Moż-
na zatem powiedzieć, że turniej był dwudniowy. 
Wśród pań podium opanowały reprezentantki 
młodszego pokolenia. Zwyciężyła Kinga 
Banecka, która w finale pokonała Dominikę 
Frąckowiak. Mecz o 3 miejsce rozstrzygnęła na 
swoją korzyść Mirella Rozmiarek. Miejscem tuż 
za podium musiała zadowolić się Małgorzata 
Wower. Wśród panów górą starsi. Triumfował 
Karol Niemier, który stoczył emocjonujący mecz 
z Maciejem Urbańskim. W pojedynku o 3 lokatę 
zwycięsko wyszedł Rafał Węglarz, który ograł 
Wiesława Śramkowskiego. Wszyscy uczest-
nicy zawodów otrzymali medale, a najlepsi 
dodatkowo pamiątkowe statuetki. Turniej przy 
wsparciu z dotacji Gminy Kórnik zorganizowało 
Stowarzyszenie UKS – Jedynka Kórnik.

KN

uWaga!
Rusza kolejna już edycja bezpłatnych 

szczepień przeciwko pneumokokom dla 
dzieci z Powiatu Poznańskiego. Pro-
gram obejmuje dzieci urodzone w latach 
2008-2014, mające na dzień wykonania 
szczepienia ukończone 24 miesiące 
życia, zameldowane w gminach powiatu 
poznańskiego i nie są objęte programem 
obowiązkowych szczepień ochronnych 
przeciwko zakażeniom pneumokokowym 
na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. Szczepienia będzie można wyko-
nać w kilkunastu placówkach medycz-
nych na terenie całego powiatu. Zapisy 
dzieci do szczepień odbywać się będą 
bezpośrednio w przychodniach.  Projekt 
finansowany jest w całości ze środków 
budżetowych Powiatu Poznańskiego. 
Akcja potrwa tylko do końca grudnia br. 
lub do wyczerpania zapasów. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, dla 
wszystkich chętnych rodziców zaplano-
wano spotkania edukacyjne z udziałem 
edukatora. Spotkania odbędą się w 17 
gminach w całym Powiecie.

Realizatorem i koordynatorem 
programu jest Specjalistyczna Przy-
chodnia Lekarska „Edictum”. więcej 
wiadomości na temat programu szcze-
pień można uzyskać pod numerem 
telefonu (61) 847 04 54 lub osobiście 
w siedzibie EdicTUm ul. mickiewicza 
31 i piętro pok. 120.
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jA*Poczta Polska poszukuje Listonosza w Kórniku, umowa o pracę, mile widziany własny samochód. Tel. 61 869 74 39

*Zatrudnimy pracownika produkcyjnego w Robakowie, praca pełnoetatowa od poniedziałku do piątku 8.00-16.00. Tel. 605 438 427
*Pana do prac ogrodowych zatrudnię dorywczo. Tel. 517 120 127
*Prace w ogrodzie i drobne budowlane wykonamy. Tel. 784 825 329
*Zatrudnię operatora koparko-ładowarki z uprawnieniami. Tel. 607 591 016
*Pani podejmie prace dodatkową w Kórniku. Tel. 533 758 526
*Korepetytor j. niemieckiego poszukiwany. Tel. 607 217 531
*Przyjmę do pracy w saloniku prasowym w Kórniku. Tel. 502 331 962
*Meżczyzna 50 lat podejmie każdą pracę np. porządkowanie ogródków, w Kórniku i okolicy. Tel. 512 023 577
*Poszukujemy pracownika w dziedzinie wykończeniowej: osieplanie, szpachlowanie, malowanie. Tel. 507 555 135

*Dorabiamy klucze w Kórniku. Tel. 61 8190-118 
*Sprzedam pianino Neumeyer. 100% sprawne, klasyk. NIedrogo. Tel. 602 742 550
*Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 34m2. Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Sprzedam siano w balotach. Tel. 508 725 999
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 81 90 587
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, maluje, pozbruk, płyta, klinkier – tanio. Tel. 782 513 000 
*Sofa 2 osobowa, rozkładana, ławostół, rowerek chłopięcy do 7 lat sprzedam. Tel. 696 779 221
*Wynajmę sklep 36,6 m2, centrum Kórnika. Prąd, woda, WC. Tel. 600 39 38 34
*Sprzedam stare meble- antyki. Tel. 669 080 566
*Toyota Yaris 2009 pierwszy właściciel, kobieta, 3drzwiowa, szary metalik, 1,0, 49 tys. km, klima, czujnik cofania, serwisowana, 21 tys. do negocjacji. Tel. 607 536 465
*Sprzedam suknię ślubną rozmiar 34/36. Tel. 608 751 821
*Sprzedam ogród działkowy w Śremie. Altana, prąd, woda. Tel. 608 162 058
*Sprzedam ziemię budowlaną 7500 m, Śródka. Tel. 575 524 692
*Poszukuję do wynajęcia lokalu około 20 m² w centrum Kórnika. Tel. 790 649 445 
*Angielski - nauka korepetycje dzieci i dorośli, Kórnik, Borówiec, Kamionki i okolice. Tel. 661 340 589
*Korepetycje z języka polskiego (poziom podstawowy i gimnazjalny). Tel. 501 734 412
*Wertykulacja trawników i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Mieszkanie na sprzedaż 76 m² (3 pokoje) na os. Przedwiośnie w Łęknie. Cena 215 999 zł. Tel. 606 814 372 (po godz. 16.00)
*Wynajmę dom w Błażejewku - trzy pokoje, kuchnia, łazienka. Do umeblowania. Świeżo wymalowany. Tel. 509 507 447
*Sprzedam nowe sandały chłopięce GEOX, rozmiar 31, kolor jeans/granat, cena 130 zł. Tel. 608 818 514
*Sprzedam pralkę, lodówkę, stan bdb - możliwość transportu. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Firma dekarsko-blacharska oferuje swoje usługi - krótkie terminy, doświadczenie, solidność. Tel. 602 785 602
*Budujemy domy energooszczędne. Ogrzewanie, woda i klimatyzacja kosztuje ok. 500 zł na rok! Tel. 600 473 425
*Energia ze słońca, instalacje fitowoltaiczne - dotacje 40% od A-Z. Tel. 501 303 029,  www.eko-rozwiazania.pl
*Budujesz lub modernizujesz dom, nie wiesz jakie ogrzewanie wybrać?  Najtańsza technologia: eko-rozwiazania.pl. Tel. 501 303 029
*Sprzedam rower damski alu ,osprzęt Shimano, stan bardzo dobry, cena 550zł. Tel. 501 303 029
*Działki 3 km od Kórnika tanio. Tel. 789 229 351
*Działka Flensa 650m². Tel. 789 229 351
*Działki Błażejewko, Bnin. Tel. 789 229 351
*Domek 169 000 zł pełna własność. Tel. 789 229 351
*Mieszkanie Staszica sprzedam, 47m². Tel.789 229 351
*Segment w Borówcu 103 m², gotowy do zamieszkania, 240 tys., sprzedam. Tel. 602 214 931
*Sprzedam działkę budowlaną 1008 m² w Radzewie. Tel. 667 342 466 (po godz. 15:00)
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam 4 felgi 13-tki 4x100, wózek X-lander 2w1, drzwi pokojowe wewnętrzne 5 szt. oraz drzwi zewnętrzne budowlane na czas budowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam TV 29 cali, Panasonic (kineskopowy),  betoniarkę 150 l (na 220V), piecyk koza, lukswery białe, wc kompakt (nowy), wannę narożnikową. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam łączenia do rusztowań około 15 sztuk, butle gazowe 2x5 kg (pełne), palnik gazowy, piecyk słoneczko. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 wózki głęboki/ spacerówka Chicco  i spacerówka, nosidełko 4 Baby, wieże Sony, maszynę do szycia, dwa grzejniki el., rowerek treningowy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem, fotelik na rower. Tanio! Okazja! Tel. 506 490 723
*Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007 oraz stację pogody bezprzewodową i nawilżacz powietrza ultradźw. Tel. 506 490 723
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Usługi stolarskie forma STOL-MAR (www.stol-mar.com.pl) zaprasza! Tel. 693 067 105
*Nowo otwarty zakład optyczno-okulistyczne zaprasza ul. Wodna 3/1 Kórnik. Tel. 796 101 067

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.
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KóRNicKiE  PRZEdSięBioRSTwo  
AUToBUSowE  „KomBUS” SP. Z o.o.

62-035 KóRNiK, 
cZoŁowo, KóRNicKA 1

ZATRUdNi  PRAcowNiKA  
NA  STANowiSKU 

KiERowcA  AUToBUSU
WYMAGANIA:

-PRAWO  JAZDY  KATEGORII  D
-UKOŃCZONY  KURS  DO  PRZEWOZU  OSÓB
-ZNAJOMOŚĆ I  RESPEKTOWANIE  PRZEPISÓW  
PRAWA  DROGOWEGO  
-DBAŁOŚĆ  O  POWIERZONY  SPRZĘT

- NIEKARALNOŚĆ
OFERUJEMY:

- ATRAKCYJNE  WARUNKI  WYNAGRADZANIA
- UMOWĘ  O  PRACĘ
- PRACA  W  DYNAMICZNIE  ROZWIJAJĄCEJ  
SIĘ  FIRMIE
- SZKOLENIA

Oferty zawierające CV prosimy kie-
rować na adres mailowy info@kombus.
pl, lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 
Kórnik, Czołowo, Kórnicka  1, z dopiskiem 
„KIEROWCA”

Dodatkowo informacji telefonicznej 
udziela Dział Kadr pod numerem:

539 965 946.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowy-
ch(Dz. U. z 2014 r. pozycja 1182, 1662 ). „

Kolejny raz wspólnie zadbaliśmy o dobrą 
formę! Zarezerwowana sobota 9 kwietnia 
okazała się „dobrze przećwiczona” przez 
uczestników XVI edycji maratonu aerobi-
kowego! Zorganizowany na tę okoliczność 
skład instruktorów sprawdził się na 100%. 
Zadbali, aby każdy otrzymał dawkę energii, 
wycisnęli z ćwiczących ”siódme poty”, a na 
koniec pozwolili im złapać oddech i zrelak-
sować swoje ciała … Tak w skrócie wyglądał 
„oazowy” maraton, który zgromadził ponad 
160 osób! Harmonogram obejmował dan-
ce-aerobik, płaski brzuch, BODYCOMBAT, 

BODYPUMP, zdrowy kręgosłup, ABT, zum-
bę, jump oraz jogę. Czterogodzinny fitness 
to nie lada wyzwanie. Bądźcie w formie 
przez całe lato, jesienna edycja maratonu 
15 października.

Ze sportowym pozdrowieniem życzymy 
aktywnego udziału w cotygodniowych zaję-
ciach w oazie!

Dziękujemy sponsorom za pomoc w 
organizacji maratonu:

-ACTIVE Wojciech Gorzelanny
-Alter grawerstwo laserowe
-Dietostyl Monika Majchrzycka - Eliks

-Klub Zdrowia DUOLIFE
-OAZA DIVE
-OAZA LOOK -fryzjerstwo
-Oriflame – Urszula i Bogdan Płonka
-Paralotnie Poznań Szymon Domagała
-Skład Natury Kórnik
-Ventus Restaurant
-Restauracja Biała Dama
-Rozwijalnia Kobiet
Dziękujemy również Dance-Art Studio 

tańca i fitnessu za wypożyczenie trampolin!

Oaza

W KórnICKIEj OaZIE ZnóW dynamICZnIE!
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