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◊  ŁG

Koniec roKu dla maturzystów

W dniu 27 kwietnia odbyło się zakoń-
czenie roku szkolnego dla absolwentów 
Zespołu Szkół w Kórniku. W uroczystości 
uczestniczył między innymi wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski.

Zebranie rOD MOścienica

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
28 kwietnia w zebraniu Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych w Mościenicy. Podczas 
obrad dyskutowano m.in. o meldowaniu 
osób mieszkających na działkach oraz o 
bezpieczeństwie na skrzyżowaniu wyjazdu 
z działek z drogą wojewódzką 434.

Z DyrektOraMi sZkół,  
prZeDsZkOli i żłObka O rODO

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z se-
kretarzem Leszkiem Książkiem zaprosili 
4 maja do ratusza dyrektorów placówek 
oświatowych z terenu naszej gminy na 
spotkanie dotyczące nowych przepisów 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Oso-
bowych. Oceniono stan przygotowań do 
wprowadzenia nowych regulacji. Szkoły 
podpisały umowy z firmami i osobami, 
które zajmą się wdrażaniem przepisów 
w praktyce i przejmą role Inspektorów 
Ochrony Danych Osobowych. Nowa usta-
wa obowiązywać będzie od 25 maja br.

świętO strażaków

W dniu 4 maja obchodzono Dzień Stra-
żaka. Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczyli 
w uroczystości zorganizowanej przez 
OSP Kórnik. Druhny i druhowie strażacy 
przemaszerowali do Kolegiaty Kórnickiej, 
gdzie odbyła się uroczysta msza święta. 
Po liturgii wrócili do Strażnicy OSP gdzie 
odbyły się główne wydarzenia obchodów. 

umowa w sprawie  
dodatKowych Kursów  
Kolei metropolitalnej

W dniu 7 maja podpisano kolejne umowy 
w sprawie dofinansowania przez samorzą-
dy dodatkowych kursów Kolei Metropoli-
talnej. Tym razem spotkali się włodarze 
gmin i powiatów, przez które przebiegać 

Prosto  
z Ratusza

będzie trasa połączeń Poznania z Nowym 
Tomyślem, Jarocinem, Wągrowcem i Go-
rzowem Wielkopolskim. Od 10 czerwca 
w ciągu dnia co godzinę, a w godzinach 
szczytu co 30 minut będziemy mogli ko-

leją dojechać ze stacji w Szczodrzykowie 
lub Gądkach do Jarocina lub Poznania. 
Dodatkowe kursy w godzinach szczytu 
kosztować będą gminę 86 tys. zł w tym 
roku i po około 170 tys. zł w 2019 i 2020 
roku. Umowa obowiązywać będzie trzy 
lata.  Z ramienia kórnickiego samorządu 
podpisał ją burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Samorząd województwa reprezentował 
wicemarszałek Wojciech Jankowiak. 

UcZcOnO rOcZnicę  
ZakOńćZenia wOjny

W dniu 8 maja, w rocznicę zakończenia 
II wojny światowej złożono kwiaty przy 
tablicy upamiętniającej 31 Kórnicki Dy-
wizjon Rakietowy Obrony Powietrznej na 
os Staszica w Kórniku. Samorząd Kórnika 
reprezentował przewodniczący RMiG 
Adam Lewandowski oraz wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski.

spółki wODne

10 maja obradowało Walne Zgromadzenie 
Delegatów Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Śremie. Podczas obrad udzie-
lono absolutorium zarządowi. Przyjęto 
sprawozdania finansowe oraz zadecydo-
wano o podziale zysków. Przyjęto także 
plan finansowy i rzeczowy na 2018 rok.
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W jednym z filmów since fiction, którego 
akcja dzieje się w 2052 roku główny boha-
ter wchodzi do sklepu odzieżowego. Przy 
wejściu na podstawie unikalnego obrazu 
źrenic ustalana jest jego tożsamość. Cy-
bernetyczny sprzedawca automatycznie 
otrzymuje informacje na temat wymiarów, 
upodobań, dokonanych wcześniej zakupów. 
Na podstawie tak skonstruowanego profilu 
klienta proponuje, doradza, mami. Zado-
wolony klient kupuje. Wychodząc ze sklepu 
idzie ulicą pełną ekranów reklamowych, na 
których obraz zmienia się w zależności od 
tego kto na niego patrzy. Wszystko uszyte na 
miarę elektronicznych śladów żywych ludzi. 
16 lat temu, gdy kręcono ów film, taka wizja 
była fantazją. Dziś staje się rzeczywistością. 
Nasza aktywność z roku na rok, z dnia na 
dzień coraz bardziej przenosi się do wirtu-
alnej rzeczywistości. W  Internecie robimy 
zakupy, przelewamy pieniądze, załatwiamy 
sprawy urzędowe, prowadzimy pseudo-
-życie towarzyskie. Elektroniczne są recepty 
i zwolnienia. Naszymi identyfikatorami stają 
się numery IP, PESEL, numer karty kredyto-
wej i historia przeglądarki i ciąg geo-lokaliza-
cji. Ślady naszej aktywności w postaci ciągów 
zer i jedynek krążą po wirtualnym świecie, 
gdzie są gromadzone, przetwarzane i często 
sklejane by ulepić nasz wirtualny wizerunek. 
Dane o nas mają sporą wartość dla cyfro-
wych podmiotów gospodarczych. 
Świat nowoczesnych technologii może 
czasem przerażać. Jak zapanować nad 
taka niewyobrażalną ilością informacji? 
Jedną z pierwszych prób okiełznania tego 
problemu pod kątem ochrony naszych da-
nych jest RODO, czyli unijne Rozporządzenie 
o Danych Osobowych,  zawierające przepi-
sy o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
przepisy o swobodnym przepływie tychże 
danych.
W  założeniu RODO ma pozwolić miesz-
kańcom Unii Europejskiej na lepszą kon-
trolę ich danych osobowych oraz stanowić 
modernizację i  ujednolicenie przepisów 
umożliwiających firmom ograniczanie 

biurokracji i korzystanie ze zwiększonego 
zaufania klientów

Jakie korzyści dla  każdego z nas mają 
wynikać z nowych uregulowań:
- każdy z nas ma prawo do bycia zapomnia-
nym – czyli jeżeli nie chcemy, by dane o nas 
były przez dany podmiot przetwarzane 
i przechowywane – informacje te muszą zo-
stać usunięte (jeśli w konkretnym przypadku 
prawo nie mówi inaczej);
- będziemy mieli prawo nieodpłatnego i ła-
twego dostępu do swoich danych, dzięki cze-
mu będziemy mogli kontrolować, jakie dane 
na nasz temat są w posiadaniu podmiotu 
i decydować na przykład o ich przenoszeniu 
do innego usługodawcy;
- podmioty przechowujące dane będą 
miały obowiązek ich aktualizacji, my rów-
nież będziemy mogli występować o  ich 
sprostowanie; 
- z założenia mamy być informowani, jeśli 
dojdzie do naruszenia danych, czyli np. gdy 
ktoś w nielegalny sposób pobierze infor-
macje o nas od danego podmiotu, któremu 
powierzyliśmy swoje dane; 
- będziemy mogli sprzeciwić się zautomaty-
zowanemu przetwarzaniu naszych danych, 
np. profilowaniu powodującemu skutek 
prawny. 
- informacje o  przetwarzaniu danych 
osobowych maja być przejrzyste i  łatwo 
zrozumiałe;

Co według przepisów RODO zaliczyć 
można do zbioru danych osobowych? 
Są to takie informacje, które umożliwiają 
zidentyfikowanie danej osoby, na przykład:
imię i nazwisko,
numer telefonu,
dokumentacja zdrowotna
numer IP komputera
imienny adres e-mailowy
przychód i dane bankowe
adres domowy

RODO wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. 
Jest to  termin ważny dla instytucji zbierają-

cych i przetwarzających dane.  W przypadku 
niedopełnienia obowiązków narzuconych 
przez Rozporządzenie odpowiedzialnym 
osobom grożą wysokie kary.
Dla zwykłego obywatela data 25 maja nie 
powinna przynieść wielu widocznych zmian, 
poza szeregiem pytań z  portali interne-
towych i od instytucji, które będą chciały 
uzyskać nowe zgody na przetwarzanych 
naszych danych.

Dla osób i  instytucji zainteresowanych 
szczegółowymi informacjami o RODO przy-
gotowano podręcznik, który można pobrać 
bezpłatnie na stronie  
http://rodo.niw.gov.pl
Przydatny przedsiębiorcom może okazać się 
przewodnik po RODO dla małych i średnich 
firm dostępny na stronie 
www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/
przewodnik-po-rodo-dla-msp/

W  najbliższym czasie Urząd Miasta 
i  Gminy w  Kórniku z  uwagi na obo-
wiązek informacyjny, jaki nakłada 
Rozporządzenie o  Ochronie Danych 
Osobowych zobowiązany jest podjąć 
działania dostosowujące narzędzia 
komunikacji urzędu z  realiami praw-
nymi. W najbliższym czasie zostanie 
uruchomiona strona kornik.pl/rodo 
gdzie publikowane będą informacje 
nt. dokonanych działań. Wśród działań, 
jakie Państwo możecie najwcześniej 
zauważyć będzie zamknięcie newslet-
tera kornik.pl i  rozszerzenie działania 
newslettera w ramach portali sołecki –  
sołectwa.kornik.pl. Kolejnym działa-
niem będzie zakończenie funkcjonowa-
nia modułu ogłoszeń w ramach kornik.
pl. Zmieni się również regulamin usługi 
SMS w ramach systemu powiadomień. 
Liczymy na Państwa zrozumienie i wy-
rozumiałość. 

Z poważaniem,
Urząd Miasta i Gminy Kórnik  

RODO - o co chodzi?

◊  ŁG

Szanowni Państwo, 
przypominamy, że dnia 15 maja 2018 roku 
(wtorek) upływa termin płatności II raty po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego 
i podatku leśnego oraz opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za miesiące: 
kwiecień, maj i czerwiec 2018 roku.

Ważne 
terminy

◊  Wydział Podatków
i Opłat Lokalnych

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej  

odbędzie się 22 maja 2018r. o godz. 18:00 
w Kawiarni Walentynka w Kórniku  

(wejście od ulicy Kuśnierskiej)
Serdecznie zapraszamy  wszystkich członków 

oraz osoby zainteresowane działalnością KTPS.

Zarząd 

W dniu 25 kwietnia br. odbyła się XLVI 
Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Podczas sesji, zgromadzeni Radni:
- dokonali zmiany Uchwały Budżetowej 
na rok 2018,
- przyjęli uchwałę dotyczącą emisji obli-
gacji komunalnych, zasad ich zbywania 
i wykupu,
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wiel-
kopolskiemu na realizację zadania pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na obszarze 
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez  zwiększenia ilości połączeń ko-
lejowych – dofinansowanie  Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
- przyjęli uchwałę w  prawie przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego zadanie pu-
blicznego zarządzania drogą powiatową 
w zakresie dotyczącym budowy odcinka 
chodnika w  ciągu drogi powiatowej nr 
2478P, w miejscowości Radzewo, przy ul. 
Dworzyskowej,
-postanowili  zwiększyć pomoc finansową 
Miasta i Gminy Kórnik dla Powiatu Poznań-
skiego na dofinansowanie rozbudowy 
drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczo-
drzykowo, etap 1 o długości około 2,3 km,
-podjęli uchwałę w  sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego i  wydzierżawienia nierucho-
mości zabudowanej położonej w Kórniku, 
obręb Bnin,
-podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wszystkich Świętych w Kórniku. W dniu 29 
marca 2018 roku wpłynął wniosek o przy-
znanie dotacji celowej w wysokości 37 tys. 
zł na renowację konserwatorską elewacji 
i  wnętrza kruchty wejścia głównego do 
kościoła kolegiackiego p.w. Wszystkich 
Świętych w Kórniku;
- podjęli uchwałę w  sprawie udzielenia 
dotacji w  wysokości 100 tys. zł Polskiej 
Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej na 
wykonanie prac renowacyjnych zachod-
niej elewacji Zamku Kórnickiego,
- uchylili uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie utworzenia Żłobka w Kamion-
kach oraz nadania mu statutu, 
- uchwalili Statut Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kórniku,
-określili wykaz kąpielisk i sezon kąpielowy 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Wykaz
obejmuje tylko jedno kąpielisko strzeżone 
na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA – BŁONIE” zlokalizowane 
na Jeziorze Kórnickim;
-podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą 
Główną w Borówcu, gmina Kórnik,
- podjęli uchwałę w sprawie przeprowa-

dzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Kórnik na rok 2019,
- podjęli uchwałę w  sprawie konsultacji 
społecznych w sprawie podziału sołectwa 
Kamionki,
- podjęli uchwałę w sprawie zasięgnięcia 
od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu informacji o kandydatach na 
ławników,
- podjęli uchwałę w  sprawie nawiązania 
współpracy partnerskiej pomiędzy Mia-
stem i Gminą Kórnik, a miastem Humań 
na Ukrainie,
-rozpatrzyli skargę na działanie Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku

Szczegóły na stronie: http://api.esesja.pl/
posiedzenie8/18649

W toku dyskusji...
Radna Beata Bruczyńska pytała o uzgod-
nienia dotyczące planów Aquanetu. 
Burmistrz potwierdził, że kanalizowanie 
Skrzynek planowane jest na 2020 rok, 
a Biernatek i Błażejewa na 2021. Prosiła 
także o przekazanie informacji na temat 
uzgodnień poczynionych w  sprawie bu-
dowy infrastruktury drogowej dla lotniska 
w Krzesinach. Środki finansowe mają być 
wydatkowane do 2022 roku, ale szczegóły 
będą jeszcze dopracowywane podczas 
rozmowy z  ministerstwem i  wojskiem. 
Prosiła o  wyjaśnienia w  sprawie homo-
logacji wozu strażackiego z  drabiną. Za-
kupiony w zeszłym roku sprzęt nie może 
brać udziału w akcjach pożarniczych bez 
homologacji, a ta kosztuje 70 tys. zł.
Radna Julia Bartkowiak poruszyła sprawę 
podtopień w  Żernikach. Wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski wyjaśnił jakie kroki 
zostaną podjęte przez przedstawicieli 
spółki Wody Polskie i Krajowego Ośrodka 
Wspierania Rolnictwa w sprawie samowoli 
budowlanej, która mogła być przyczyną 
spiętrzenia wody i zalania. Zapytała także 
o udostępnienie przez PAN duktu przez 
Zwierzyniec od strony ROD Mościenica. 
Zwróciła uwagę na jakość wykonania 
chodnika do osiedla Przylesie w  Bninie 
oraz przepełnione kosze przy promena-
dzie. 
Radna Dorota Buchalska pytała o termin 
modernizacji ul. Szkolnej w Borówcu. To 
zadanie ma być wykonane po przebu-
dowie magistrali kanalizacyjnej w  latach 
2020-21.
Radny Tomasz Nagler pytał o  działania 
w sprawie geotermii. Burmistrz wyjaśnił, 
że zlecono naukowe opracowanie w spra-
wie uwarunkowań geotermalnych na 
naszym terenie.
Radny Stanisław Duszczak pytał o przyczy-
ny uszkodzenia zegara na wieży ratusza 
w Bninie. Awaria jest skutkiem uderzenia 
pioruna. Prosił także o  przedstawienie 

harmonogramu prac związanych z  mo-
dernizacją wodociągu przy ul. Dworco-
wej. Prace mają zakończyć się do połowy 
sierpnia, a po zakończeniu ich ruszyć ma 
budowa chodnika. 
Radny Jerzy Rozmiarek w imieniu sołtysów 
pytał o szczegóły procedury konsultacyjnej 
w sprawie nowych przepisów dotyczących 
wychowania w trzeźwości. 
Radny Andrzej Regulski zawnioskował 
o nadanie imienia ks. Steinmetza jednej 
z ulic np. w okolicy Alei Flensa. Wskazał za 
zasadne wyznaczenie jednego miejsca do 
parkowania dla osób niepełnosprawnych 
na modernizowanym Placu Browarowym. 
Wyjaśniono, że projektowana organizacja 
ruchu przewiduje trzy takie miejsca. Radny 
Stanisław Duszczak zaproponował, by wy-
znaczony urzędnik włączał podczas świąt 
miasta neon na restauracji Biała Dama 
przedstawiający patronkę kórnickiego 
święta. Wskazał też na celowość wspar-
cia działań związanych ze wznowieniem 
ruchu kolejowego na linii Śrem-Czempiń.
Radna Anna Andrzejewska wyjaśniła po-
wody, dla których wraz z  czternastoma 
mieszkańcami złożyła skargę w  sprawie 
podziału na okręgi wyborcze. Komisarz 
Wyborczy skargi nie uwzględnił. 
Jeden z mieszkańców przedstawił projekt 
budowy w  gminie Kórnik przedszkola 
integracyjnego. 

XLVI Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik

Szanowni Czytelnicy,

w tym roku mija 30 lat od wydania pierwsze-
go współczesnego numeru „Kórniczanina”.
Postanowiliśmy zaznaczyć ten jubileusz 
w sposób wyjątkowy. Dzięki uprzejmości 
kierownictwa i  pracowników Arboretum 
Kórnickiego, w dniu 12 maja br. w Kórnickim 
Parku zasadzone zostanie drzewo upamięt-
niające nasze 30-lecie. 
Zapraszamy wszystkich Czytelników 12 
maja na spacer do Parku. Zbiórka o godzi-
nie 9:00 przy wejściu głównym. Szczególnie 
gorąco zapraszamy wszystkie osoby, które 
w ciągu tych 30 lat współpracowały przy 
tworzeniu naszej gazety. Razem zasadzimy 
tulipanowca na 30-lecie „Kórniczanina”.

◊  Łukasz Grzegorowski

◊  ŁG
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Parkingi i miejsca parkingowe:
- Plac Niepodległości Przy “Pługu”
- ul. ks. Jabłońskiego (za Domem Parafialnym)
- ul. Steckiego (za cmentarzem, przed przedszkolem)
- ul. Młyńska (przy skrzyżowaniu ze Średzką i przy cmentarzu)
- część ul. Parkowej (wzdłuż ogrodzenia Parku)
- wzdłuż ul. Wojska Polskiego
- ul. Poznańska - pobocze
- za Gazownią
- przy posterunku Policji 
- Podzamcze (parking płatny)
- Prowent (parking płatny)

Przystanki autobusowe:
- w kierunku do Poznania: ul. Średzka, ul. Wojska 
Polskiego (przy Poczcie), ul Stodolna (obok Lidla),  
ul. Poznańska (przy Policji)
- w kierunku do Bnina: ul. Mickiewicza, ul. Stodolna 
(przy Lidlu), ul. 20 Października, ul. Średzka                                 

W dniach 19-20 maja na Palcu Niepodległości w Kórniku  odbędą się Kórnickie Spotkania z Białą Damą.
W tych dniach (od godz. 00:00 19 maja do godz. 24:00 20 maja) zamknięte będą dla ruchu samochodowego: 

- główna droga przejazdowa przez rynek  od ul. Poznańskiej do przedłużenia ul. Średzkiej
- ul. Pocztowa w połowie 

- ul. Kuśnierska i ul. Kolegiacka 
Objazd przeprowadzony zostanie ulicami: Szkolną, Dworcową,  

20 Października, ks. Jabłońskiego, Średzką. 
Prosimy nie parkować na ul. Szkolnej i u zbiegu Szkolnej i Poznańskiej, by nie utrudniać przejazdu autobusom.

Dnia 18 maja br. od godzin południowych rozpoczną się prace adaptujące płytę rynku do potrzeb imprezy, co może grozic uszko-
dzeniem parkujących pojazdów.W związku z powyższym prosimy o usunięcie samochodów z miejsc parkingowych na płycie rynku  

do godz. 14.00

Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie ulic,  
parkingów i objazdów. 

Prosimy dostosowywać się do zaleceń służb mundurowych.

Dodatkowo prosimy mieszkańców  
domów przy Placu Niepodległości  

o wyłączenie świateł w oknach  
o godzinie 23:30 19 maja br, 

by stworzyć odpowiednie tło i nastrój  
dla pokazu świateł laserowych.

Za utrudnienia przepraszamy!

Kórnicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy Kórnik

Zmiany organizacji ruchu podczas XXV KSzBD

W Robakowie 1 maja odbyła się majówka, 
której organizatorami były rady sołeckie 
wsi: Dachowa, Gądki, Robakowo Osiedle 
i Robakowo Wieś oraz Kórnicki Ośrodek 
Kultury i  Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza”. Majówka zorganizowana 
została na boisku przy szkole podsta-
wowej. Frekwencja jak co roku dopisała, 
a wpływ na to miała bardzo ładna pogoda 
i liczne atrakcje, które przygotowali orga-
nizatorzy. Jedną z  największych atrakcji 
był turniej piłki plażowej o  Burmistrza 

Miasta i  Gminy Kórnik oraz mecz piłki 
nożnej o puchar Przewodniczącego Rady. 
W programie znalazły się takie atrakcje jak 
recital akordeonowy Krzysztofa Maślanki 
oraz konkurs karaoke. Wielkim zaintere-
sowaniem, zarówno wśród najmłodszych, 
jak i  dorosłych cieszył się pokaz ratow-
nictwa medycznego przygotowany przez 
OSP Kamionki. Stało się już tradycją, że 
festyn kończy się zabawą taneczną.  Or-
ganizatorzy stanęli na wysokości zadania 
umieszczając w  programie w  ostatnim 

punkcie teatr ognia Kingi Łukaszewicz. 
Z  myślą o  najmłodszych organizatorzy 
przygotowali dmuchane zjeżdżalnie, 
trampoliny, przejazd bryczką, stoiska 
z zabawkami i słodyczami. Oczywiście nie 
zabrakło stoisk z jedzeniem, gdzie można 
było zjeść domową grochówkę, kiełbasę, 
czy karkówkę. Serdeczne gratulacje dla 
organizatorów za profesjonalnie przygo-
towanie imprezy.

Majówka w Robakowie

◊  Robert Jankowski 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

24 czerwca 1968 roku opusciliśmy 
mury  naszej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku. 

W tym roku mija 50 lat kiedy  nasze drogi 
się rozeszły. Tylko niektórym z nas udaje 
się  spotkać - najczęściej w biegu na ulicy. 
Inni nie mają tego szczęścia, bo los rzucił 
ich daleko od Kórnika, bywa, że za granicę. 
W 2015 roku zorganizowaliśmy spotkanie 
koleżeńskie Tych którzy rozpoczynali na-

ukę w 1960 roku, a kończyli w 1968 roku. 
Jak zapewne pamiętacie, obiecaliśmy  
spotkać się ponownie  w jeszcze większym 
gronie, Jubileusz 50 lecia ukończenia nauki  
jest do tego dokonałą okazją!  Zaprasza-
my bardzo serdecznie  do udziału w tym 
wyjątkowym wydarzeniu wszystkich, 
którzy  uczęszczali do SP nr 1 w Kórniku 
w opisanym okresie.
Termin spotkania to sobota 9 czerwca  
2018 roku godz: 17:00 przy fontannie 
na kórnickim rynku.  Mamy nadzieję, że 
termin ten będzie wszystkim odpowiadał.
Kochani, bez Was nie ma spotkania!  Bar-
dzo prosimy o  szybką decyzję odnośnie  
udziału, wpłatę tzw. składkowego w kwo-
cie 100 zł  od osoby i  zgłoszenie się do  

jednej z niżej wymienionych osób: 
Alina 530 436 959
Krystyna 502 492 540 
lub mail  k.janicka@vp.pl 
Ola 726 998 501
Paweł  696 973 600  
Preferujemy zapłatę przelewem na konto, 
które udostępnia kol.  Krystyna Janicka  
BS Kórnik 74 9076 0008 3001 0009 4937 
0001. Można również  zapłacić gotówką 
u kol. Zbyszka, którego spotkamy  w każ-
dy  czwartek i sobotę na placu targowym 
w Kórniku. 
 Z  koleżeńskim pozdrowieniem 

Uwaga!

◊  Organizatorzy
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Zasadzić drzewo, stworzyć dzieło sztuki, 
zbudować więzi - oto program, który udało 
się zrealizować uczestnikom projektu „Drze-
wo Franciszka”. Młodzież świadoma roli 
ochrony drzewostanu i wrażliwa ekologicz-
nie, to nie tylko marzenie nauczyciela biolo-
gii, ale także konieczność, bez której kolejne 
pokolenia nie będą w stanie zapewnić sobie 
właściwych warunków do życia. Fundacja 
Zakłady Kórnickie znalazła sposób na to, 
jak poszerzyć wiedzę przyrodniczą uczniów 
i zachęcić młodych ludzi do podejmowania 
działań na rzecz ochrony środowiska. Odpo-
wiedzią na potrzebę kształcenia właściwej 
i pełnej troski postawy wobec środowiska 
naturalnego stał się projekt, którego pierw-
sza edycja zakończyła się uroczystą galą 
finałową, zorganizowaną w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku, w piątek 20 kwietnia.
   Przybliżenie uczniom postaci patrona 
ekologów, św. Franciszka oraz wskaza-
nie na dbałość o środowisko, jako jedną 
z  istotnych wartości chrześcijańskich, szło 
tu w parze z pogłębianiem wiedzy na temat 
biologii drzew oraz rozwijaniem dziecięcej 
kreatywności. Zarówno działania eduka-
cyjno-praktyczne, realizowane w  trakcie 
Gminnego Pikniku Ekologicznego, połączo-
nego z sadzeniem drzew, jak i wyzwania 
artystyczne, związane z  przystąpieniem 
do Ekologicznego Konkursu Plastycznego 
„Drzewo Franciszka”, cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem uczniów z pięciu szkół 
naszej gminy, dlatego spotkanie zgro-
madziło reprezentantów każdej z  nich. 
Przedstawiciele Zarządu Fundacji Zakłady 
Kórnickie wręczyli nagrody autorom naj-
lepszych prac plastycznych, wyłonionych 
spośród wielu niezwykle kreatywnych dzieł 
młodych twórców, zgłoszonych do udziału 

w artystycznych zmaganiach, stanowiących 
drugi etap projektu, którego pierwsza część 
odbyła się jesienią ubiegłego roku.
   Doskonale przygotowana przez dyrekcję, 
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej w Kór-
niku, gala finałowa projektu była wyrazem 
wszystkich przyświecających „Drzewu Fran-
ciszka” założeń. Łączyła w sobie elementy 
edukacyjne promujące troskę o środowi-
sko naturalne z programem artystycznym 
zawierającym motywy ekologiczne i  od-
wołującym się do chrześcijańskich źródeł 
postaw bliskich patronowi projektu, św. 
Franciszkowi. Wzruszające interpretacje 
utworów muzycznych w wykonaniu chóru 
„Tremolo”, mini-koncert gitarowy zapre-
zentowany przez Wiktora Tomczaka, utwór 
zagrany przez Esterę Skrzypczak na flecie 
bocznym czy widowisko taneczno-wokalne 
inspirowane wierszem Danuty Wawiłow 
„Drzewo”, zapadły w  pamięć wszystkim 
licznie zgromadzonym. Podobnie zresztą, 
jak instruktażowy film, w którym Pan Janusz 
Kamyczek ze Szkółek Kórnickich PAN ob-
jaśniał małej dziennikarce portalu „Tytus”, 
w jaki sposób wiosną zadbać o posadzone 
jesienią drzewa. Wielkim walorem spotka-
nia było ciepło, z  jakim zarówno laureaci 
konkursu plastycznego, ich opiekunowie, 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele organi-
zatorów projektu, jak i pozostali uczestnicy 
spotkania zostali przyjęci przez Dyrekcję 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku. Panie 
Dyrektor Zofia Talarczyk i Agnieszka Pół-
chłopek stworzyły wyjątkową atmosferę, 
w której zgromadzeni w przytulnej auli czuli 
się mile widzianymi gośćmi wernisażu.
Także wyniki konkursu sprawiły, że repre-
zentacje uczniów i nauczycieli ze wszystkich 

obecnych na gali szkół mogły doświadczyć 
radości w  gościnnych progach „Dwójki”. 
Komisja konkursowa, obradująca pod 
przewodnictwem artysty plastyka, dr Piotra 
Masztalerza, miała do wykonania niełatwe 
zadanie, ponieważ poziom prac był bardzo 
wysoki. W obradach jury uczestniczyło sza-
cowne grono złożone ponadto z doświad-
czonego i znanego ze swej niezwykłej pasji 
fotografa, Elizeusza Cieślika oraz nauczycieli 
plastyki z pięciu szkół podstawowych: Ireny 
Przybył (SP1 Kórnik), Katarzyny Wertere-
siewicz (SP2 Kórnik), Agnieszki Pawlak (SP 
Radzewo), Małgorzaty Piotr (SP Szczodrzy-
kowo), Sylwii Przybylskiej-Sawickiej (SP 
Kamionki). Członkiem honorowym komisji 
był Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie, dr 
Dariusz Grzybek.
Trud prac podjętych przez jury najlepiej 
wyrażą zapewne liczby. Łącznie w etapie 
szkolnym uczestniczyło 164 uczniów, do 
etapu gminnego szkolne komisje zakwalifi-
kowały 57 prac. Nadesłane formy plastycz-
ne oceniane były w czterech odrębnych 
kategoriach, w których przyznano nagrody 
i wyróżnienia.
Nagrody laureatom konkursu wręczyli 
przedstawiciele Zarządu Fundacji Zakłady 
Kórnickie, dr Dariusz Grzybek, prof. Grze-
gorz Skrzypczak oraz dr Zbigniew Kalisz. 
Padło z  ich ust wiele ciepłych uwag pod 
adresem młodych twórców, ich opiekunów 
oraz szkolnych koordynatorów projektu. 
Nie zabrakło słów uznania dla Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku oraz 
koordynatorki całego projektu - pełnej pro-
fesjonalnego zaangażowania - wicedyrektor 
Agnieszki Półchłopek, która z  dbałością 
o  najdrobniejsze szczegóły czuwała nad 
realizacją „Drzewa Franciszka” i  jego galą 

finałową. Uhonorowani nagrodami zostali 
także dyrektorzy i  szkolni koordynatorzy 
projektu z poszczególnych placówek.
Sfinansowane przez Fundację Zakłady Kór-
nickie nagrody nie były przypadkowe. Ich 
dobór stanowił wyraz troski o promowanie 
zdrowego stylu życia i bliskości z naturą. 
Nie zabrakło wśród nich także atrakcyjnych 
upominków edukacyjnych, pozwalających 
na poznawanie historii Kórnika i całej Wiel-
kopolski.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
imienne dyplomy i  podziękowania oraz 
sadzonki winorośli, które trafiły do pięć-
dziesięciu siedmiu autorów prac prezen-
towanych na wernisażu. Laureaci I, II i  III 
miejsca w każdej z ocenianych kategorii 
zostali nagrodzeni bonami do „Decathlonu” 
o wartości odpowiednio: 400, 300 i 200 zł. 
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc oraz wy-
różnień wrócili do domu z egzemplarzami 
zakorzenionej w historii walki o odzyskanie 
niepodległości gry „Hrabia”, której tytuło-
wym bohaterem jest Władysław Zamoyski. 
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie 
otrzymali ponadto wydane przez Fundację 
Zakłady Kórnickie wznowienie „Opowie-
ści kórnickich” Marcelego Kosmana oraz 
ufundowane przez Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego 
albumy autorstwa Zbigniewa Szmidta: 
„Wielkopolska. Dziedzictwo kulturowe”. 
Warto tutaj dodać, że prace plastyczne lau-
reatów konkursu zostaną wydane w formie 
kalendarza. 
Szkolni koordynatorzy i  jurorzy konkursu 
wrócili do domów z sadzonkami świerków 
i egzemplarzami „Leksykonu krajoznaw-
czego gminy Kórnik”. Spośród wręczonych 
podczas gali nagród, szczególną uwagę 

zwracały niepowtarzalne witraże w kształcie 
liści, stworzone przez Katarzynę Werteresie-
wicz, a ufundowane przez FZK. Trafiły one 
na ręce dyrektorów szkół biorących udział 
w  projekcie, podobnie jak wspomniany 
wcześniej leksykon krajoznawczy. Każda ze 
szkół otrzymała również sadzonkę platanu 
klonolistnego, mającego stanowić symbol 
„Drzewa Franciszka” i nieprzemijającą, zie-
loną pamiątkę udziału w projekcie.    
Zaproszeni na wernisaż goście mogli delek-
tować się nie tylko wrażeniami artystyczny-
mi – zdrowe przekąski i kanapki dostarczone 
przez Fundację Zakłady Kórnickie i pyszne 
ciasta upieczone przez rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 stanowiły miłe 
zakończenie gali finałowej „Drzewa Fran-
ciszka”.
Warto tutaj przypomnieć, że do udziału 
w  dwuetapowym projekcie zaproszeni 
zostali uczniowie, nauczyciele, rodzice ze 
szkół podstawowych gmin Kórnik i Środa 
Wielkopolska oraz przedstawiciele instytu-
cji działających na rzecz ekologii i ochrony 
drzewostanu – Arboretum Instytutu Den-
drologii PAN i Zakład Doświadczalny PAN 
„Szkółki Kórnickie”. Porozumienie z Fun-
dacją o współpracy przy realizacji „Drzewa 
Franciszka” podpisali 19 września ubiegłego 
roku dyrektorzy szkół podstawowych 
z Kórnika, Kamionek, Radzewa, Robako-
wa, Szczodrzykowa, Środy Wielkopolskiej 
(NSP „Keglik”) oraz kierownicy Arboretum 
i „Szkółek Kórnickich”. 7 października 2017 
w przestronnych wnętrzach Szkoły Pod-
stawowej w Szczodrzykowie zrealizowano 
pierwszy etap projektu – Gminny Piknik 
Ekologiczny – w którym udział zgłosiło po-
nad trzysta osób. Uczestnicy pikniku, pod-
czas warsztatów zorganizowanych przez 

pracowników Arboretum PAN, poznawali 
tajemnice dendrochronologii i rozsiewania 
roślin, rozpoznawali owoce, nasiona, szyszki 
z kolekcji Arboretum, prowadzili obserwa-
cje mikroskopowe okazów botanicznych.  
Uczniowie realizowali także zadania eko-
logiczne przygotowane przez nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie. Posadzili również siedem 
lip drobnolistnych w Dachowie i przeszli 
przez praktyczne szkolenia z zakresu pra-
widłowego sadzenia drzew, prowadzone 
przez pracowników „Szkółek Kórnickich”. 
W nagrodę za wykonanie poszczególnych 
zadań uczestnicy pikniku zostali obdaro-
wani torbami pełnymi owoców z polskich 
sadów – jabłek, gruszek, śliwek.
Przygotowany w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej-Potulic-
kiej finał Ekologicznego Konkursu Plastycz-
nego był zwieńczeniem obydwu etapów 
projektu „Drzewo Franciszka” i zapowiedzią 
kolejnych edycji cennego przedsięwzięcia, 
realizowanego z inicjatywy Fundacji Zakłady 
Kórnickie i dzięki jej środkom.

Kategoria Imię i nazwisko ucznia Szkoła Miejsce

Praca plastyczna techniką 
dowolną  
w formacie A3  
- kl. I-III

Helena Gogulska SP Kamionki I
Zofia Czapkiewicz SP Szczodrzykowo II
Maja Nowak SP Radzewo III
Filip Ratajczak SP Radzewo wyróżnienie
Mateusz Snuszka SP Radzewo wyróżnienie

Praca plastyczna techniką 
dowolną  
w formacie A2 
- kl. IV-VI

Marta Wrzesińska SP Szczodrzykowo I
Jakub Tatarynowicz SP Szczodrzykowo II
Malina Witkowska SP 2 Kórnik III
Dawid Biernacki SP Szczodrzykowo wyróżnienie
Katarzyna Łada SP Kamionki wyróżnienie

Plakat w formacie A3 z 
wykorzystaniem technologii 
komputerowych, programów 
graficznych 
- kl. VII i gimnazjalne  

Matylda Cardet SP Kamionki I
Natalia Fankidejska SP 2 Kórnik II
Małgorzata Płócieniak SP Szczodrzykowo III
Amelia Rajczyk SP Szczodrzykowo wyróżnienie
Paulina Bukczyńska SP 2 Kórnik wyróżnienie

Fotografia w formacie 
powyżej 1024 pixeli 
        (zespoły)

Paulina Bukczyńska SP 2 Kórnik I
Mateusz Krawczyk SP 2 Kórnik II
Mikołaj Koprucki SP 2 Kórnik III

Finał projektu „Drzewo Franciszka“

◊  Danka Podolak
Foto. Grzegorz Florjańczyk
 FZK
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Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku zawiadamiam, że 23 kwietnia 
2018 roku w wadowickim szpitalu zmarł były 
Profesor języka niemieckiego naszej szkoły 
w latach 1956-67. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 26 kwietnia 2018 roku w Wado-
wicach, gdzie był w Zakonie Karmelitów 
Bosych (w Czernej).
Poniżej  notka biograficzna, która ukazała się 
o zmarłym na stronie internetowej.

Ojciec Ryszard od Matki Bożej 
Szkaplerznej (Ryszard Kazimierz 
Nitschke) urodził się 3 marca 
1932 r. w Poznaniu, w rodzinie 
Teodora i Małgorzaty z domu 
Günther. Ojciec był technikiem 
kolejowym, a matka nauczyciel-
ką. Dnia 27 marca 1932 r. został 
ochrzczony w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa i św. 
Floriana, a 16 września 1945 r. 
przyjął sakrament bierzmowa-
nia. W latach 1947-1951 uczył 
się najpierw w Gimnazjum i 
Liceum św. Marii Magdaleny w 
Poznaniu, a po jego likwidacji w 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Ignacego Paderewskiego uzy-
skując „małą” i „dużą” maturę.
W 1951 r. rozpoczął studia 
na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu na 
wydziale Filologii Germańskiej. 
W latach 1955-1956 uczył języka 
niemieckiego w Liceum Ogólno-
kształcącym w Nowym Mieście 
nad Pilicą, a w latach 1956-1961 
w Liceum Ogólnokształcącym w 
Kórniku koło Poznania. W 1961 
r. powrócił na Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
rozpoczynając karierę naukową 
najpierw na Instytucie Filologii 
Germańskiej, a następnie w 
Zakładzie Skandynawistyki zdo-
bywając tytuł docenta doktora 
habilitowanego w zakresie nauk humani-
stycznych. Biegle władał językami: niemiec-
kim, angielskim. Znał także język norweski.
Pragnąc odpowiedzieć na coraz wyraźniej 
słyszany w sercu głos powołania, w lipcu 
1984 r. zgłosił się do postulatu Polskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych w Czernej. 
Nowicjat pod okiem o. Dominika Widera 
rozpoczął obrzędem obłóczyn 11 sierpnia 
1984 r. otrzymując habit oraz imię zakonne 
Ryszard od Matki Bożej Szkaplerznej. Rok 
później, 11 sierpnia, złożył pierwszą profesję 
zakonną. Studia teologiczne odbył w Krako-
wie (1985-1989). Dnia 14 września 1988 r. w 
Krakowie złożył profesję uroczystą i przyjął 
święcenia diakonatu. W następnym roku, 1 
czerwca, przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
bpa pomocniczego Archidiecezji Krakow-

skiej Kazimierza Górnego.
Do Zakonu wstępował z pragnieniem 
przyjęcia święceń prezbiteratu, dlatego 
już w nowicjacie pisał do przełożonego 
prowincjalnego o. Benignusa Wanata: „Ja, 
niżej podpisany nowicjusz Braci Bosych 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
oświadczam pokornie, że oprócz pragnienia 
osobistego postępu w doskonałości, do 
czego wkrótce zobowiążę się ślubami pro-
stymi, a potem uroczystymi, mam jeszcze 

jedno pragnienie, by poświęcić się pracy 
nad zbawieniem bliźnich w kapłaństwie. 
Dlatego proszę pokornie Naszego Ojca o 
przydzielenie mnie do stanu kapłańskiego. 
Ja zaś, wobec Boga i Najświętszej Dziewicy 
Maryi, do której Zakonu mam szczęście 
należeć przyrzekam, że będę wierny Zako-
nowi, posłuszny Tobie i Twoim następcom 
według mego ślubowania w czasie mojej 
profesji świętej, a godności kapłańskiej, z 
pomocą Boga i Najświętszej Dziewicy Maryi, 
nie splamię do śmierci”.
Po święceniach pracował najpierw w Łodzi 
(1989-1990) jako duszpasterz, a następnie 
w Krakowie (1990-1993) pełniąc posługę 
rektora Wyższego Seminarium Karmelitów 
Bosych. W 1993 r. po podziale Polskiej Pro-
wincji na Krakowską i Warszawską pozostał 

w Prowincji Krakowskiej i został posłany 
do Lublina jako socjusz magistra alumnów 
filozofii. W tym też czasie, razem z prze-
orem klasztoru ojcem Albertem Wachem, 
podejmował liczne starania w katolickich 
instytucjach kościelnych na Zachodzie o 
pozyskanie funduszy na remont klasztoru.
W 1996 r. rozpoczął się dla o. Ryszarda 
czas pracy na placówkach zagranicznych. 
W latach 1996-1998 posługiwał jako wika-
riusz parafii i pierwszy radny konwentu w 

miejscowości Horni Lomná na 
Zaolziu. Wyjechał następnie do 
Munster w Stanach Zjednoczo-
nych (1998-2001) posługując 
tam jako kapelan w szpitalu. 
Rok 2001 spędził na posługach 
duszpasterskich w Wiedniu, w 
Austrii.
Od października 2001 r. prze-
bywał w Piotrkowicach na ziemi 
kieleckiej jako pierwszy radny 
konwentu, ekonom mszalny, 
sekretarz kapituły domowej 
oraz asystent Świeckiego Kar-
melu w Kielcach. We wrześniu 
2002 r. udał się na krótki pobyt 
do Zawoi dla prac duszpaster-
skich.
Ostatnią jego placówką były 
Wadowice, do których przyje-
chał w grudnia 2002 r. Szes-
nastoletni pobyt w tamtej-
szej wspólnocie to przede 
wszystkim czas wielu godzin 
spędzonych w konfesjonale, 
oprowadzanie grup niemiec-
ko- i angielskojęzycznych po 
karmelitańskim Sanktuarium 
św. Józefa oraz posługa ojca 
duchownego w Domu Samot-
nej Matki.
Z początkiem 2018 r. stan jego 
zdrowia zaczął się pogarszać. 
W czwartek 19 kwietnia udał 
się do wadowickiego szpitala. 
Ogólne osłabienie, problemy z 

krążeniem i arytmia serca doprowadziły do 
śmierci w dniu 23 kwietnia o godz. 14.20. 
Odszedł do domu Ojca zaopatrzony sakra-
mentami świętymi. W Zakonie przeżył 34 
lata, w posłudze kapłańskiej 29 lat.
Źródła: Katalogi oraz akta personalne ojca 
Ryszarda z Archiwum Prowincji i Kurii Pro-
wincjalnej.

PS . Na bieżąco o stanie zdrowia Profesora  
dowiadywała się od Ojców Karmelitów 
w Poznaniu absolwentka LO kol. Bożena 
Gorzelanna .
” Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci”
 W imieniu absolwentów informacje zebrała 

Zmarł prof. Ryszard Nitschke - Ojciec Karmeliat

 

 

WŁADYSŁAW PIASKOWSKI
„PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW SZACHÓW”
Władysław Piaskowski urodził się 6 czerwca 
1938 r. w Bninie, ale wkrótce rodzina prze-
niosła się do Śremu, gdzie mieszkał i uczył 
się i tam. W 1956 r. zdał maturę w Liceum 
im. gen Józefa Wybickiego. Jest absolwen-
tem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
W wieku 14 lat rozpoczął swoja przygodę 
z szachami. Od 1985 r. grał jako zawodnik 
w Klubie „Tęcza” w Kościanie, szkolił też 
i opiekował się tam młodzieżą.
W 2012 r. przybył do Izby Pamiątek Regio-
nalnych w Bninie i zainteresował się historią 
Bnina. Do biblioteczki Izby trafiła wtedy jego 
pierwsza książka wydana w 2009 r. poświę-
cona Klubowi Szachowemu „Tęcza” w Ko-
ścianie. Tym razem zaprezentował książkę 
omawiającą początki i rozwój szachów na 
ziemiach polskich od XII wieku, Poznań 
jako znaczący ośrodek tradycji szachowych, 
wreszcie Szachy w Kościanie od 1912 r. 
Dnia 18 kwietnia w  restauracji „Nenufar 
Club” w  Kościanie odbyła się promocja 
wydawnicza książki Władysława Piaskow-
skiego pt. „Przyczynek do dziejów szachów 
w Kościanie”. W spotkaniu uczestniczyli: ko-
ściańscy szachiści, Michał Jurga - burmistrz 
Kościana, Małgorzata Adamczak -burmistrz 
Śmigla, przewodniczący Rady Miejskiej Ko-
ściana - Piotr Ruszkiewicz,  gość honorowy 
Tomasz Lissowski przewodniczący Komisji 
Historycznej Polskiego Związku Szachowego 

w Warszawie i inni.
Wydawcą książki było Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Kościańskiej i przewodniczący 
Zdzisław Witkowski pełnił rolę gospodarza 
spotkania. Arcymistrz szachów w  latach 
1972-1975, Amerykanin Bobby Fischer 
(właściwie Robert James Fischer 1943-
2008) który 10 lat temu zmarł, mawiał że 
każdy szachista ma szansę zdobyć wysoką 
pozycję społeczną, wyksztalcenie i  sławę. 
Autor książki pisząc krótką historię szachów 
w Polsce, w Poznaniu i w Kościanie ukazał 
urok tej dyscypliny sportowej a zarazem 
intelektualnej. 

W Bibliotece Kórnickiej PAN, znajdują się 
unikalne zbiory poświęcone szachom, 
dzięki którym organizowano tutaj Między-
narodowe Sympozja Historyków Szachów. 
Wielu historyków szachów i  szachistów 
korzysta z  tych unikalnych zbiorów. Przy-
kładem może tutaj być  wystawienie sztuki 
„Szachy” przez Stowarzyszenie Teatralne 
„Legion”.  W Kórniku mamy słynny na całą 
Wielkopolskę klub szachowy MUKS „Wieża 
Kórnicka”. Warto zebrać dokonania Kórnika 
w tej dziedzinie i napisać tak jak w Kościanie 
„Przyczynek do Historii Szachów w Kórniku”.

„Przyczynek do dziejów szachów“

◊  Kazimierz Krawiarz

Salon
na Zamku

Kolejne dwie gwiazdy z panteonu polskich 
aktorów zagościły w Zamku Kórnickim 28 
kwietnia i 5 maja.
Gościem 40. odsłony Krakowskiego Salonu 
Poezji była aktorka teatralna i filmowa, wo-
kalistka, Joanna Trzepiecińska. Czytała ona 
poezję urodzonej na Prowencie Wisławy 
Szymborskiej. Oprawę muzyczną przygoto-
wała altowiolistka, Kinga Tarnowska.
Tydzień później obszerne fragmenty po-
ematu dygresyjnego Juliusza Słowackiego 
„Beniowski” przeczytał z kunsztem aktor 
teatralny i filmowy, dyrektor artystyczny Te-
atru Narodowego w Warszawie, Jan Englert.
Oprawę muzyczną przygotował kwartet 
smyczkowy Orkiestry Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.

◊  ŁG

◊  Opracował: o. Jerzy Zieliński

◊  Anna Rauk
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Włodzimierz Wrzeszcz zwycięzcą XXVIII 
Turnieju 3-maja Kórnicko- Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego.
Tradycja świętowania rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3. Maja 1791 r. sięga XIX wieku. 
Szczególnie uroczyście obchodzono 100. 
rocznicę, co utrwalili artyści na płótnach 
obrazów, w  grafikach, na kartach pocz-
towych, w  utworach poetyckich i  mu-
zycznych. Bractwo kurkowe w  Kórniku 
w międzywojniu, organizowało turnieje 3 
majowe od 1923 r. Do tradycji powrócono 
w Kórniku po powołaniu bractwa kurko-
wego w 1987. Pierwszy powojenny turniej 
3. majowy odbył się w 1990 r. 
Na strzelnicę w Skrzynkach przybyli dele-
gaci Poznańskiego Bractwa Kurkowego, 
Bractwa Strzeleckiego (KBS) ze Swarzędza 
i  Jutrosina, Rotmistrz z  wachmistrzem - 
Włodzimierz Rocławski i Patryk Mikołajski, 
wiceburmistrz Kórnika – Antoni Kalisz, 
Piotr Zalewski – wicestarosta, Dominik 
Górny – poeta i dziennikarz, członek zarzą-
du Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
i inni.
Do grona zwycięzców, 3 maja w 2018 r. 
dopisał się Włodzimierz Wrzeszcz, który 
zdobył pamiątkową tarczę ufundowaną 
przez Adama Szyszkę  ubiegłorocznego 
zwycięzcę oraz pamiątkowy medal ufun-
dowany przez bractwo kurkowe. Drugi 
był Norbert Biniek a trzecie miejsce zajął 
Adam Szyszka nagrodzeni medalami.
Turniejowi statutowemu KBBK, towarzy-
szyły cztery turnieje otwarte. 
W turnieju o tarczę ufundowaną przez An-
drzeja Tomiaka z okazji jubileuszu 10-lecia  
królestwa 2008-2018, pierwsze miejsce 
zajął Marek Balcerek z KBS w  Jutrosinie, 

przed Adamem Szyszką (KBBK) i Zdzisła-
wem Kaczmarkiem z KBS w Swarzędzu. 
Wiktor Kolwicz, właściciel firmy GREENKOL 
zajmującej się kompleksowymi usługami 
ogrodniczymi z  Poznania, ufundował 
tarczę firmową i  nagrody w  postaci pu-
charków i narzędzi ogrodniczych. Tarczę 
i  nagrody wygrali: Zdzisław Kaczmarek 
z KBS Swarzędz, Drugi był Adam Szyszka 
(KBBK) przed Jerzym Jakrzewskim z  Po-
znańskiego Bractwa Kurkowego.
Damian Kopczyński i Piotr Piszczatowski 
właściciele firmy EURODIP Sp. Z.o.o. 
z Kórnika, ufundowali tarczę którą zdobył 
Zdzisław Kaczmarek z KBS w Swarzędzu. 

Otrzymał tarczę oraz okolicznościowy 
album-książkę pt. „Piękne konie”. Drugi 
był Marek Balcerek z  KBS w  Jutrosinie 
przed Zbigniewem Tomaszewskim (KBBK) 
nagrodzeni pucharami i książkami ufun-
dowanymi przez Jerzego Jakrzewskiego 
z Poznańskiego Bractwa Strzeleckiego.
Na zakończenie strzelano do kura. Tę 
konkurencję wygrał Miłosz Matysiak z Po-
znania przed Maciejem Nowackim z Prze-
źmierowa i Zdzisławem Kaczmarkiem ze 
Swarzędza. 
Gratulujemy zwycięzcom i  uczestnikom 
obchodów święta 3-Maja.

Kurkowe wieści

XV Kongres Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej 
Polskiej w Jarocinie/Słupi 21/22.04.2018 
r. z udziałem delegatów K-BBK
W dniach 21 i 22 kwietnia br. odbył się XV 
Kongres Bractw Kurkowych, którego ce-
lem był dokonanie oceny dotychczasowej 
działalności, wybory zarządu i  organów 
Zjednoczenia oraz ustalenia strategii 
działania na najbliższą trzyletnią kadencję. 
Gospodarzem spotkania było Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w  Jarocinie, które 
obchodziło jubileusz 270-lecia powstania 
i 20-lecie reaktywacji działalności.
Kongres rozpoczął się uroczystą mszą 
święta sprawowaną w kościele pw. Chry-
stusa Króla w  Jarocinie. Uroczystą mszę 
św. odprawił Metropolita Kaliski JE bp 
Edward Janiak. Poświęcił też brackie tarcze 
turniejowe, stanowiące trofea w planowa-
nych zawodach. W homilii nawiązał on do 
korzeni i historii bractw kurkowych, oraz 
współczesnych zadań tej organizacji.
Po mszy uczestnicy kongresu, przemasze-
rowali ulicami miasta. Towarzyszyła orkie-
stra dęta oraz liczne poczty sztandarowe.

Następnie delegaci udali się do Słupi, 
gdzie w pięknych wnętrzach pałacowych 
Jana Klauzy, odbyły się obrady kongre-
sowe. .

Aktualnie w  Zjednoczeniu sfederowa-
nych jest 124 bractw, skupiających 3156 
członków, których reprezentowało 208 
delegatów. Kórnicko-Bnińskie Bractwo 

◊  Kazimierz Krawiarz

Kurkowe reprezentowali Marek Baranow-
ski i Roman M. Czechoski.
Spotkanie rozpoczęto hymnem Zjedno-
czenia z udziałem „Kapeli Zamku Rydzyń-
skiego” która  później wystąpiła w recitalu.
Uroczystość rozpoczął Prezes KBS Jarocin 
Piotr Matuszak, a następnie Adam Gołem-
bowski - Prezes Zarządu Zjednoczenia. 
Były przemówienia władz wojewódzkich , 
samorządowych i przedstawicieli organi-
zacji współpracujących. Ze szczególnym 
zainteresowaniem uczestników - delega-
tów, spotkał się list księcia Luisa Charlesa 
de Merde - Prezesa EGS - u, odczytany 
przez Andrzeja Wegnera – wiceprezesa 
EGS-u z KBS w Tucholi. 
Uczestnicy Kongresu zwiedzili prywatne 
Muzeum Brackie, stworzone przez Jan 
Klauzę. Warto tutaj wspomnieć, z zawo-
du ogrodnika, wychowanka i ucznia Jana 
Króla z  Zakładu Doświadczalnego PAN 
w Kórniku . 
Po sprawozdaniach ustępującego zarządu 
Zjednoczenia KBS RP.: prezesa Zjednocze-
nia Adama Gołembowskiego, skarbnika 
Zjednoczenia Tadeusza Żychlewicza oraz 
komisji rewizyjnej i  sądu honorowego, 
oraz po dyskusji nad sprawozdaniami 
ustępującemu zarządowi udzielono ab-
solutorium.
Wybory wyłoniły nowego prezesa Zarządu 
Zjednoczenia. Został nim Krzysztof Larski 
z bractwa w Kcyni, prezes Okręgu Bydgo-
skiego. Delegaci następnie wybrali nowy 
Zarząd Zjednoczenia, Komisję Rewizyjną 
i Sąd Bracki .
W drugim dniu odbył się turniej kongre-
sowy o Tytuł Króla Zjednoczenia i Mistrza 
Zjednoczenia. Z K-BBK uczestniczyli w nim 
Wojciech Antczak, Maciej Łabno oraz de-
legacki K-BBK.
     

 

IX Rajd 
Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych
oraz

  szkół mundurowych Powiatu 
Poznańskiego

        
Gmina Kórnik – OSP Szczytniki.

Szczytniki dnia; 19 maja 2018 r.
PROGRAM RAJDU;

Przyjazd uczestników na boisko wiejskie w Szczytnikach;
do godziny; 10.00 

Uroczyste otwarcie rajdu,
Odprawa opiekunów drużyn,

Złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej OSP Szczytniki,
Wyjście drużyn na trasę rajdu,

Meta rajdu;
- pozostałe  konkurencje rajdu na boisku wiejskim w Szczytnikach,

- końcowe ogłoszenie wyników rajdu i wręczenie nagród,
- uroczyste zakończenie rajdu.

 Atrakcje rajdu;
pokaz pożarniczy członków MDP OSP Szczytniki,
pokaz strażaków OSP Kórnik oraz OSP Czmoń 

z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego,
pokaz najnowszego sprzętu ratowniczo – gaśniczego typu „ KOBRA” strażacy OSP 

Golęczewo,
pokaz strażaków PSP Poznań.

 Ponad to;
grupa wokalna „ SĄSIADKI” - Szczytniki, Koninko,

Tygrysy Kórnika,
„ZUMBA - Manuela Mazurek,

wspólna grochówka,
dyskoteka dla uczestników rajdu,

Gwiazda wieczoru; Arkadiusz Kuznowicz ,
D.J. MOJITO,

Wiosenna zabawa taneczna,
Zakończenie imprezy  godzina; 20.00.

ORGANIZATORZY RAJDU;
         Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poznaniu,

         Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Kórniku,
         Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach.

Absolwentów LO w Kórniku,
rocznik 1974-1978, 
zapraszamy na spotkanie 
„40 lat po maturze” 
w dniu 9.06.2018.

W programie: 
godz. 17:00 Msza Św. 
w kórnickim kościele, 
a następnie spotkanie 
w Hotelu – Restauracji „DAGLEZJA”, 
ul Woźniaka 7.

Organizatorzy 
tel. 69-69-69-995

Uwaga!
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◊  Roman M. Czechoski
Foto. Ryszard Sierociński
 z KBS w Sieradzu



W  sobotę - 28 kwietnia - miało miejsce 
sprzątanie Półwyspu Szyja oraz terenu przy 
cmentarzu w Bninie. W akcji wzięło udział 
ponad 30 osób. Zebrano bardzo dużo śmie-
ci. W poniedziałek temat dalszego usuwania 
śmieci przedstawiony został w Urzędzie. 
Istnieje szansa, że hałdy śmieci od strony 
Biernatek zostaną usunięte. Bardzo, bardzo 
wszystkim dziękuję za poświęcony czas! 
Wykonaliśmy nie tylko ciężką pracę, ale rów-
nież zwróciliśmy uwagę innych na problem 
zaśmiecenia Półwyspu Szyja. 

Serce rośnie…

◊  Robert Jankowski

Daleka Tanzania była celem wyprawy ośmioosobowej ekipy Polaków 
skrzykniętej pod szyldem Fundacji na Rzecz Zdrowia Populacyjnego i Mę-
dzynarodowego „Dla Zdrowia”. Grupa złożona głównie z osób związanych 
z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu na zaproszenie pastora Johna 
Mafwindo dotarła na przełomie 2017 i 2018 roku do miejscowości Singida 
by dokonać rewolucji w podejściu tubylców do higieny jamy ustnej. Jak 
się okazało przyczyną wielu problemów zdrowotnych mieszkańców tej 
części Tanzani jest nadmiar fluoru w wodzie. Polacy przywieźli ze sobą nie 
tylko pastę bez fluoru, szczoteczki do zębów, ale także sprzęt dentystyczny 
którego bardzo tam brakuje. Protetyk dentystyczny przeprowadził szereg 
badań, a cała załoga prowadziła akcję edukacyjną. 
W grupie, która podjęła się tej misji była także Eliza Słoma, anglistka ze 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, która pełniła rolę tłumacza. 
Pani Eliza wraz z Mateuszem Coftą opowiedzieli o swoich afrykańskich 
doświadczeniach na kameralnym spotkaniu z członkami Kórnickiego 
Stowarzyszenia „Ogończyk”, które odbyło się 23 kwietnia w Domu Pa-
rafialnym w Kórniku. 
Ciekawe zdjęcia okrasili jeszcze ciekawszymi spostrzeżeniami. Do-
wiedzieliśmy się wiele o zwyczajach i kulturze mieszkańców Tanzanii. 
Bohaterowie wieczoru podzielili się także wzruszeniami jakich doznali 
trafiwszy na cmentarz polskich uchodźców z czasów II wojny światowej.   

Misja w Tanzanii

◊  ŁG

Swój dzień seniorzy z Konarskiego świę-
towali 21 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej. 
Zebranych powitał burmistrz Przemysław 
Pacholski oraz sołtys Katarzyna Górna. 
Zostały złożone życzenia, które podkreślały 
ważność i rolę seniorów.
Życzymy wszystkim seniorom spełnienia 
marzeń, rozwoju pasji, satysfakcji z podej-
mowanych działań, realizacji wyznaczonych 
celów. Życzymy Państwu również stale 
towarzyszącego dobrego samopoczucia, 
zadowolenia, i spełnienia.
Z najlepszymi życzeniami

Dzień Seniora

◊ Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Konarskie

Czas na budżet obywatelski  
powiatu poznańskiego.

Powiat poznański, jako jeden z najwięk-
szych i najbogatszych w kraju z budżetem 
pond 300 mln zł, powinien mieć swój własny 
budżet obywatelski. Inicjatywę jego urucho-
mienia już od najbliższego roku, zgłosił na 
ostatniej sesji rady powiatu w dniu 25 kwiet-
nia, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Niedawne zmiany w ustawie o samorządzie 
powiatowym, dają możliwość utworzenia 
budżetów obywatelskich właśnie w  po-
wiatach. Powiat poznański powinien być 
liderem w  tym obszarze, dlatego zapro-
ponowaliśmy aby rada powiatu przyjęła 
uchwałę o budżecie obywatelskim najpóź-
niej we września bieżącego roku. To pozwoli 
uruchomić pierwszą edycję budżetu już 
w 2019 roku. 

Proponujemy, aby w  pierwszym roku, 
przeznaczyć na zadania obywatelskie kwotę 
1 000 000 zł. Z kolei, uchwała w sprawie 
budżetu obywatelskiego, powinna umoż-
liwić: składanie wniosków osobom, które 
ukończyły 16 lat; głosowanie i  składanie 
wniosków przez internet; finansowanie 
zadań ogólnopowiatowych jak i lokalnych; 
zapewnienie odpowiedniego poziomu 
finansowania zadań, optymalnie 0,5% wy-
datków powiatu. Szczególnie istotne będzie 
skorzystanie z  doświadczeń gmin z  ich 
budżetów obywatelskich oraz zapewnienie 
współpracy w realizacji budżetu powiato-
wego ze wszystkim 17 gminami powiatu. 

Aktualnie, nieliczne powiaty w kraju uru-
chomiły budżety obywatelskie, między 
innymi toruński, tarnowski, a w Wielkopol-
sce powiat wągrowiecki. Zależy nam, aby 
powiat poznański był liderem i przykładem 
dla innych samorządów we wprowadzaniu 
rozwiązań wspierających inicjatywy miesz-
kańców.

Radny
informujeDyrektor Kórnickiego Centrum 

Rekreacji i Sportu „OAZA” w Kórniku 
ogłasza nabór na stanowisko zastęp-
cy dyrektora jednostki budżetowej 
– Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA”. 

1.  Warunki zatrudnienia: 
A) forma zatrudnienia – umowa o pracę 
B) wymiar zatrudnienia – cały etat 

2.  Wymagania stawiane kandydatowi: 
A) niezbędne: 
- obywatelstwo polskie 
- pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych 
- osoba nie była prawomocnie skazana 
za przestępstwo przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji pań-
stwowych oraz samorządu terytorial-
nego, przeciwko wiarygodności doku-
mentów lub za przestępstwo skarbowe
- wykształcenie wyższe - preferowane 
w kierunku sportu, turystyki i rekreacji
- doświadczenie – minimum 7 lat na 
stanowisku kierowniczym

B) dodatkowe: 
- predyspozycje menadżerskie i umie-
jętność zarządzania zasobami ludzkimi 
- bardzo dobra organizacja pracy
- nienaganna kultura osobista i  pre-
zencja
- zdolność do pracy w warunkach stresu
- dyspozycyjność, sumienność, kreatyw-
ność, odpowiedzialność   
- umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność analitycznego myślenia
- samodzielność w rozwiązywaniu  pro-
blemów
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność organizowania imprez
- wiedza o hotelarstwie
- umiejętność organizacji konferencji
- dobra znajomość obsługi kompute-
ra,                                                                                                                                                   

3.  Zakres obowiązków: 
- zapewnienie prawidłowego funkcjo-
nowania obiektu poprzez prowadzenie 
całokształtu działalności     administra-
cyjno - porządkowo – technicznej
- nadzór nad dyscypliną pracy podle-
głych pracowników
-organizacja i koordynacja pracy podle-
głych pracowników
- współdziałanie z  właściwymi instytu-
cjami w zakresie określonym przepisami 
prawa
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
osób korzystających z obiektu
- zapewnienie klientom usługi najwyż-

szej  jakości
 - realizacja polityki handlowej KCRiS 
„OAZA” w zakresie rekreacji oraz osią-
gnięcie zaplanowanych wyników.

4. Wymagane dokumenty: 
A) życiorys (CV) z  przebiegiem nauki 
i pracy zawodowej, 
B) list motywacyjny, 
C) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane wykształcenie, 
D) kopie świadectw pracy, 
E) kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
F) podpisane pisemne oświadczenie 
o pełnej zdolności do czynności praw-
nych, korzystaniu w pełni z praw publicz-
nych i o niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie, 
G) podpisane pisemne oświadczenie 
o stanie zdrowia, 
H) klauzula o  treści: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych  w zgłoszeniu dla po-
trzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)”.   
  
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą 
przyjmowane w  terminie do dnia 23 
maja 2018 r.  w   sekretariacie KCRiS 
„OAZA” ul. Ignacego Krasickiego 1 
(I piętro) do godziny 15.00.  
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z następującą adnotacją:  „Kon-
kurs na stanowisko zastępcy dyrektora 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA.”  
Zgłoszenie można również przesłać 
pocztą na adres: 
Kórnickie Centrum Rekreacji i  Sportu 
„OAZA”, ul. I. Krasickiego 1, 
62-035 Kórnik. 
Wstępne postępowanie konkursowe 
obejmować będzie precyzyjną analizę 
dostarczonych dokumentów zgodnie ze 
specyfikacją. Kandydaci, którzy przejdą 
do kolejnego etapu rekrutacji będą po-
wiadomieni indywidualnie o  terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Nadesłane dokumenty nie będą zwra-
cane. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS 
”OAZA”  po wyżej określonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 

Informacja o  wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej (www.
bip.kornik.pl) oraz na stronie interneto-
wej KCRiS ”OAZA” (www.oaza.kornik.pl).

NABÓR NA STANOWISKO 
ZASTĘPCY DYREKTORA KÓRNICKIEGO CENTRUM 

REKREACJI I SPORTU OAZA 

◊ Filip Żelazny
radny powiatu poznańskiego
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 Poezja bardów 
                   koncert 
  Mirek Kozak      Tomek Salej       
 
 
 
 

     
 
 

   Biblioteka Publiczna w Kórniku       
      21 maja 2018 r. godz. 18.00     
        Rezerwacja miejsc tel. 61 8170 021 
 

       
                         Koncert w ramach projektu „Muzyczny spacer wśród książek” współfinansowanego przez Miasto i Gminę Kórnik 
 
 

                              

10:00-11:00

11:30-12:30

13:30-14:30

17:00-19:00

17:30-18:30

Biblioteka Publiczna w Kórniku oraz Filia w Bninie                                                                                     
zapraszają na:

7 maja /pn. 17:00-19:00
"Patriotyczna Pasjoteka" - warsztaty rękodzieła                                    
/ ZAJĘCIA OTWARTE

8 maja /wt. 17:30-18:30
"PomySŁOWA bajkoczytanka" - bajki dla dzieci                                      
/ ZAJĘCIA OTWARTE

9 maja /śr. 10:00-10:45
"C(z)ytanie i blykanie" - spotkanie z maluszkami (1,5-3 rok życia)                    
/ ZAPISY

10 maja /czw.

Pani Magdalena Podbylska - uczniowie / ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE

"Czytanie na wariackich papierach" - uczniowie                                         
/ ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE

11 maja /pt.
"Czytanie na wariackich papierach" - uczniowe                                              
/ ZAJĘCIA ZAMKNIĘTE

14 maja /pn.

"Patriotyczna Pasjoteka II" - warsztaty rękodzieła                                         
/ ZAJĘCIA OTWARTE

17:00-18:00
Detektywi na tropie Powstania Wielkopolskiego -                                                                             
dzieci 7-10 rok życia / ZAJĘCIA OTWARTE - ZAPISY 

15 maja /wt.

"Być kobietą, być kobietą…"- cykl warsztatów piękna dla kobiet              
/ ZAJĘCIA OTWARTE - ZAPISY

"Wariacje na temat czytania" - bajki dla dzieci                                         
/ ZAJĘCIA OTWARTE

"Odjazdowy bibliotekarz" 16 czerwca 2018 roku
        DODATKOWE ATRAKCJE:

17:00-18:30

wystawy tematyczne - KÓRNIK / BNIN

       ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Czytanie na dywanie w stylu retro-codziennie:                                              
12:00,13:00,14:00 - BNIN 

Kawiarenka "Chwila na przyjemności" - BNIN

Kącik zakładkowy dla dzieci - BNIN

"(Po)WOLNA kawiarenka"- KÓRNIK

spotkania i zajęcia edukacyjne - KÓRNIK / BNIN
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IV Gminny Konkurs Recytatorski 
Poezji Angielskiej
25 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej 
nr 1, im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 
odbyła się czwarta edycja Konkursu Re-
cytatorskiego Poezji Angielskiej, w którym 
uczniowie z kórnickich szkół zmagają się 
z  recytacją wierszy w  języku angielskim. 
Konkurs otworzyła p. dyrektor Ewa Szybiak-
-Lewandowska.
W tym roku w konkursie, oprócz gospoda-
rzy do rywalizacji stanęli uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzy-
kowie. Uczestniczki przedstawiły bardziej 
i mniej znane utwory poezji dziecięcej. Obok 
utworu o wiośnie, o śpiochu i pięciu małych 
ziarenkach pojawiła się również krótka bajka 
o czarownicy. Na scenie zobaczyliśmy więc 
panią wiosnę, ogrodniczkę, śpiocha oraz 
wiedźmę. Uczestnicy włożyli wiele wysiłku 
nie tylko w naukę wierszy, ale także w przy-
gotowanie przepięknych strojów i rekwizy-
tów do występu.
Po ocenie wszystkich występów i obradach 
jury zostały przyznane nagrody oraz dyplo-
my. I miejsce zajęła Zofia Stachowiak, na II 
miejscu znalazła się Zuzanna Raźniewska 
– obie uczestniczki są uczennicami SP1 

w Kórniku, natomiast III miejsce przypadło 
Nataszy Jarmuszkiewicz z SP ze Szczodrzy-
kowa. Dzieci były dopingowane przez panią 
dyrektor, opiekunów, a także rodziców.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wkład pracy, jaki włożyli w przygotowanie 
do występu, rodzicom za wspieranie swoich 
pociech podczas konkursu, pani dyrektor 
za uroczyste otwarcie konkursu, wręczenie 
dyplomów uczniom oraz wsparcie organi-
zatorów w przepięknie ilustrowane nagrody 

książkowe dla laureatów. Serdeczne po-
dziękowania składamy także pani Jadwidze 
Jagodzińskiej za pełnienie roli jurora. 
Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkie 
szkoły z  terenu Gminy Kórnik na piątą, 
jubileuszową edycję Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Angielskiej w przy-
szłym roku szkolnym!
Organizatorki:

Recytowali poezję angielską

Dnia 25.04.2018 w Przedszkolu w Kamion-
kach odbyła się wizyta Arcybiskupa  Stanisła-
wa Gądeckiego, podczas której cała grupa 
Mrówki pięknie wyrecytowała wiersz. Słowa 
w nim zawarte stały się zaproszeniem za-
równo Arcybiskupa, jak i księdza proboszcza 
z parafii św. Teresy z Kalkuty  w Kamionkach, 
a także pozostałych księży. 
Po uroczystym powitaniu oraz wręczeniu 

kwiatów przez dwójkę dzieci przybyli goście 
odwiedzili salę najstarszej grupy, w której 
wspólnie zaśpiewaliśmy wiosenną piosen-
kę. Mieliśmy także okazję wejść do świata 
dziecięcych zabaw, w którym wspólnie z 
księdzem proboszczem bawiliśmy się w 
głuchy telefon. Każde  dzieci musiało się bar-
dzo skupić, aby prawidłowo wypowiedzieć 
usłyszane słowo. 

Z całą pewnością był to wyjątkowy dzień dla 
całego przedszkola, na który tak długo cze-
kaliśmy szykując wcześniej słowa powitania, 
dla tak ważnej osoby. Mamy nadzieję, że bę-
dzie jeszcze okazja, aby ponownie spotkać 
się z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. 

Wizyta Arcybiskupa w przedszkolu
◊  Michalina Pelczyk i Joanna Piasecka

W niedzielę 6.05.2018 r. z samego rana silna 
Drużyna Robaka ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
już po raz trzeci wcieliła się w rolę wolonta-
riuszy światowego biegu charytatywnego – 
WINGS FOR LIFE WORLD RUN. W Polsce, po 
raz kolejny, gospodarzem Biegu został Po-
znań! Wolontariusze z Robakowa pomagali 
podczas imprezy na 20 km trasy w okolicach 
Wierzonki przy bufecie dla biegaczy.
Idea tego globalnego biegu polega na tym, 
że biegacze na całym świecie jednoczą 
się, aby wspierać badania nad leczeniem 
przerwanego rdzenia kręgowego. Amatorzy 
ramię w ramię z profesjonalistami uciekają 
przed „Samochodem Pościgowym” – rucho-
mą metą, który wyrusza w trasę pół godziny 
po nich. Ostatni zawodnik na świecie, które-
go dogoni ruchoma meta zostaje mistrzem. 
Tegoroczny rekord świata w biegu WINGS 
FOR LIFE WORLD RUN 2018 pobił Aron An-

derson w Sunrise uciekając 89,85 km. Warto 
wspomnieć, że Aron Anderson dokonał 
tego niezwykłego wyniku poruszając się 
na wózku. Rekordzista w Polsce, w Pozna-
niu – Dariusz Nożyński przebiegł 66,86 km 
uzyskując 9 miejsce na świecie.
Po zakończonym wolontariacie udało się 
nam zdobyć autografy i zrobić wspólne 
zdjęcia z Adamem Małyszem, który był 
kierowcą Samochodu Pościgowego oraz z 
polską lekkoatletką Joanną Jóźwik.
Mamy ogromną nadzieję, że dzięki naszej 
pomocy, pozytywnej energii i dopingowi 
biegacze w Poznaniu dobrze się bawili, tak 
jak i my podczas całego wydarzenia.

W wolontariacie brali udział uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Robakowie: Maria 
Bobkowska, Zuzanna Dolacińska, Maria 
Jakubowska, Weronika Jankowiak, Adrianna 
Karolik, Julianna Kraszewska, Michalina Ko-

smalska, Aleksander Polcyn, Hubert Polcyn, 
Roksana Poźniak, Zofia Stroiwąs, Hubert 
Szymaniak, Gabriela Tatarynowicz, Filip 
Turowski, Adam Wachowiak – lider grupy, 
Oskar Wochna, Jakub Zawodni – lider grupy 
oraz osoby wspierające: Szymon Drewnow-
ski, Beata Dutkiewicz, Jędrzej Jajor, Zofia 
Jankowiak, Bartosz Kiciński, Bartosz Łacina, 
Laura Otto, Kamil Ronka, Piotr Sokołowski, 
Jakub Woryma, Patrycja Woźniak i opieku-
nowie grupy: Iwona Kurcab i Przemysław 
Koliński.

Zawsze warto okazać serce, aby zobaczyć 
radość w oczach innych, a pomaganie in-
nym sprawia, że ludzie stają się szczęśliwsi 
i częściej się uśmiechają. Jeżeli pomagasz 
innym, stajesz się lepszym człowiekiem. 
Warto pomagać, bo dobro powraca.

Radość pomocy, która łączy

◊  Przemysław Koliński

W sobotę 21.04.2018 r. zakończył się cykl 
sobotnich warsztatów sportowych dla osób 
z różnymi niepełnosprawnościami organi-
zowanych przez Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową  Klaudynka.  W ra-
mach projektu „Klaudynkowych sobotnich 
warsztatów  sportowych” współfinansowa-
nego ze środków Powiatu Poznańskiego 
udało się zorganizować 6 spotkań odbywa-
jących się w godzinach od 09:00 do 13:00 
w siedzibie Klaudynki.  W zajęciach brało 
udział 12 podopiecznych podzielonych na 
dwie grupy wiekowe.  W tym czasie można 
było spotkać grupę roześmianych pod-
opiecznych z opiekunami i niezastąpionymi 
wolontariuszami przemierzających z kijkami  
do Nordic Walking promenadę im. Wisławy 
Szymborskiej. Podczas spotkań nie zabra-

kło różnorodnych propozycji ćwiczeń oraz 
gimnastyki dostosowanych do możliwości  
podopiecznych. Dziękujemy za mile spę-
dzony czas i moc zaraźliwych uśmiechów. 
Naładowani dobrą energią działamy nadal, 

aby kontynuować działania na rzecz wspar-
cia osób z różnymi niepełnosprawnościami 
oraz ich rodzin. 

Aktywne soboty w „Klaudynce”

◊  Stowarzyszenie Klaudynka

◊  Natalia Martenka
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Wiktor Bursztyn z Robakowa znalazł się 
w gronie 30 uczniów z całego kraju, którzy 
wyjadą do Stanów Zjednoczonych. Na 
miejscu będzie chodził do szkoły średniej, 
otrzyma stypendium i zamieszka u ame-
rykańskiej rodziny. 

Wiktor Bursztyn uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Robako-
wie został tegorocznym stypendystą Ame-
rican Counsils for International Education. 
Wiktor wziął udział w programie FLEX, który 
został zatwierdzony przez Kongres Stanów 
Zjednoczonych w 1992 roku. FLEX (Future 
Leaders Exchange Program) jest całorocz-
nym programem wymiany uczniów szkół 
średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki na dwa semestry. 
Celem programu jest promowanie wzajem-
nego szacunku i zrozumienia pomiędzy oby-
watelami Stanów Zjednoczonych a miesz-
kańcami krajów Europy i Azji Środkowej. 
Dzięki uczestnikom programu Amerykanie 
mogą dowiedzieć się więcej o  kulturze 
i dziedzictwie narodowym innych krajów. 
W tym roku chęć udziału zgłosiło około 2000 
uczestników, z czego dalej zakwalifikowało 
się jedynie 180,  a na koniec już tylko 30 
osób, w tym Wiktor. American dream  roz-
począł się niewinnie. W październiku ubie-
głego roku nauczycielka języka angielskiego 
Elżbieta Drótkowska Klessa zaproponowała 

swoim uczniom udział w programie FLEX. 
Wiktor po dokładnym przeanalizowaniu 
tematu wraz z  rodzicami podjął decyzję 
o startowaniu w wieloetapowym progra-
mie. Na początku musiał napisać w języku 
angielskim trzy eseje na różne tematy. Po 
pewnym czasie najlepsi zostali zaproszeni 
do drugiego etapu. Spotkanie odbyło się 
w Poznaniu wszyscy kandydaci byli zobo-
wiązani do napisania wypracowania na 
swój temat uwzględniając zainteresowania 
oraz wypowiedzieć się pisemnie na zadane 
tematy. Wiktor przeszedł również rozmowę 
kwalifikacyjną w  języku angielskim. Cała 
dokumentacja została uzupełniona o wykaz 
ocen z gimnazjum, opinię nauczyciela oraz 
dokumentację medyczną. Niezależny zespół 
amerykańskich ekspertów w dziedzinie edu-
kacji i stosunków międzynarodowych podjął 
decyzję o wyłonieniu finalistów. Po upływnie 
kilku miesięcy, dokładnie 12 kwietnia 2018, 
Wiktor otrzymał upragnioną wiadomość, iż 
został zakwalifikowany do programu i po-
jedzie na roczne stypendium do Ameryki. 
U gimnazjalisty poziom znajomości języka 
angielskiego okazał się na tyle dobry, że 
nie miał problemów w trakcie rekrutacji. To 
wynik kilkuletniej nauki języka angielskiego 
oraz uczęszczania do klasy z innowacją pe-
dagogiczną „ Nauka – na językach” mająca 
na celu utrwalenie umiejętności i pogłę-
bienie treści z matematyki i  przedmiotów 

przyrodniczych w języku angielskim. Wiktor 
to inteligentny, ambitny i  pracowity uczeń. 
W naszej placówce dał się poznać jako oso-
ba o wysokiej kulturze osobistej, wyróżniają-
cy się w nauce oraz aktywnie biorący udział 
w życiu szkoły. Jesteśmy dumni z  osiągnięcia 
naszego ucznia. 
Pragniemy życzyć Wiktorowi samych suk-
cesów i aby czas spędzony za oceanem był 
efektywnie wykorzystany na zdobywaniu 
doświadczeń i umiejętności oraz nawiązaniu 
nowych znajomości. 
Państwu Marii i  Romanowi Bursztynom 
serdecznie gratulujemy sukcesu syna. 

Stypendysta z Robakowa

◊  Elżbieta Drótkowska Klessa

AFISZ

11.05 „JAK WYTRESOWAĆ SMOKA” - film 
na dużym ekranie. Zapisy tel. 666-167-338. 
KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30

12.05 XX Otwarty Turniej Warcabowy godz. 
14:30 i XXV Otwarty Turniej Szachowy 
godz. 16:00, szczegóły: http://www.oaza.
kornik.pl/blonie/aktualnosci-i-wydarzenia

12-13.05 KIEDY ZNÓW ZAKWITNĄ BIAŁE 
BZY. Arboretum w Kórniku 

14.05 PATRIOTYCZNA PASJOTEKA II - 
warsztaty rękodzieła, Biblioteka Publiczna 
w Kórniku, godz. 17:00-19:00

14.05 DETEKTYWI NA TROPIE POWSTA-
NIA WIELKOPOLSKIEGO - dzieci 7-10 rok 
życia, Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 
17:00-18:00

15.05 „BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ” - cykl 
warsztatów piękna dla kobiet, Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, Rezerwacja tel. 61-817-
00-21, godz. 17:00-18:30

15.05 „WARIACJE NA TEMAT CZYTANIA” - 
bajki dla dzieci, Biblioteka,  godz.17:30-18:30

16.05 AKADEMIA SENIORA – GIMNASTYKA 
UMYSŁU, GRY INTEGRACYJNE. Strażnica OSP 
Kórnik, ul. 20 Października 93, godz.16:30

17.05 KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA – 
„Rowerowa pasja, czyli zwiedzanie Polski i 
nie tylko na rowerze”. Zapisy tel. 61-817-00-
21. Restauracja Ventus, godz. 19:00.

19.05 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz. 10:00

19-20.05 KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ 
DAMĄ, wystąpi min. zespół Feel

19-20.05 DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. 
Arboretum Kórnickie

21.05 POEZJA BARDÓW - koncert, Mirek 
Kozak, Tomek Salej. Rezerwacja tel. 61-817-
00-21. Biblioteka Publiczna, godz. 18:00

22.05 DZIEŃ MAMY Biblioteka Publiczna w 
Kórniku, godz. 17:30

23.05 AKADEMIA SENIORA - WARSZTATY 
KRAWIECKIE. Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 
Października 93, godz.16:30

26-27.05 DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. 
Arboretum Kórnickie

27.05 VIII OGÓLNOPOLSKI BŁYSKAWICZNY 
TURNIEJ SZCHOWY, ul. Poznańska 2, godz. 
10:00

30.05 AKADEMIA SENIORA - GIMNASTYKA. 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 93, 
godz.16:30

1.06 FILM NA DUŻYM EKRANIE. Dzień 
Dziecka- niespodzianka. Zapisy tel. 666-167-
338. KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30

10.06 WIELKIE GRILLOWANE OSiR OAZA, 

15.06 VAIANA: SKARB OCEANU - film na 
dużym ekranie. Zapisy tel. 666-167-338. 
KCRiS Oaza, godz. 18:00-19:30
 
W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

czyli będzie się działo! 
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź  
co będzie się działo 
w gminie Kórnik   
w najbliższym czasie...

◊ MH

16 maja 16:30 - Gimnastyka umysłu  
(zabawy integracyjne)

23 maja 16:30 - Warsztaty Krawieckie

30 maja 16:30 - Gimnastyka

ZAJĘCIA BEZPŁATNE 
INFORMACJE I ZAPISY:  
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091; 
Robert Jankowski Tel. 515-229-684 
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Kolarstwo

Dwa Medale Kórnickiej Szkółki
 w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików 
W dniu 3 maja br. już po raz 20. na stadio-
nie KCRiS Oaza Błonie w Kórniku zorga-
nizowany został wyścig kolarski o puchar 
Burmistrza i po raz 49. odbył się Wielki 
Festyn Rowerowy dla dzieci. Natomiast po 
raz pierwszy rozegrano Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie gór-
skim. Organizatorem imprezy było Stowa-
rzyszenie UKS – Jedynka Kórnik. Pogoda w 
tym dniu dopisała, a dzięki temu frekwencja 
była rekordowa. W sumie na starcie stanęło 
ponad 200 uczestników, w tym ponad 100 
młodych kolarzy z 5 województw, którym 
sygnał do startu, wystrzałem z pistoletu 
dał wiceburmistrz Kórnika Przemysława 
Pacholski. 
Dla kórnickiej młodzieży były to niezwykle 
udane zawody, gdyż w trzech mistrzowskich 
wyścigach zawodnicy UKS Jedynka zdobyli 
dwa bardzo cenne medale. 
Na trzecim stopniu podium stanęła Mary-
sia Hoffmann w wyścigu indywidualnym 
dziewcząt, a złoty ta sama Marysia wraz Ma-
teuszem Przymusińskim w sztafecie. Drugi 
zespół  kórnickiego UKS też był bardzo bliski 
podium. Dwójka Julia Przymusińska i Wiktor 
Perz zajęli ostatecznie 5 miejsce, Emilia Jurga 
i Jan Szyszka 9, natomiast Dawid Wika-Czar-
nowski i Dominika Jakubczak sklasyfikowani 
zostali na pozycji 19. Bardzo bliski podium 
był również Mateusz Przymusiński, który 
do 4 okrążenia jechał w ścisłej czołówce, 
niestety drobny błąd kosztował go utratę 
kilku pozycji, których już nie udało się 
odrobić. Ostatecznie nasi zawodnicy zajęli 
kolejno miejsca Przymusiński 8, Wiktor Perz 
10, Jan Szyszka 27 i Dawid Wika-Czarnowski 

28. Startowało 60 młodzików. W wyścigu 
dziewcząt po za medalem wspomnianej 
Marii Hoffmann, 6 miejsce w wyścigu in-
dywidualnym dziewcząt zajęła jeszcze Julia 
Przymusińska, a 11 Emilia Jurga. Startowało 
28 najlepszych młodziczek 
i 60 młodzików z 4 województw (Wiel-
kopolski, Dolnego Śląska, Opolskiego i 
Lubuskiego). 
Dużym sukcesem dla Kórnika zakończyły się 
również zmagania szkółek kolarskich, gdzie 
zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt 
zwyciężyli zawodnicy UKS Mróz Jedynka 
Kórnik. Wśród chłopców najlepszy okazał 
się Franek Mumot, a wśród dziewcząt Ada 
Wierzbińska.
 Bardzo wysoki poziom zaprezentowały 
również dzieci, startujące w Wielkim Fe-
stynie Rowerowy. Wyścigi te, jak zawsze 
wzbudzały duże emocje, głównie wśród 
rodziców startujących dzieci. 
Zwycięscy otrzymali z rąk wiceburmistrza 
Przemysława Pacholskiego, radnej Rady 
Miasta i Gminy Krystyny Janickiej oraz Ma-
teusza Taciaka puchary, medale i nagrody. 
Zwycięzcom gratulujemy sukcesów, a orga-
nizatorom wspaniałej imprezy. 

Zwycięstwo Nikol Płosaj i Patryka Raj-
kowskiego w Grand Prix Czech na torze
Doskonałą formą błysnęli reprezentanci 
Polski w rozegranych na początku maja 
GP Czech w Prostejovie. Wyścigi zaliczane 
do klasyfikacji UCI zgromadziły na starcie 
sporo zawodników z nie tylko europejskiej 
czołówki. Na początek w męskim sprincie 
rozegrano konkurencję Keirin. Nie od dziś 

wiadomo, że to ulubiona konkurencja za-
downika UKS Mróz, Patryka Rajkowskiego. 
Kórniczanin w pięknym stylu zwyciężył w 
finale, pokonując w nim nawet samego 
mistrza Europy Andrieja Winokurowa z 
Ukrainy. Niestety, Patryk troszkę gorzej 
wypadł w konkurencji sprint, ale trzecie 
miejsce w bardzo silnie obsadzonych za-
wodach również można uznać za sukces. W 
czeskim GP startowały w również barwach 
Polski dwie zawodniczki UKS Jedynka Nikol 
Płosaj i Monika Graczewska. Pierwsza z 
nich w imponującym stylu wygrała wyścig 
Scretch pokonując na finiszu Czeszkę Lucie 
Hochmann. Monika Graczewska zajęła w 
tym wyścigu 8 miejsce, natomiast w wyścigu 
punktowym wygrała Norweżka Anita Sten-
berg, a Monika i Nikol zajęły kolejno miejsca 
3 i 4. Dobra forma naszych zawodników to 
dobry prognostyk przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Polski w Pruszkowie.

3 x Podium dla Kórnika
w Szosowym Pucharze Polski
Bardzo dobrze zaprezentowały się za-
wodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik w 
rozegranym w pierwszą niedzielę maja 
w międzynarodowej obsadzie szosowym 
Pucharze Polski. W najmłodszej kategorii 
Młodziczek na trzecim stopniu podium sta-
nęła niezawodna Maria Hoffmann, wśród 
juniorek młodszych również na miejscu 
trzecim finiszowała Zofia Picz, natomiast 
w wyścigu seniorek Nikol Płosaj zajęła, jak 
młodsze koleżanki, również trzecie miejsce. 

◊ Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

◊  Paweł Marciniak

Ergometry w Bninie
W poniedziałek, 16 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kórniku – Bninie, odbyły 
się XIV MISTRZOSTWA GMINY O PUCHAR 
PRZECHODNI DYREKTORA SZKOŁY NR 2 
W KÓRNIKU NA ERGOMETRZE WIOŚLAR-
SKIM. Zawody otworzyła pani dyrektor Zofia 
Talarczyk, która powitała zaproszonych 
gości: sekretarza gminy a  jednocześnie 
prezesa klubu „Dwójka Kórnik” pana Lesz-
ka Książka, sędziego i trenera wioślarstwa 
p. Piotra Abrahamczyka, opiekunów szkół 
z Kórnika, Kamionek i Szczodrzykowa oraz 
zawodników, życząc wszystkim miłych wra-
żeń, sportowej walki i sukcesów. Rywalizacja 
odbywała się na dystansie 300 m. dla klas V – 
VI szkół podstawowych oraz 500 m. dla star-
szych uczniów (klasy VII szkoły podstawowej 
i II klasy gimnazjum). Mimo, że rywalizacja 
była bardzo zacięta a o wyniku decydowały 
często setne sekundy, zawody przebiegały 
w dobrej, sportowej atmosferze. Zwycięz-
cami w poszczególnych kategoriach byli:
- grupa młodsza Amelia Karaszewska 
i Adam Armatys z SP 2,
- grupa starsza Gabrysia Domagała z SP 2 
i Jacek Suszka z SP 1 Kórnik. 
W  klasyfikacji drużynowej (suma dwóch 
najlepszych czasów z drużyny) zwycięstwo 
odniosły zespoły:
-  SP 2 Kórnik Amelia Karaszewska, Ola 
Gierszewska i Wiktoria Nowak oraz SP 1 
Kórnik Maciej Jędrzak i Norbert Kamiński 
w grupie młodszej.

W grupie starszej SP Szczodrzykowo Daria 
Nolberczak, Marysia Haremska i Zuza So-
wińska oraz SP 1 Kórnik w składzie Jacek 
Suszka i Jakub Madejczyk.
Po zakończonej rywalizacji uczniowie zostali 
zaproszeni na drożdżówki, następnie pod-
sumowano zawody, nastąpiła dekoracja 
oraz wręczenie nagród i medali. 

Dziękujemy gościom, opiekunom i zawod-
nikom oraz 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, 
Urzędowi Miejskiemu w Kórniku,
Firmie deweloperskiej RF Construction
Nest Bank

◊  Sekretarz UKS „Dwójka Kórnik”
Małgorzata Iszkuło

Szachy
XVIII RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY 
03.05.2018
Kórnik Leśna 6, świetlica OAZA-BŁONIE 
2018-05-03, Tempo gry: P’10
Sędzia: Ryszard Bartkowiak
Wyniki:
1 miejsce Jakub Zgarda
2 miejsce Zdzisław Jastrzębska
3 miejsce Piotr Łukaszewicz
Drużynowo:
1 miejsce Marek i Jakub Zgarda
2 miejsce Zdzisław Jastrzębski i  Konrad 
Konieczny
3 miejsce Piotr i Ignacy Łukaszewicz
XVIII Turniej Rodzinny zgromadził szachi-
stów urodzonych w przedziale wiekowym 
od 6 do 70 lat. Turniej rozegrano systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund. Klasyfi-
kację drużynową stanowiła suma pkt dwóch 
zawodników grających jako rodzina. W kla-
syfikacji indywidualnej zawodnicy otrzymali 
upominki a  rodziny krzewy do ogródka. 
Zadanie wspiera OAZA-KÓRNIK i   Miasto 
i Gmina Kórnik.                                                                                              

◊  Ryszard Bartkowiak
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czyli zwiedzanie Polski i nie tylko na rowerze 

 
opowiedzą miłośnicy "dwóch kółek" z Kórnickiego Bractwa Rowerowego: 

Jędrzej Cholewczyński   Piotr Fankidejski   Krzysztof Rolnik 
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www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com  
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza” 
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik

 Wynajmę górną cz. Domu. Radze-
wice. Dwa pokoje. Kuchnia, łazienka. 
Tel. 501-650-209
 Sprzedam w dobry stanie me-

blościankę drewnianą , stylową , 
brązowa. Cena 500 zł, Bnin. Dzwonić 
po 16.00. Tel.796- 856-944
 Fotowoltaika, pompy ciepła, dota-

cje montaż. Tel. 600-400-510
  Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, stoły, zabudowy, gardero-
by. Tel. 723-882-617
 Sprzedam pralkę, lodówkę. Tel. 

511-120-011
  Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537-394-398
 Sklep ogrodniczy Bnin ul. Zwierzy-

nieckiej 38 oferuje wynajem sprzętu 
ogrodniczego. W sprzedaży: flance, 
kwiaty, nawozy. Tel. 787-702-424
 Sprzedam nowy rower miejski, 

kolor łososiowy. Tel. 515-229-658
 Sprzedam chodzik dziecięcy. Tel. 

515-229-658
 Zlecę malowanie drewnia-

n e g o  p ł o t u  w  R o b a k o w i e .  
Tel. 666-677-003
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 668-151-151
 Sprzedam działkę w ROD Moście-

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 668-151-151
 Zatrudnię do pracy samodzielne-

go brukarza z prawem jazdy oraz 
operatora koparko-ładowarki. Tel. 
696-719-690
 Firma Kalspaw  oferuje usługi  

ślusarskie (bramy, balustrady, ogro-
dzenia, itp). Tel.
883-330-467
 Sprzedam drzwi tarasowe prze-

suwne białe używane, wymiary: 
294,5/ 219.Tel. 519-128-087

 Kupię stary motocykl MZ, WSK, 
JAWA, ROMET, KOMAR. Tel. 509-
449-141
 Poszukujemy domów na sprzedaż 

i najem. Tel. 505-921-833
 Ostrowite pow. słupecki dom nie-

drogo na sprzedaż. Tel. 505-921-833
 Mieszkania kupimy i wynajmiemy. 

Tel. 505-921-833
 Kupię działkę budowlaną, Kórnik  

i okolice. Tel. 603-422-968
 Wykonam drobne prace w ogro-

dzie min. koszenie trawników itp. 
Tel. 796-973-359
 Sprzedam działkę budowlaną w 

Błażejewie, ok.2400 m², możliwość 
podziału na mniejsze. Tel. 669-173-
831 lub 795-778-697
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń
Tel.572-386-490
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 668-151-151
 Sprzedam działkę w ROD Moście-

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 668-151-151
 Pana do koszenia trawy co czwar-

tek oraz drobnych prac ogrodo-
wych. Tel. 517-120-127
 Sprzedam pralkę wirnikową marki 

Daewoo. Cena 120 zł - do negocjacji. 
Tel.724-009-743

 Sprzedam zadbaną działkę 
ROD,400 m², w Bninie z domkiem 
murowanym, cena do negocjacji. 
Tel. 608-627-151
 Sprzedam ule wielkopolskie.  

Tel. 61-819-05-87

Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
nej linijce ogłoszenia mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepubli-
kowane wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
o publikacjidecyduje kolejność nadesłania.Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

praca

 Zakład murarski zatrudni ucznia. 
Tel. 606-931-232
 Poszukujemy mechanika/elek-

tromechanika z doświadczeniem. 
Umowa o pracę, bogaty pakiet 
świadczeń socjalnych, komfortowe 
warunki pracy oraz cykliczne szko-
lenia. Tel. 601-534-567
 Poszukujemy pracownika myjni 

samochodowej. Oferujemy umowę 
o pracę, bogaty pakiet świadczeń 
socjalnych, pracę zmianową, kom-
fortowe warunki pracy oraz odzież 
ochronną. Tel. 601-534-567
 Pana z samochodem „Złotą 

rączkę” zatrudnię dorywczo.  
Tel. 517-120-127
 Szukam osoby do prac warzywno-

-ogrodniczych z okolic Bnina lub 
Kórnika. Tel. 602-152-652 
 Warsztat ślusarski przyjmie do na-

uki zawodu. Kórnik, ul. Poznańska. 
Tel. 706-015-844
 Mady Lody Kawiarnia poszukuje 

do pracy studentek. Szczegóły w lo-
kalu na ul. Wodnej 9 i pod numerem 
tel: 505-772-012.
 Zlecę malowanie drewnianego 

płotu w Robakowie. Tel. 666-677-003
 Ogrodnik zajmie się ogrodem 

(cięcie drzew, krzewów, żywopło-
tów, wertykulacja trawnika, opryski, 
szczepienie) Tel. 607-786-551

 Sprzedam fotel do spania, jed-
noosobowy, dwuletnie, ciem-
nobrązowy. Cena do negocjacji.  
Tel. 784-605-101
  Sprzedam żeliwną tarcz do szatko-

wania kapusty wraz z osią i dwoma 
kompletami noży. Tel. 607-443-351
 Sprzedam przyczepkę samo-

chodową bez dokumentów.  
Tel. 607-443-351

  Sprzedam oś do przyczepki samo-
chodowej. Tel. 607-443-351
 Sprzedam fiata Seicento 2011r. 

Stan b. dobry. Tel. 607-443-351
 Sprzedam fiata Stilo 2006r.  

Stan b. dobry. Tel. 607-443-351
 Wykonam prace spawalnicze  

i ślusarskie. Tel. 607-443-351
 Sprzedam żaglówkę Finn z łuszczy-

ny mahoniowej i slipwagen. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 602-121-584
 Sprzedam ziemię Huby-Koszuty. 

1ha 300m² z możliwością podziału 
na działki. Tel. 663-251-684
 Sprzedam dom w Kórniku 220m². 

Tel. 663-251-684
 Student filologii germańskiej 

udzieli korepetycji z j. niemieckiego. 
Tel. 535-709-282
 Sprzedam działkę ROD w Moście-

nicy. Tel. 500-773-843
 Ręczna automyjnia – sprzedam, 

wydzierżawię. Tel. 739-570-585
 Oddam w wynajem pokój w Kór-

niku. Tel. 501-645-939
 Sprzedam regały sklepowe.  

Tel. 595-491-902
 Sprzedam nowy, profesjonalny 

automat perkusyjny, najnowszy 
model ALESIS SR-18 oryginalne 
opakowanie, instrukcja obsługi.  
Tel. 602-418-551
 Sprzedam profesjonalne nagło-

śnienie 2x1200 Wat SPL. Okablo-
wanie Neutric, opakowanie „Cases”. 
Tel. 602-418-551
 Sprzedam estradowe kolumny 

„dalekiego pola” tubowe o wysokiej 
skuteczności dynamicznej, moc 400 
Wat/ 8 Om każda. Tel. 602-418-551
 Sprzedam mało używaną super gi-

tarę elektryczną, białą, grunt natura 
telekaster, Squler Fender + futerał. 
Tel. 885-242-390
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