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Decyzją jury oraz Czytelników Kórniczanina, zostały przyznane następujące
tytuły:
Miss Kórnika 2011: Paulina Szulda,
I wicemiss: Marta Maciejewska, II wicemiss: Patrycja Michalak, Miss Foto:
Ewelina Wdowczyk, Miss Publiczności:
Marta Perdoch.
Poza emocjami związanymi z wyborami najpiękniejszych kórniczanek,
widzów czekał występ gwiazdy wieczoruMałgorzaty Ostrowskiej. Choć z powodu
kłopotów technicznych koncert znacznie
się opóźnił, a problemy z akustyką trwały
do końca, znana i ceniona artystka rockowa
obroniła się olbrzymią energia sceniczną i
swoimi niezapomnianymi przebojami, które
razem z wokalistką śpiewało wiele gardeł.
Gwiazdą drugiego dnia był Maciej Maleńczuk, w jednym ze swoich wcieleń, z
repertuarem „Psychodancing”.
Poza gwiazdami było wiele innych atrakcji, począwszy od pokazu zabytkowych motocykli, poprzez pokazy lokalnych talentów
(Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej,
tancerze ćwiczący w KOKu), gości z kraju
i zagranicy (Ciardasie z Czarnej Góry w
gminie Bukowian Tatrzańska oraz ukraińskiego chóru z Humania) na zmaganiach
sportowych kończąc.
W tym numerze Kórniczanina publikujemy fotorelację z niektórych imprez oraz
wywiady z trzema laureatkami finału Miss
Polonia Gminy Kórnik. O niektórych imprezach towarzyszących napiszemy także w
następnym numerze Kórniczanina.

Miss Wybrane

Rozmowa z Miss Publiczności
Martą Perdoch:
Czy spodziewała się Pani wyboru na
Miss publiczności?
Nie zastanawiałam się głęboko nad tym
kto zdobędzie Miss Publiczności. Cieszę się,
ponieważ jak widać w okolicy są ludzie, którzy
mnie lubią. Uważam, że jest to najlepszy tytuł
z możliwych.
Co było motywacją do startu w konkursie?
Nie miałam wielkich motywacji, namówili
mnie na ten krok znajomi jak i zachęcili organizatorzy. Miałam wielkie wahania, ale w
końcu stwierdziłam, że może to być niezapomniana przygoda i oderwanie się od zwykłych
codziennych czynności, co się sprawdziło.
Jak wyglądały przygotowania? Jak
współpracowało się z trenerami i innymi
finalistkami?

Wyróżnienia
dla samorządowców

Spotkanie -oko w oko Biała Damka z Białą Damą

Szanowni Państwo!
Wspaniała pogoda, piękne kórniczanki,
charyzmatyczni artyści, a przede wszystkim wierna publiczność XVIII Kórnickich
Spotkań z Białą Dama stworzyły niepowtarzalny klimat tegorocznego święta
gminy Kórnik.
Serdecznie dziękuję im oraz wszystkim współpracownikom i sponsorom.
Szczególne podziękowania kieruję do
Przedsiębiorstwa WODKOM Kórnik Sp.z
o.o., a także: PHU Węglomix, TFP Tektury Faliste, Aquanet , Restauracja Biała,
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk, Zbigniew Grześkowiak - Surówki, Agromarket Jaryszki, Kórnickie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne KOMBUS, MZ TRADE Michał Kuliński Sp. J. – LOTOS, KM Partner,
Restauracja Ventus, Hurtownia Kosmetyków Powąska, Studio przy lesie. Tomasz
Gratkowski, Jagrol sp. z o.o. Pierzchno,
Seat Swarzędz, Rzepecki Mroczkowski
VW, GIG S.C., KÓRNICZANIN, KÓRNIK
– NASZA GMINA.
Sławek Animucki
ŁG

Na naszej stronie internetowej www.korniczanin.pl mogli Państwo głosować na Miss
Publiczności w wyborach Miss Polonia Gminy Kórnik 2011. Do momentu zamknięcia
głosowania oddano 1524 głosy. Do ostatnich chwil ważyły się losy tytułu. Ostatecznie
największą ilość Państwa głosów otrzymała Marta Perdoch (285 głosy). Niewiele mniej, bo
264 głosów oddano na Justynę Burzyńską, która przez więle dni prowadziła w głosowaniu.
Trzeci wynik w głosowaniu otrzymała Monika Jóskowiak, na którą oddano 185 głosów.
Serdecznie gratulujemy laureatkom, a wszystkim uroczym finalistkom życzymy, by
uśmiechy, które rozpromieniały ich twarze podczas konkursowych prezentacji gościły
nieprzerwanie na ich buziach na codzień i od święta.
Przygotowania były wspaniałe! Bardzo
się zżyłyśmy z dziewczynami jak i z trenerami. Czasem byłyśmy wykończone, ale
żarty nigdy nie znikały. Mam nadzieję, że
nasze znajomości przetrwają. Niekiedy było
ciężko, ale patrząc teraz z perspektywy był
to wspaniały czas, który zawsze będę miło
wspominać.
Co podczas konkursu było najtrudniejsze?
Moim największym problemem podczas
konkursu było powstrzymanie trzęsących się
nóg na 13-sto centymetrowych szpilkach ;)
Myśli już Pani o kolejnych konkursach?
Co do kolejnych konkursów... Chętnie
bym ruszyła w dalszą przygodę, ale niestety
ciężko jest pogodzić pracę, życie prywatne
itd. z częstymi próbami i spotkaniami, które
są niezbędne.
Rozmawiał: ŁG

PROSTO Z RATUSZA
W Dniu Samorządowca (27 maja) w
Gnieźnie miały miejsce obchody XX-lecia
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podczas uroczystości wręczono Medale „Zasłużony dla Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego”. Medal taki otrzymał m.in.
wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski otrzymał natomiast
medal „Za zasługi dla Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski”.
Zawody w pływaniu w płetwach
W dniach 28-29 maja, w Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza” odbyły się
zawody o Puchar Polski Prince Lion i
Puchar Burmistrza Kórnika w pływaniu w
płetwach. W zawodach brało udział ok.
200 zawodników z całej Polski. Otwarcia
imprezy oraz wręczenia nagród i medali
dokonał burmistrz Jerzy Lechnerowski, a
także w imieniu kierownika Centrum, p.
Anna Łuczak. Głównym organizatorem
imprezy był Wielkopolski Uczniowski Klub
Sportowy „Wilczki”.

Jubileusz Domu Dziecka
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie ma już 60
lat. Z okazji tego okrągłego jubileuszu na tradycyjny festyn Dnia Dziecka, który odbył się 4
czerwca przybyli goście, przyjaciele placówki.
Kórnicki samorząd reprezentował burmistrz
Jerzy Lechnerowski i przewodniczący RM
Maciej Marciniak. Powiat Poznański, który jest
organem założycielskim dla Domu Dziecka
reprezentowała Ewa Dalc - członek zarządu
Powiatu Poznańskiego.
Triumf kórnickich szkół
W dniu 8 czerwca, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się
podsumowanie sportowego współzawodnictwa szkół w Powiecie Poznańskim. Jak zwykle rewelacyjnie spisali się przedstawiciele
naszych szkół.

Z RATUSZA

XVIII Kórnickie Spotkania z Białą Damą Już Za nami
Kolejne święto naszego miasta, Kórnickie Spotkania z Białą Damą przeszły do
historii. W tym roku hasło imprezy brzmiało:
„O kobietach. Przez kobiety. Dla kobiet”. Nic
więc dziwnego, że najwięcej uwagi widzów
przyciągnęły zorganizowane po raz pierwszy wybory Miss Polonia Gminy Kórnik.
Finalistki od wielu tygodni żmudnie przygotowywały układy choreograficzne i przymierzały stroje by jak najlepiej przygotować
się do występu. Ich prezentacje oceniali:
Sławomir Animucki – Dyrektor KOKu, Luzia
Viegas – Ambasadorka i laureatka konkursu
Miss Egzotica International, a także prezenterka pogody w Telewizji Polskiej, Agata
Kiełpińska - Biała Dama Gminy Kórnik
2011, kórnicki jubiler Krzysztof Buszkiewicz,
Tomasz Cichowski i Dorota Weres - z firmy
Terravita, Marta Nowakowska – z Showbiz
Models, Tomasz Daniel – prezes kancelarii
Eurofiss, Jadwiga Michalak – właścicielka
salonu sukien ślubnych i wieczorowych z
Kalisza, która przygotowała dla dziewcząt
suknie ślubne, Anna Krzyżaniak - z salonu
fryzjerskiego z Kalisza (pracownice Pani
Ani uczesały finalistki do występu), Katarzyna Szymańska – dziewczęta wystąpią
w zaprojektowanych przez nią kreacjach
wieczorowych, Krzysztof Rybarczyk – MM
Studio, wykonał sesje zdjęciowe z udziałem
dziewcząt, także przewodniczący w
głosowaniu na Miss Foto, Rafał Rozemberg
- z firmy Oriflame, Hanna Niewiedział – wykładowca Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i
Edukacji (uczennice ze szkoły wykonały
finalistkom makijaże),
Wojciech Kiełbasiewicz – Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza

Pierwsze miejsce i Puchar Starosty
otrzymała Gmina Kórnik, wyróżniono także
poszczególne szkoły. Podczas uroczystości
Gminę Kórnik reprezentowali: wiceprzewodniczący rady miejskiej Roman Genstwa oraz
sekretarz Leszek Książek oraz koordynator
sportu Anna Rauk. Szczegóły podsumowania
w kolejnym numerze Kórniczanina.
Zgromadzenie Wspólników
spółki KOMBUS Kórnik
Podczas Zgromadzenia Zwyczajnego
Wspólników spółki KOMBUS Kórnik, które
odbyło się 9 czerwca udzielono absolutorium
członkom zarządu spółki oraz rady nadzorczej spółki. W dniu odbycia zgromadzenia
wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej.
Spółka zakończyła rok budżetowy z zyskiem 5 222,64 PLN.
Opr. ŁG

Pożegnanie absolwentów
Kórnickie Liceum Ogólnokształcące im.
generałowej Jadwigi Zamoyskiej pożegnało
kolejny rocznik absolwentów. W dniu 1
czerwca w uroczystości zorganizowanej
z tej okazji uczestniczyli wicestarosta poznański Tomasz Łubiński oraz burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Przypomnijmy, że od przyszłego roku
szkolnego oferta edukacyjna kórnickiego
LO zostanie poszerzona o klasy technikum.
(obok fotografie absolwentów LO)
Spotkanie zarządu
„Metropolia Poznań”
Burmistrz Jerzy Lechnerowski jako
członek zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” uczestniczył w obradach
tego gremium, które odbyło się 3 czerwca
w Poznaniu.
Zarząd przygotował projekty uchwał,
które będą omawiane i głosowane podczas
kolejnego zebrania członków stowarzyszenia w dniu 15 czerwca b.r.
Dotyczyć one będą między innymi przyjęcia kolejnych gmin do organizacji, stawki
opłaty członkowskiej dla gmin (zaproponowano opłatę 0,5 PLN od mieszkańca) oraz
bieżących działań stowarzyszenia.
Jako najistotniejszy temat bieżący burmistrz Jerzy Lechnerowski zgłosił opracowanie wspólnego biletu komunikacyjnego
w aglomeracji.
Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”
zostało niedawno oficjalnie zarejestrowane
w rejestrze KRS.
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Podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej w
Kórniku, która odbyła się 31 maja w bnińskim
ratuszu, radni wyrazili pozytywną opinię o podziale miejscowości Kórnik na dwie odrębne
miejscowości
Jak czytamy w uzasadnieniu: „Rada
Miejska w Kórniku w latach ubiegłych (w
2004r. i 2005r.) dwukrotnie występowała z
wnioskiem do MSWiA o podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o
nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin,
stanowiącej obecnie część miasta Kórnik
i przywrócenie Bninowi statusu miasta.
Pomimo, iż wcześniejsze wnioski zostały
negatywnie rozpatrzone przez Radę Ministrów, Stowarzyszenie „Nasz Bnin” podjęło
kolejne staranie o przywrócenie Bninowi
praw miejskich. Przeprowadzone w Bninie
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej - konsultacje społeczne w tej sprawie wykazały, iż
inicjatywa Stowarzyszenia ma bardzo duże
poparcie społeczne.
Biorąc powyższe pod uwagę, celem formalnego poparcia inicjatywy Stowarzyszenia
”Nasz Bnin”, wolą Rady Miejskiej w Kórniku
jest wystąpienie z kolejnym wnioskiem do
Ministra SWiA o podziale miejscowości
Kórnik na dwie odrębne miejscowości o
nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin,
stanowiącej obecnie część miasta Kórnik
i przywrócenie Bninowi statusu miasta.”.
Dodatkowo ustalono, że konsultacje z
pozostałymi mieszkańcami (w innych poza
Bninem miejscowościach Gminy Kórnik)
odbędą się podczas najbliższych wyborów
parlamentarnych.
Po raz kolejny zmieniono budżet gminy.
radni nie zgodzili się jednak na przekazanie
100 tys. zł. na rzecz finansowania mających
się odbywać w kórnickiej Oazie rozgrywek

ekstraklasy koszykarek. Sprawa być może
będzie jeszcze rozważana.
Radni ustalili wysokość opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na
kwotę w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z
przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (czyli obecnie na 693 złote).
Przegłosowano szereg uchwał związanych z gospodarką nieruchomościami.

Podczas sesji oficjalnie wręczono
nominację dyrektor SP w Radzewie
Krystynie Kiełpińskiej

Wiceburmistrz Urbanek z karykaturąprezentem od pracowników Urzędu
Miejskiego w Kórniku

Strażacy w akcji
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Dokonano uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z
funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku, oraz
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik, dla części miasta Kórnika,
dotyczącego obszaru wzdłuż linii brzegowej
jeziora Kórnickiego od ulicy Woźniaka do
ulicy Jeziornej.
Podczas ostatniej części obrad, najpierw
Zbigniew Tomaszewski w imieniu sołtysów,
a później liczne grono innych obecnych na
sesji osób pożegnało odchodzącego ze stanowiska wiceburmistrza Hieronima Urbanka.
Dziękowano mu za wkład jaki wniósł w rozwój
gminy oraz wytrwałą pracę w samorządzie.
Na zakończenie Jacek Kowalski i Roman
Kominek wyrazili swoje uwagi dotyczące
uchwalonej zmiany studium terenów od ul.
Jeziornej do ul. Woźniaka (obszar związany
m. in. z wybudowaną lub projektowaną promenadą). Między innymi wyrazili ubolewanie,
że nie wprowadzono do zapisów studium
uwag dotyczących rodzaju zabudowy w
pasie przybrzeżnym, jakie wnosili na komisjach RM.
ŁG
Zapraszamy do czynnego
udziału w pikniku ulicznym

Kórniccy strażacy w miesiacu maju oraz w pierwszych dniach czerwcabrali udział w
następujących akcjach:

IMIENINY UL. Leśnej

15 maja pojechali na ulicę Armii Krajowej 23 w Bninie, gdzie interweniowali w związku z
ulatniającym się gazem
15 maja zabezpieczali miejsce lądowania helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, który przyleciał po poszkodowanego w wypadku drogowym na ulicy Poznańskiej
w Kórniku.
16 maja zabezpieczali miejsce wypadku drogowego w Czmońcu koło Gościńca „Marzymięta”.
21 maja udali się do pożaru powstałego na skutek zwarcia instalacji elektrycznej w
Trzebisławkach 23.
22 maja zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca LPR w Błażejewie.
24 maja usuwali drzewo z drogi na ulicy Poznańskiej w Borówcu.
26 maja gasili pożar trawy przy ulicy Katowickejw Kórniku.
26 maja pojechali ugasić pożar lasu w Czołowie.
27 maja usunęli drzewo z drogi na ulicy Akacjowej w Gądkach.
27 maja usuwali drzewo z drogi na ulicy Czołowskiej w Bninie.
29 maja gasili trawę przy ulicy Dworcowej w Gądkach.
30 maja usuwali plamę oleju na drodze na ulicy Poznańskiej w Kórniku.
31 maja gasili las w Kamionkach przy ulicy Leśnej.
1 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku w Kleszczewie na trasie 434.
3 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy Szkolnej w Borówcu.
6 czerwca gasili pożar lasu w Borówcu przy ulicy Leśniej.
Oprac. Robert Wrzesiński

Szanowni Państwo!
W związku z organizowaniem cyklicznej, corocznej, jedynej tego rodzaju
w Kraju imprezy biesiadnej plenerowej
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do
czynnego wzięcia udziału w święcie:
,,IMIENINY ul. Leśnej” w Skrzynkach,
w dniu 18.06.2011r., od godz. 16.00,
całość zebranych środków, przeznaczamy na szczytny cel dla dzieci
z Domu Dziecka Kórnik/Bnin(który to
w tym roku obchodzi swoje 60 lecie
funkcjonowania).
Partnerów prosimy o przekazanie w
formie elektronicznej swoich logotypów,
wydrukowanych form reklam itp.

Forma uczestnictwa dowolna
(ekspozycji, uczestnictwa reklamowego,
opłacenie zjeżdżalni, trampoliny, ufundowanie fantów, przedmiotów na licytację,
dofinansowania, itp.).

Z podziękowaniami
Mieszkańcy ul. Leśnej

nr 11/2011

Wieści sołeckie
Czmoniec
Z okazji Dnia Dziecka w sobotę, 4 czerwca około 40 odzieci obejrzało przedstawienie
poznańskiego teatru „Krokodyl”. Młodym
ludziom towarzyszyli rodzice.
Zbigniew Tomaszewski będący prezesm
Koła Gminnego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w dniach 10-13 czerwca
organizuje wyjazd 50 osób – sołtysów i
mieszkańców kórnickiej gminy do Zakopanego. Spotkają się tam z przedstaicielami
Tarzańskiego Narodnego Parku ze Słowacji
oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego. W
dyrekcji TPN zapozanją się z prezentacją na
temat działalności tego Parku.
Zbigniew Tomaszewski również jako
prezes Koła Gminnego SSWW zorganizował wycieczkę 50 sołtysów oraz innych
mieszkańców kórnickiej gminy oraz spoza
niej na Ukrainę. Rozpocznie się ona w piątek, 24 czerwca i poprowadzi przez trasę:
Odessa – Kijów – Humań – Lwów oraz w
Polsce – Łańcut.
Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło
Zbigniewowi Tomaszewskiemu propozycję
kandydowania do Sejmu RP, którą sołtys
przyjął.

Gądki
Sołtys Tadeusz Olejniczak informuje, że
w piątek, 3 czerwca młodzi ludzie z Gądek
uczestnioczyli w bardzo udanej imprezie
przygotowanej przez sołectwa Dachowa,
Gądki, Robakowo Osiedle, Wieś z okazji
Dnia Dziecka.
Tadeusz Olejniczak mówi, że trwa oczekiwanie na pozwolenie budowy chodnika na
ulicy Leśnej. Chodnik ma mieć długość ok.
200 metrów. Realizacje tej inwestycji opłacanej z fundszu sołeckiego zaplanowana jest
na dwa etapy. Pierwszy ma zostać wykonany
w bieżącym roku, drugi w 2012. Sołectwo
zleciło koszenie trawy na poboczach.
Radzewo
Sołtys Julia Bartkowiak stwierdza, że po
przymrozkach obecnie rolnikom we znaki
daje się susza. Czekają zatem na opady
deszczu.
W środę, 11 maja odbył się odbiór
trzeciego – ostatniego odcinka chodnika w
kierunku Trzykolnych Młynów.
Julia Bartkowiak informuje również,
że jest już koncepcja projektu rozbudowy
świetlicy w 2012 roku. Podczas czerwcowej
sesji Rady Miejskiej w Kórniku zostanie
uchwalony Plan Odnowy Wsi.

Dzień Dziecka w Dziećmierowie

Dzień Dziecka w Robakowie

Hucznie obchodzono Dzień Dziecka
w Dziećmierowie. Najwięcej atrakcji przygotowano oczywiście dla najmłodszych,
ale okazję do zabawy mieli wszyscy, bez
względu na wiek.
Organizatorzy zadbali o podarunki, paczki dla dzieci. Nie zabrakło
poczęstunku, na który składało się
wiele smakołyków, począwszy od
hot-dogów, poprzez owoce i surówki,
na słodyczach kończąc. Kto chciał
mógł pobawić się na zjeżdżalni.
Zagrał zespółm muzyczny. Impreza
(ta dla dorosłych) trwała do 3 w nocy.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Dziećmierowo serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, ofiarodawcom,
zarówno tym, którzy wspomogli
imprezę finansowo, jak i tym, którzy
pomogli rzeczowo. Podziękowania kierowane są także do, mieszkańców, i wszystkich
tych, którzy pomogli w organizacji ofiarując
swój czas i wysiłek.
ŁG

W dniu 3 czerwca odbył się dzień
dziecka w Robakowie. Impreza przeznaczona była dla dzieci z sołectw: Robakowo Osiedle, Robakowo Wieś, Gądki i
Dachowa.

Organizatorami jej byli członkowie
rady sołeckie wymienionych wyżej miejscowości oraz radni z tego okręgu wyborczego.

Żerniki
W Żernikach z okaji Dnia Dziecka odbędzie się w piątek, 17 czerwca impreza, która
bedzie trwać w godzinach 15.30 – 22.30.
Dorosłych będzie zabawiać zespół „Mirej”, natomiast dla dzieci wystąpi zespół „Mini Max”.
Sołtys Daniel Kulza podkreśla, że będzie to
dzień rodzinny – pierwsza tego typu impreza
w Żernikach.
(szczegóły obok).
Podczas zebrania wiejskiego w poniedziałek, 4 kwietnia mieszkańcy zwrócili się do
sołtysa, by sparwdzić, czy wszystkie osoby w
Żernikach mają pojemniki na śmieci i podpisane umowy na wywóz odpadów, by nikt nie
podrzucał śmieci sąsiadom. Sołtys skierował
sprawę do Urzędu Miejskiego i obecnie Straż
Miejska przeprowadza odpowiednie kontrole.
Daniel Kulaza mówi, iż na zebranie
wiejskie w środę, 11 maja dotyczące przystąpienia do Projektu Odnowy Wsi przybył tylko
on i jeden członek Rady Sołeckiej. Mieszkańcy nie wykazali zatem zainteresowania
tą sprawą...
W maju „Kombus” próbnie w soboty uruchomił dojazd autobusu linii 501 z Żernik do
Poznania i z powrotem. Korzystała z niego
jednak tylko jedna osoba. Dlatego ze względu
na tak nikłe zainteresowanie autobus przestał
kursować na tej trasie.
Robert Wrzesiński

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA / INFORMACJE

Sesja Rady Miejskiej

Atrakcją dla dzieci były finansowane z
funduszy sołeckich:
- zjeżdżalnia
- trampolina
- zamek z kulkami dla najmłodszych
- jazda na kucykach
- gry i konkursy dla dzieci
Dla uczestników przewidziano
upominki. Ciekawostką była pokazowa lekcja tenisa ziemnego, a zainteresowane dzieci będą uczestniczyć w kolejnych zajęciach.
Przy okazji imprezy odbył się
mecz młodzików Robakowo kontra
Szczodrzykowo.
Wielką atrakcją dla dzieci był
przyjazd Straży Pożarnej OSP
Kórnik, która zaprezentowała nowy
wóz bojowy.
Zabawa odbyła się w miłej
atmosferze, przy doskonałej pogodzie.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego Dnia Dziecka w Robakowie.
P. Pacholski i ŁG

Dzień Rodziny w Żernikach
W programie między innymi:

17 czerwca 2011r godz. 15:30

- Dmuchany zamek
- Zjeżdżalnia
- Malowanie twarzy
- Wata cukrowa
- Zwierzaki (lama, krowa, wielbłąd, osiołek)

- Występ Dominiki Baranowskiej z chóru AMADEO
- Konkursy
- Losy wszystkie wygrane (trzy główne nagrody)
- Ognisko, słodkości
- Zabawa przy orkiestrze ,,MIREJ’’

Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Tulcach w tym dniu jest zwolniona z zajęć lekcyjnych.
Serdecznie zapraszamy!!

10 czerwca 2011r.
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Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza na spotkanie z Panią
Małgorzatą Kalicińską, autorką
m.in. takich książek jak: Dom
nad rozlewiskiem, Powroty nad
rozlewiskiem, Miłość nad rozlewiskiem oraz autobiograficznej
powieści Fikołki na trzepaku.
Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 16.00 w
salce biblioteki
(I piętro).

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
zaprasza wszystkie DZIECI
na wspólne

POWITANIE LATA

Festyn dla miłośników zabaw odbędzie się 26 CZERWCA
o godzinie 12:00
na boisku szkolnym SP1 przy budynku KCRiS „OAZA”.
Przygotowaliśmy wiele niespodzianek
w tym miasteczko z dmuchańcami,
kule wodne,
paint Ball,
pokaz rękodzieła,
malowanie twarzy.

ZAPRASZAMY!!!

Kochane Dzieci!
Przed Wami długo oczekiwane wakacje.
Czas zabaw, spędzania wolnego czasu nad wodą…
Zbliża się najcieplejsza pora roku – Lato.
Przywitajmy je zatem wspólnie
uczestnicząc w festynie
przygotowanym przez KCRiS „OAZA” pt: „Powitanie lata”

Podziękowanie za słowa otuchy i dowody serdeczności
w okresie choroby mego Męża

śp. Tomira Wojciecha Vitali
zmarłego 19 kwietnia 2011 r.,
a także za kondolencje od współpracowników z ELLMED
oraz kórnickich znajomych
składa
Stefania Ellmann – Vitali
Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojego
kochanego ojca

śp. Leona Kozubskiego

Księdzu proboszczowi B. Dolacie, panu organiście, Rodzinie,
znajomym, sąsiadom za okazaną pomoc, wspólną modlitwę,
ofiarowane intencje mszalne, złożone kwiaty oraz okazane
wyrazy współczucia.
Serdeczne podziękowania składa
Córka
Pani Annie Szafrańskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Babci

składają
Zarząd oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku
6

Z przykrością informuję,
że w dniu
19 kwietnia 2011 r.
zmarł

dr
Tomir Wojciech
Vitali
wieloletni Ordynator
Oddziału Neurologii
i Dyrektor Szpitala
w Działdowie,
emerytowany Ordynator
Oddziału Neurologii
Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.,
zastępca
Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej
Naczelnej Izby Lekarskiej.
Pogrzeb odbył się
5 maja 2011 r.
na Cmentarzu
Powązkowskim
w Warszawie.
Żona z rodziną
nr 11/2011

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że
na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.) do dnia
31.12.2012 roku użytkownicy wieczyści
mogą wkładać wnioski do Urzędu Miejskiego w Kórniku - Biuro Obsługi Mieszkańca
(BOM) o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
mogą starać się:
• osoby fizyczne, które w dniu wejścia
w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są
użytkownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod
tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości
rolnych, a także ich następcy prawni
• osoby fizyczne i prawne będące w dniu
wejścia w życie ustawy, tj. dnia 13.10.2005 r.
właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania
wieczystego i ich następcy prawni
• spółdzielnie mieszkaniowe będące w
dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005
r. właścicielami budynków mieszkalnych lub
garaży i ich następcy prawni
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości jest bezpłatne dla osób, którym oddano
nieruchomość w użytkowanie wieczyste w
zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa
na podstawie innych tytułów, przed dniem 5
grudnia 1990 r., niezależnie od przeznaczenia
nieruchomości.
W pozostałych przypadkach przekształcenie jest płatne, lecz może zostać przydzielona
przez Radę Miejską w Kórniku bonifikata w
wysokości do 95%. Wysokość opłaty ustalona
zostaje na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, który uwzględnia w nim wartość gruntu,
na którym stoi nieruchomość, jak również
wartość prawa użytkowania wieczystego.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego można pobrać ze
strony internetowej www.kornik.pl zakładka
BIP – Druki i Wnioski – Wydział Gospodarki
Nieruchomościami lub w Urzędzie Miejskim
w Kórniku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami II piętro pokój 203.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY
Z dniem 1 lipca 2011 r. planowane jest uruchomienie
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Organy ewidencyjne (organy gminy) zobowiązane są do przeniesienia
aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.
Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2008r. weszła w życie nowa
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007),
określająca rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Dotychczasowa PKD 2004 przestała obowiązywać z końcem 2009 r.
W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Burmistrza Gminy Kórnik znajduje się wiele wpisów, które nie zostały
aktualizowane, a wielu przedsiębiorców nie wystąpiło dotąd
z wnioskiem o aktualizację danych.
W związku z powyższym informujemy o konieczności dostosowania przez
przedsiębiorców przedmiotu działalności gospodarczej do PKD 2007.
Zgodnie bowiem z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.), w obrocie gospodarczym to
przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie ponosił konsekwencje z braku
aktualizacji wpisu.

INFORMACJE

INFORMACJE

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza na spotkanie z twórcami Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu: Jerzym
Grupińskim i Omirem Sochą. W
programie spotkania promocja
antologii wydanej z okazji 40-lecia klubu pt. Na końcu świata
albo języka oraz klubowych
periodyków „Protokół Kulturalny” i dodatku młodych twórców
„Okowykol Okularny”.
Spotkanie odbędzie się w piątek
17-tego czerwca o godz. 17.00
(salka na piętrze, ul. Poznańska 65).

Aktualizacji danych należy dokonać poprzez złożenie wniosku EDG-1.
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika
w Urzędzie Miejskim w Kórniku pokój nr 202 / II piętro /
w godzinach pracy Urzędu tj :
Poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00
Wtorek do piątki w godz. 7.30 do 15.30

Infokiosk

Szanowni Państwo, informujemy że od
końca maja został uruchomiony infokiosk.
Znajduje się on przy ratuszu w Kórniku, w
miejscu koło budki telefonicznej. Za pomocą infokiosku można korzystać z Internetu.
Trwają pracę nad stworzeniem oprogramowania, za pomocą którego w sposób
prosty będzie można uzyskać informacje: o
atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej,
rozkładach jazdy, itp. Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania infokiosku prosimy
kierować pod adres: opinie@kornik.pl
Robert Jankowski
Kórnickie Centrum Informacji
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 10 czerwca 2011 r.
do dnia 4 lipca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie
niżej wymienionej nieruchomości Przedszkolu w Szczodrzykowie z przeznaczeniem
na punkt przedszkolny:
- Część działki o nr ewidencyjnym 109 wraz z pomieszczeniami znajdującymi się
w budynku położona w miejscowości Pierzchno,
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KÓRNIK o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku – rejon ulicy Drukarskiej, gm. Kórnik.
Burmistrz gminy Kórnik zawiadamia o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku – rejon ulicy Drukarskiej, gm. Kórnik, który został
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 2 maja 2011r. do 1 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu, w związku z uchwałą Nr LVII/602/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2010 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres:
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl. Termin składania wniosków zostaje przedłużony
do 17 czerwca 2011 r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.
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„Na wzgórzu, nad brzegiem bnińskiego jeziora (pod Poznaniem) stoi wielki,
murowany, jasny dom. Białe jego ściany
odbijają żywo od zieleni rozległego parku”.
Tak rozpoczyna się, opublikowany w gazecie
z lat 30-tych XX wieku, opis szczególnego
miejsca, które choć zmieniało się przez lata,
to nadal jest jasnym domem i pełni ważną
funkcję dla naszej społeczności.
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie obchodzi 60-lecie swojego
istnienia. Choć historia
tego budynku jest dłuższa (wybudowano go w
1933 roku na potrzeby
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej), to właśnie z dnia
1 września 1951 roku
pochodzą pierwsze
urzędowe dokumenty
dotyczące utworzenia
placówki.
Jubileusz, połączony z Dniem Dziecka, obchodzono aktywnie.
Goście i gospodarze wzięli udział w festynie
sportowym. Patronat honorowy nad imprezą
objął Starosta Poznański, Jan Grabkowski.
W imieniu Starosty do Bnina przybyła z
gorącymi życzeniami Ewa Dalc (Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego). Obecna była
także Aldona Janyszak – Laska, zastępca
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz przedstawiciel Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej.

Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli
lokalnych władz i instytucji. Przybył burmistrz, Jerzy Lechnerowski, przewodniczący
Rady Miejskiej, Maciej Marciniak, dyrektor
OPS-u, Bożena Kiełtyka oraz komendant
Komisariatu Policji w Kórniku, Eugeniusz
Sierański.
Najważniejszymi jednak gośćmi byli
podopieczni wielu placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka,

rodzin zastępczych oraz grupa dzieci z
Dominowa. Dla nich wszystkich bogaty
program przygotowali przedstawiciele Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”
pod wodzą Zdzisława Urbańczyka, którzy
od lat współpracują z naszym Domem. Nie
po raz pierwszy do dzieciaków przyjechała
grupa motocyklistów „Etyliniarze” ze Środy
Wlkp. oraz swoimi wozami terenowymi
Grupa Aktywnych „Awangarda”. Strażacy z
OSP Dominowo wraz ze Stowarzyszeniem

na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”
przygotowali pokaz dotyczący ratownictwa
drogowego. Swoją obecnosć po raz kolejny
zaznaczyli lotnicy z Krzesin. Nie zabrakło zaangażowanych wolontariuszy Kuby i Sławka.
To także dzięki tym i innym, często anonimowym Przyjaciołom Domu, jest to miejsce
szczególne.
Pani dyrektor, Dorota Pielichowska – Borysiewicz, witając gości
opowiedziała o wzruszającym spotkaniu z
jednym z pierwszych
wychowanków Domu
Dziecka. W budynku
placówki, w 1951 r.,
przez kilka tygodni na
posłaniach z siana
spało około stu sierot,
często kalek - ofiar II
wojny światowej. O tych
wydarzeniach, z łezką
w oku, opowiadał dziś
już siedemdziesięcioletni człowiek, dając
świadectwo, że mimo przeciwności losu
udało mu się w życiu osiągnąć wiele, co
zawdzięcza także ludziom, których spotkał
w tym Domu .
Obok publikujemy obszerne fragmenty
historii Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
której całość znajdziecie Państwo na stronie
internetowej placówki:
http://www.domdzieckabnin.pl
ŁG

Historia Domu Dziecka

Główny budynek murowany obecnego
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie pochodzi
z 1933 roku. Został wybudowany przez
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej z przeznaczeniem na Dom Matki Polki, w którym
odbywały się kilkutygodniowe kursy dla katolickiej młodzieży żeńskiej. Upamiętnieniem
istnienia siedziby „Młodych Polek” jest tablica
znajdująca się przy wejściu do budynku głównego, którą wmurowano w 1996 r. W czasie II
wojny światowej budynek zajmowali Niemcy i
dobudowali trzy drewniane baraki, w których
mieszkali młodzi chłopcy z Hitlerjugend (organizacji młodzieżowej Narodowosocjalistycznej
Partii Robotniczej Niemiec). Po zakończeniu
wojny ponownie zaczął funkcjonować Dom
Młodej Polki.
Od 1 kwietnia 1950 roku rozpoczął swoją działalność Państwowy Dom Wczasów
Dziecięcych. Z dniem 1 września 1951 roku
na wniosek Wydziału Oświaty Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu
wyraziło zgodę na przeorganizowanie Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych w
Państwowy Dom Dziecka. Pierwszy projekt
organizacyjny przewidywał 55 miejsc dla
wychowanków – wyłącznie chłopców oraz 15
osób personelu, w tym 5 wychowawców. Już w
1952 r. liczba wychowanków osiągnęła 89 i w
następnych latach wzrastała. Od 1953 roku w
Domu Dziecka przebywały także dziewczęta.
Dzieci zajmowały część budynku murowanego
oraz parter i piętro w dwóch barakach. Był
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to bardzo trudny okres w życiu placówki ze
względu na dużą ilość wychowanków w niej
mieszkających.
Państwowy Dom Dziecka przeznaczony

był dla dzieci, które w wyniku działań wojennych zostały pozbawione opieki. Przebywały
w nim dzieci z różnych środowisk, sieroty i
półsieroty. Placówka miała za zadanie otoczyć
je opieką, stworzyć możliwość ukończenia
szkoły i zdobycia zawodu.
Od 1954 roku wychowankami były również dzieci posiadające rodziców, ale były
to sporadyczne przypadki. Dzieci kierowano
do placówki na wniosek Wydziału Oświaty
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Poznaniu. Podopiecznymi placówki były
dzieci w wieku szkolnym, a także znaczna
część dzieci pobierających naukę w szkołach
ponadpodstawowych. Placówka pokrywała
koszty związane z wyżywieniem dzieci w in-

ternatach, zapewniała niezbędne podręczniki
i przybory szkolne, a także zaopatrywała w
odzież i środki czystości. W 1959 roku pojawiła się nowa forma opieki, którą realizował
Dom Dziecka. Polegała ona na przyznawaniu
dotacji-zasiłków, rodzinom będącym w trudnej
sytuacji materialnej. Dzieci pozostawały w
domach rodzinnych.
Od momentu powstania placówki do
31.08.1952 r. pierwszym kierownikiem był
Paweł Sadecki, który pełnił tą funkcję jeszcze
w Państwowym Domu Wczasów Dziecięcych.
Przez następne trzy lata kierownikiem była
Anna Karbowska. Po niej stanowisko objął
Lech Woźnicki i piastował je do 28.02.1962
roku. Jego następcą został Zdzisław Bykowicz, który kierował placówką przez dziesięć
lat, a następnie był długoletnim wychowawcą
młodzieży. Na stanowisku Wychowawcy w
Państwowym Domu Dziecka w Kórniku pracował on do 1990 roku. Następnym kierownikiem
przez krótki okres czasu był Jerzy Andrzejczak (od 1.09.1972 do 14.11.1972). Po nim
stanowisko dyrektora placówki objęła Janina
Sęczyńska-Lewandowska. Funkcję dyrektora sprawowała przez 18 lat- do 28.02.1990
roku. Następnie stanowisko to objął Jerzy
Noskowiak, a obecnie dyrektorem jest Dorota
Pielichowska – Borysiewicz.
Ilość osób zatrudnionych w Domu Dziecka
zwiększała się wraz ze wzrostem liczby wychowanków. Środki pieniężne na utrzymanie
placówki przekazywał Wydział Oświaty przy
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Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Poznaniu. Wydział ten prowadził również hurtowe
zakupy różnych towarów, (np. środki piorące,
drewno opałowe, naczynia emaliowane), które
rozdzielał do różnych placówek. Część artykułów pochodziła również z zagranicy. W latach
1952-1976 Dom Dziecka prowadził hodowlę
trzody chlewnej.
W 1960 roku Dom Dziecka otrzymał pierwszy samochód, który był dużym ułatwieniem
w pracy placówki. Od kwietnia 1974 roku do
roku 1985 Dom Dziecka nadzorowany był
i finansowany przez kuratorium Oświaty i
Wychowania w Poznaniu. Za pośrednictwem
Zbiorczej Szkoły Gminnej w
Kórniku. W latach 1985 – 1998
placówka przeszła pod bezpośredni nadzór Kuratorium. Od
1999 roku nadzór nad placówką
przejęło Starostwo Powiatowe w
Poznaniu, a jednostką nadzorującą stało się Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
Od 1980-1989 roku nie uległ
zmianie sposób użytkowania
obiektów należących do Domu
Dziecka. Na parterze murowanego budynku znajdowała
się kuchnia wraz z zapleczem,
jadalnia, pomieszczenia sanitarne, kancelaria dyrektora i jego
służbowe mieszkanie. Piętro przeznaczone
było na pomieszczenia mieszkalne dla jednej
grupy wychowawczej, świetlicę, mieszkanie
służbowe i pomieszczenia magazynowe.
Dwa baraki były barakami mieszkalnymi dla
wychowanków, natomiast trzeci barak służył
jako pomieszczenie dla administracji i mieszkania dla pracowników. W jednym
z baraków mieściła się biblioteka i
ambulatorium, a w drugim pralnia.
Budynek główny i dwa baraki
mieszkalne dla wychowanków
posiadały ogrzewanie centralne,
natomiast trzeci barak ogrzewano
za pomocą pieców kaflowych.
Na zalecenie rejonowej Straży
Pożarnej w Śremie nastąpiło
przemieszczenie dzieci, gdyż nie
wydano zgody na zamieszkiwanie przez dzieci pięter baraków.
Ogólne warunki lokalowe były
bardzo trudne. Brakowało pomieszczeń, w których mogłyby się odbywać
zajęcia różnych kół zainteresowań. Mimo
to pomieszczenia dla dzieci urządzone były
estetycznie w meble i sprzęt.
Dzieci podzielone były na grupy wychowawcze. W latach 1979-1981 funkcjonowało
pięć grup wychowawczych. Do grup tych
należeli wychowankowie stale przebywający
w Domu Dziecka oraz młodzież uczęszczająca
do szkół ponadpodstawowych i przebywająca
w internatach i bursach. Oddzielną grupę
wychowawczą stanowiły najmłodsze dzieci
w wieku przedszkolnym oraz dziewczynki.
Chłopcy tworzyli grupy oddzielne dla młodszych i oddzielne dla starszych. Zmiany w
organizacji grup nastąpiły w roku szkolnym
1981/82. Decyzją Kuratorium Oświaty i
Wychowania w Poznaniu wychowanków
zmniejszeniu limitu wychowanków placówki,
zaczęły funkcjonować cztery grupy. W roku

10 czerwca 2011r.

szkolnym 1984/85 nastąpiło odłączenie od
poszczególnych grup dzieci przebywających w internatach i utworzono oddzielną
grupę składającą się wyłącznie z młodzieży
uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych.
Jednak w roku 1987/88 nastąpiła likwidacja
tej grupy i ponownie przydzielono dzieci z
internatów do grup wychowawczych i pod
opiekę wychowawców poszczególnych grup
dzieci stale przebywających na terenie Domu.
Głównym zwierzchnikiem wszystkich
pracowników był dyrektor. Zespół wychowawców tworzył radę pedagogiczną, która
była głównym organem opiniodawczym i

doradczym dyrektora. Przewodniczącym rady
był dyrektor, wszyscy jej członkami wszyscy
pracownicy pedagogiczni oraz pielęgniarka.
Do zadań rady należało między innymi: opracowanie programów i rocznych planów pracy
opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka,
dokonywanie analizy i oceny działalności

opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej
placówki, dokonywanie pod koniec każdego
roku szkolnego oceny sytuacji rodzinnej i wychowawczej poszczególnych wychowanków.
Wśród wychowawców grup istniał podział
kompetencji. Jeden z wychowawców odpowiedzialny był za naukę wychowanków i wszystkie
sprawy z nią związane, inny za odzież i stan higieniczny dzieci. Grupą dzieci przedszkolnych
początkowo opiekował się jeden wychowawca
mający do pomocy opiekunkę przedszkolną.
Od września 1987 roku doszedł do tej grupy
drugi wychowawca.
Funkcjonowanie Państwowego Domu
Dziecka w latach osiemdziesiątych było przez
ówczesne władze oceniane pozytywnie. Pomimo wyjątkowych trudności ekonomicznych
kraju, placówka ta wypełniała wszystkie funkcje, takie jak opieka, edukacja i wychowanie.
Pomoc zagraniczna w postaci darów, umoż-

liwiała zapewnienie dzieciom odpowiednich
warunków bytowych, a kontakty z zakładami
pracy i różnymi instytucjami, przyczyniły się do
organizowania atrakcyjnych form spędzania
wolnego czasu, szczególnie w okresie wakacji
i ferii. Już w 1981 roku otrzymano pierwszą pomoc w postaci odzieży i żywności oraz artykuły
biurowe, środki czystości i zabawki. Dary te
pochodziły z RFN, Francji, Holandii, Norwegii, Belgii, Szwecji i ZSRR. Ofiarodawcami
były różne zagraniczne firmy, organizacje,
stowarzyszenia i osoby prywatne. Również z
Polski ofiarodawcami były związki zawodowe
różnych zakładów pracy, związki emerytów,
cukrownie oraz osoby prywatne.
W czerwcu 1990 r. powstało
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Dziecka w Bninie. Stowarzyszenie to postawiło sobie za zadanie pozyskanie i gromadzenie
środków finansowych na rozbudowę Domu Dziecka. Zarząd
opracował i wysłał do różnych
instytucji oraz zakładów apel
zawierający prośbę o wsparcie
działań Stowarzyszenia. Apel
w trzech językach (angielskim,
niemieckim, francuskim) rozesłany został również poza granice
kraju, głównie do związków polonijnych. W ciągu półtora roku
swojej działalności Stowarzyszenie pozyskało
kwotę, która umożliwiła podjęcie realizacji
projektu. Czterech projektantów z Politechniki
Poznańskiej podjęło się wykonywać dokumentację techniczną i koncepcyjny projekt wraz
z makietami. Głównym założeniem projektu
nowego domu było, by warunki zamieszkania
dzieci były maksymalnie zbliżone
do warunków rodzinnych. Projekt
zakładał utworzenie bliźniaczych
pawilonów, ujętych w mały zespół urbanistyczny. Pierwszego
czerwca 1998 r. w Dniu Dziecka
nastąpiło uroczyste otwarcie
dwóch pawilonów nowego domu,
które wybudowane zostały ze
środków Kuratorium, Fundacji
Niemiecko- Polskiej. Wnętrze
ujęte jest w jedną przestrzeń w
strefie dziennej, połączoną tarasem z sąsiednim budynkiem. Parter budynku jest częścią wspólną
mieszkańców, na wyższych kondygnacjach
znajdują się pokoje do indywidualnego zamieszkania. Piwnice w pewnej części zajmują
pracownie. Forma budynku nawiązuje do
archetypu domu rodzinnego.
Aktualnie w placówce przebywa, zgodnie
z obowiązującymi standardami, trzydzieścioro
wychowanków, którzy w dziesięcioosobowych
grupach zamieszkują w trzech odrębnych,
rodzinnie urządzonych pawilonach. Istotnym
elementem pracy opiekuńczo-wychowawczej
jest wsparcie terapeutyczne oraz organizacja
czasu wolnego. Oprócz pracowni wychowankowie oraz dzieci i młodzież z pobliskich
miejscowości, mają możliwość korzystania z
boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw
wybudowanych w ramach projektu „Promocji
zdrowia poprzez sport.” realizowanego przez
Powiat Poznański.
Źródło: http://www.domdzieckabnin.pl
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V RAJD z cyklu „POZNAJEMY NASZą GMINĘ”

Podczas koncertu można było posłuchać
m.in. Sonatę g – moll op. 65 oraz Polonaise
Brillante C-dur op. 3 Fryderyka Chopina,
Sonatę wiolonczelową e – moll op. 46 Xaviera
Scharwenka w wykonaniu Tomasza Lisieckiego (wiolonczela) i Pawła Mazura (fortepian).
Projekt został współfinansowany z dotacji
Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Na zakończenie organizatorzy koncertu
podziękowali wszystkim za przybycie i zaprosili
na kolejny koncert do Kórnickiego Zamku.

Uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum w Kórniku po raz piąty wzięli udział
w rajdzie z cyklu ,,Poznajemy naszą gminę”.
Po Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej (patronka SP 2 w Kórniku), Tytusie
Działyńskim (patron SP 1 w Kórniku), hr.
Władysławie Zamoyskim (patron
Gimnazjum w Kórniku), Janie Wójkiewiczu (patron SP w Radzewie)
przyszedł czas na bliższe poznanie
życia i działalności generałowej Jadwigi Zamoyskiej – patronki Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku.
W upalną, pierwszą sobotę
czerwca uczniowie naszej gminy
pod opieką swoich nauczycieli przeszli śladami wielkiej Polki, hrabiny
Jadwigi Zamoyskiej.
Rajd rozpoczął się w budynku
LO w Kórniku, gdzie serdecznie
wszystkich uczestników powitał dyr.
Andrzej Paluch. W skupieniu i ciszy
obejrzeliśmy występ poświęcony hrabinie,
który zaprezentowała młodzież licealna. Na
chwilę przenieśliśmy się do Szkoły Domowej
Pracy dla Kobiet, założonej przez hrabinę
w 1882 r.
Pani dr Katarzyna Czachowska przedstawiła ciekawą prezentację multimedialną
o Jadwidze Zamoyskiej i jej dzieciach - Marii
i Władysławie.

Beata Pawłowicz – Żak
Wydział Promocji Gminy

„Gotyk Wielkopolski”

W piątek 3 czerwca o godz. 19.00 w
restauracji NESTOR w Kórniku, odbyło się
spotkanie autorskie dotyczące książki - Jacka Kowalskiego „GOTYK WIELKOPOLSKI
architektura sakralna XIII-XVI wieku” z fotografiami Mikołaja Potockiego Poznań 2010.
Jacek Kowalski na spotkaniu zaprezentował
prezentację z wybranymi fotografiami przedstawiającymi najciekawsze dzieła Gotyku w
Wielkopolsce.
„Gotyk wielkopolski” to panoramiczna
opowieść o bez mała dwustu gotyckich świątyniach – katedrach, kolegiatach, miejskich
farach, kościołach parafialnych i zakonnych

– adresowana zarówno do badaczy, jak i
miłośników wielkopolskiej przeszłości. Z
terenu naszej gminy i okolic zostały omówione (częstokroć w nowatorski sposób) m.in.
kolegiata kórnicka, dawny kościół parafialny
w Bninie, fary i gotyckie kościoły klasztorne
Śremu, Środy, fara w Dolsku, kościół parafialny w Jaszkowie.
Książka „Gotyk wielkopolski” jest dostępna, także w Księgarni Kórnickiej w
Kupcu Kórnickim, Kórnik, Plac Niepodległości 2, a także w księgarni internetowej
www.debogora.com
Robert Jankowski

W 180-TĄ ROCZNICĘ URODZIN
GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
20 czerwca 2011 (poniedziałek), godz. 10.00,
Liceum im. gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku:
Postać generałowej Jadwigi Zamoyskiej
przybliży dr Zbigniew Kalisz z Fundacji Zakłady Kórnickie
oraz grono nauczycielskie Liceum
Młodzież Stowarzyszenia Teatralnego Legion
odczyta listy uczennic Szkoły Pracy Domowej Kobiet
do Jadwigi Zamoyskiej
(rękopisy w Bibliotece Kórnickiej PAN)
26 czerwca 2011 (niedziela),
Kolegiata Kórnicka, godz. 9.45,
uroczysta Msza św. w intencji
generałowej Jadwigi Zamoyskiej
Po Mszy św. nastąpi uroczyste złożenie kwiatów
w Krypcie Zamoyskich
Zachęcamy wszystkich kórniczan do wzięcia udziału w obchodach
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Potem ruszyliśmy w dalszą drogę - do
kościoła parafialnego. Od tego momentu
naszym przewodnikiem był p. Leszek Grześkowiak – burgrabia kórnickiego zamku. W
kościele, w kaplicy Serca Jezusowego obejrzeliśmy płyty nagrobne rodu Zamoyskich.

Złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy
znicze przed kryptą, a wewnątrz pochyliliśmy głowy nad trumnami wielkich Polaków
Jadwigi, Marii i Władysława Zamoyskich.
W zamku zwiedzaliśmy dwa miejsca
związane z generałową Zamoyską: pokój
Generałowej i salon jej córki Marii, w którym
znajduje się portret Jadwigi i malowane
przez nią akwarele.

Myśliwi dla edukacji

CAFE RETRO

- PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 2, KÓRNIK
(KUPIEC KÓRNICKI)
OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
W GODZ. 11:00 - 15:00

RESTAURACJA JEDYNKA

- PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 38, KÓRNIK
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 12:00 - 15:00

RESTAURACJA CASABLANCA

- UL.RYNEK 8, BNIN,
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU,
W GODZ. 12:00 - 18:00
- UL.KRASICKIEGO 1, KÓRNIK, CRIS OAZA,
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 11:00 - 18:00

RESTAURACJA “TAWERNA POD ŻAGLAMI”
- UL.LEŚNA 6, KÓRNIK-BŁONIE
7 DNI W TYGODNIU
W GODZ. PRACY LOKALU

RESTAURACJA VENTUS

- UL.KRASICKIEGO 1, KÓRNIK, CRIS OAZA
PONIEDZIAŁKI I WTORKI
W GODZ. 16:00 - 18:00

WILLA NESTOR

- UL.POZNAŃSKA 34, KÓRNIK
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 7:00 - 13:00

PIZZERIA PICCOLO

- PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
7 DNI W TYGODNIU
W GODZ. 12:00 - 22:00

KAWIARNIA WALENTYNKA

- PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 36, KÓRNIK
WEJŚCIE OD ULICY KUŚNIERSKIEJ
7 DNI W TYGODNIU - W GODZ. 11:00 - 20:00
Z WYJĄTKIEM, GDY LOKAL JEST ZAREZERWOWANY
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W upalne, niedzielne popołudnie, 5
czerwca w zbrudzewskiej „Gajówce”
odbył się Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Łowieckiej organizowany przez Polski
Związek Łowiecki w ramach VII Otwartego
Pikniku Myśliwskiego. W konkursie uczestniczyło 13 drużyn szkolnych z powiatów
śremskiego, średzkiego i poznańskiego.
Naszą gminę
reprezentowały trzyosobowe drużyny ze
szkół podstawowych Radzewa i Kórnika SP1 i SP2.
W pierwszej
części konkursu wszystkie drużyny
rozwiązywały
identyczny test
eliminacyjny,
którego celem
było wyłonienie sześciu finałowych reprezentacji. Wśród finalistów znaleźli się
uczniowie SP2 z Kórnik i SP z Radzewa. W
drugiej części konkursu drużyny odpowiadały na pytania z wylosowanych zestawów.
Tematyka pytań zdecydowanie wykraczała
poza zakres wiedzy szkolnej – dotyczyła
specjalistycznych zagadnień łowiectwa,
zasobów przyrody i zależności panujących
w świecie organizmów. Konkursowym
odpowiedziom uczniów przysłuchiwali się
członkowie komisji – prof. Dariusz Gwiaz-
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dowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, Marzanna Chobot –Kłodzińska
metodyk ODN w Poznaniu, Krzysztof
Radke z Nadleśnictwa Babki, Stefan Feder
z Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu
oraz licznie zgromadzeni uczestnicy pikniku. Decyzją jury pierwsze miejsce zajęła
drużyna SP nr 1 ze Śremu, drugie drużyna
SP nr 2 z Kórnika, w składzie Weronika
Duda, Karolina Hołderna,
Kacper Leski
(na zdjęciu od
lewej), trzecie
grupa z SP nr 4
w Śremie, a na
czwartym miejscu uplasowała się drużyna
Radzewa.
Organizatorzy
ufundowali
cenne nagrody dla szkół uczestniczących w
konkursie – kserokopiarkę, binokular, DVD
oraz puchary i inne pomoce dydaktyczne. 
Atrakcjami pikniku były koncerty zespołu
sygnalistów i orkiestry dętej, pokazy psów
myśliwskich, broni, sprzętu gospodarki leśnej, hodowli zwierząt, stoiska gier zręcznościowych i quizu edukacyjnego. Kulinarnym
przysmakiem pikniku była pieczeń z dzika
oraz wyroby z dziczyzny.
Agnieszka Półchłopek
Foto.dr Tomasz Leski

Przez park, o który też dbała Jadwiga
Zamoyska, udaliśmy się do szkoły w Bninie.
Na chwilę zatrzymaliśmy się w alei lipowej,
zwanej aleją miłości, posadzonej przez generałową około 1890 r. Naliczyliśmy około
100 sędziwych lip.
W szkole w Bninie na uczestników czekał smaczny ciepły posiłek
przygotowany przez panie kucharki
i sponsorowany przez firmę Sokołów SA z Robakowa. Nasze miłe
przedpołudniowe spotkanie, które
dostarczyło nam tylu niezapomnianych przeżyć, zakończyło krótkie
podsumowanie rajdu, któremu
przysłuchiwała się przewodnicząca
Komisji Oświaty p. I.Kaczmarek.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy sprawili, że
V rajd z cyklu ,,Poznajemy naszą
gminę” przejdzie do historii jako
udany. Szczególne podziękowania
kierujemy do osób, które przyjęły nas w
LO w Kórniku oraz do firmy Sokołów SA w
Robakowie – sponsora pysznych kiełbasek.
Organizatorami Rajdu „ŚLADAMI HR.
JADWIGI ZAMOYSKIEJ” byli: Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” oraz SP nr 1 i 2
w Kórniku.
W imieniu organizatorów:
T. Lubińska, Z. Talarczyk

OŚWIATA

KULTURA

XI Wieczór Zamkowy

W minioną niedzielę, tj. 5 czerwca w pięknych wnętrzach Zamku Kórnickiego odbył się
koncert pt. „W kręgu Chopina”.
Organizatorami koncertu są Biblioteka
Kórnicka PAN oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Uzdolnień Muzycznych „DisCe” w
Poznaniu. Ważnym aspektem działalności
Stowarzyszenia jest prezentacja i promocja
wybitnych muzyków młodego pokolenia, związanych swym pochodzeniem z Wielkopolską.
Koncert w Zamku prezentował m.in. muzykę kameralną Fryderyka Chopina i kompozytorów jemu współczesnych. Pomimo pięknej
pogody koncert zgromadził liczną publiczność
i z pewnością dostarczył wielu miłych wrażeń.

Serdecznie
zapraszamy
na bezpłatne

spotkania
ze
sztuką

do Przedszkola nr 1
w Kórniku
w sobotę
18 czerwca
w godzinach
9.00 - 11.00.
Zajęcia przeznaczone
są dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat
nie uczęszczających
do przedszkola.
Prosimy zgłaszać
dzieci
pod numerem tel. 61
8170 248
do 16 czerwca.
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„PROGMAN”
8. Umieć prowadzić pełną księgowość budżetową (sporządzanie deklaracji podatkowych,
prowadzenie rachunkowości, znajomość
kadr, płac, ewidencji środków trwałych, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowości
przedszkolnej)
9. Mile widziane zamieszkanie na terenie
gminy Kórnik
II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą
brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. Predyspozycje i umiejętności kandydata
gwarantujące prawidłowe wykonywanie
powierzonych obowiązków,
2. Obowiązki i zakres odpowiedzialności
na stanowiskach zajmowanych przez kandydata;
3. Osiągnięcia zawodowe w poprzednich
miejscach pracy;
III.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kopie dokumentów potwierdzających
wymagane wykształcenie;
4. Kopie świadectw pracy
5. Kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
6.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie;
7. Oświadczenie o stanie zdrowia
8. Referencje uzyskane od poprzednich

KULTURA

KULTURA / INFORMACJE

Podczas Kórnickich Spotkań z Biała
Damą odwiedził nas chór z zaprzyjaźnionego Humania, z Ukrainy. Goście
wystąpili z koncertami w Katedrze
Gnieźnieńskiej, Kolegiacie Kórnickiej
oraz Farze Śremskiej.
Ukraińskich śpiewaków ugościło
niedawno utworzone w naszej gminie
Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie,
organizując wieczór w „wigwamie” przy
leśniczówce w Łęknie. Goście odwiedzili także Poznań oraz odbyli rejs
stateczkiem po Jeziorze Kórnickim.

W Dzień Dziecka w Przedszkolu w Bininie zagościł teatr.
Już po raz piąty rodzice z Klubu Rodzica, z pomocą nauczycielek, wcielili się w bajkowe postacie i przedstawili bajkę pt.
„Kot w butach” wg Katarzyny Komińskiej- Bayer „Baśnie i legendy przedstawiają nam dzieciaki”. Uciechy było co niemiara.
Dzieci z otwartymi buziami i wielkim zaciekawieniem oglądały
bajkę i próbowały rozpoznać aktorów, a nie było to wcale łatwe zadanie. Stroje przygotowali sami rodzice, a były one wprost przepiękne.
W największe zdumienie wprawił wszystkich Olbrzym. Po odsłonięciu kurtyny nikt nie wiedział kto to jest. Po odsłonięciu maski
okazało się, że to tato Maksia.
Po przedstawieniu dzieci obdarowały aktorów kwiatami, Kot w
butach poczęstował wszystkich cukierkami i zaprosił do wspólnej
zabawy.
Dzieci bardzo dziękują wszystkim aktorom i już nie mogą się
doczekać następnej bajki. Szkoda tylko, że dzieci niektórych aktorów
opuszczają już progi naszego przedszkola i pewnie nie zobaczymy
ich za rok.
Wielkie brawa należą się też reżyserowi wszystkich przedstawień, a często i autorowi scenariuszy, nauczycielce pani Katarzynie
Bortlisz. Do zobaczenia za rok.
Żałujemy bardzo, że ze względu na warunki lokalowe (zbyt
mała sala) nie możemy pokazać naszych przedstawień szerszej
publiczności.
Iwona Justkowiak
Ogłoszenie o pracy na stanowisku
głównego księgowego
i sekretarki (kadrowej)
Dyrektor Przedszkola nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku,
ul. Jeziorna 16
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I SEKRETARKI (¼ etatu + ¾ etatu) W PRZEDSZKOLU NR 2 W KÓRNIKU
Kandydaci winni spełniać następujące
warunki:
I.Wymagania niezbędne kandydata.
Kandydat powinien:
1.Posiadać obywatelstwo polskie
2.Posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
3.Niekaralność za przestępstwa popełnione
umyślnie;
4.Posiadać nieposzlakowana opinię;
5.Posiadać stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6.Posiadać odpowiednie wykształcenie ekonomiczne (alternatywnie):
• Ekonomiczne jednolite studia;
• Ekonomiczne wyższe studia zawodowe;
• Uzupełniające, ekonomiczne studia
magisterskie;
• Ekonomiczne studia podyplomowe i co
najmniej 3- letnią praktykę
7. Znać techniki komputerowe i programu
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Wokół Białej dAMY

Dzień Dziecka
w Przedszkolu nr 2

Chór z Humania w średzkiej farze

To już tradycja, że na święto miasta przybywa do Kórnika
księżniczka z partnerskiego miasta Kȍnigstein im Taunus.
Wraz z damą przybywa także grupa, złożona z członków i
sympatyków stowarzyszenia współpracującego z naszą gminą. Goście biorą udział w naszym święcie a potem udają się
w podróż po Polsce. Tym razem pojechali na południe; miedzy
innymi do Opola, Częstochowy i Zakopanego.

pracodawców, obecnego pracodawcy lub z
innych instytucji;
9. Oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.).
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 30 czerwca
2011 r. Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – księgowość, sekretariat” w Przedszkolu nr 2 „Cztery
Pory Roku”, ul. Jeziorna 16 62-035 Kórnik lub
przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej
wymienionym dopiskiem
Postępowanie konkursowe obejmuje
analizę wszystkich złożonych dokumentów
oraz rozmowę z kandydatami. O terminie i
miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po
wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.kornik.pl)

Księżniczka Fiona

Ukraińscy śpiewacy w Kolegiacie Kórnickiej

Grupa z Kȍnigstein im Taunus

Już po raz drugi na Kórnickie Spotkania z Białą Damą przybyli goście z Gminy
Bukowina Tatrzańska. Tym razem był to zespół folklorystyczny z miejscowości
Czarna Góra: Ciardasie. Ich wizyta i barwne występy były kolejnym krokiem
w kierunku nawiązania oficjalnych kontaktów między Bukowiną Tatrzańską, a
Kórnikiem. być może już w tym roku podpisane zostanie porozumienie w tej
sprawie. Wygląda na to, że bukowińskich Górali będziemy już co roku gościć
na naszym święcie.

Dyrektor Przedszkola nr 2
„Cztery Pory Roku” w Kórniku
Iwona Justkowiak

nr 11/2011

10 czerwca 2011r.
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KÓRNICKIE SPOTKANIA z BIAŁĄ DAMĄ

28-29 V
2011 r.
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W piątek, 3 czerwca w Arboretum Polskiej Akademii Nauk, czyli w najlepszym
z możliwych miejscu – odbył się kolejny,
ósmy już Turniej Ekologiczny, tym razem
pod hasłem „Las blisko nas”. Hasło to
wybrano nieprzypadkowo, mianowicie dla tego,
ze w tym rok bieżący
ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Lasów.
Zadania praktyczne,
rozwiązywane w malowniczych alejkach parku,
polegały między innymi
na: rozpoznawaniu drzew
po gałązkach i liściach,
rozpoznawaniu zwierząt
leśnych, prezentacji sieci
zależności pokarmowych,
wyszukiwaniu informacji
umieszczonych na tablicach polany edukacyjnej,
wnioskowaniu na podstawie obserwowanego eksperymentu (eksperyment
dotyczył wpływu kwaśnych
deszczy na liście i kwiaty),
rozwiązywaniu krzyżówki z
hasłem. Pytania teoretyczne przygotowane przez
zaproszonych ekspertów,
jurorów i nauczycieli dotyczyły: wiedzy o Arboretum,
parkach narodowych, lasach, ściekach i odpadach,
zagrożeniach globalnych
środowiska - smogu, kwaśnych deszczach, dziurze
ozonowej, efekcie cieplarnianym.
W gronie jury turnieju
znaleźli się: Gabriela Wojciechowska – przedstawicielka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Kinga
Nowak-Dyjeta – Kierownik
Arboretum PAN w Kórniku
oraz Rafał Urbanowicz z
Wielkopolskiego Parku
Narodowego. W
Drużyny zmagały się w
turnieju wiedzy i umiejętności, w którym ostatecznie,
po raz pierwszy w historii
turnieju triumfowały dwie
drużyny: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku i
Szkoła Podstawowa w
Szczodrzykowie, które
uzyskały po 33 pkt. Co ciekawe w dogrywce
drużyny odpowiadały trzykrotnie na wylosowane przez siebie pytania i trzykrotnie
udzielały pełnych odpowiedzi. To dla tego
jury przyznało dwa miejsca pierwsze.
Miejsce drugie przypadło drużynie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku (30 pkt.), a lokatę trzecią III wywalczyli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Radzewie (22 pkt.).
Elementem zmagań szkół była także
„ekoprezentacja” (prezentacja szkolnego

raportu ekologicznego oraz wystawy plakatów poświęconej prowadzonej w szkołach
edukacji ekologicznej, a także prezentacja
przygotowanej przez uczniów piosenki o
tematyce przyrodniczej). W tym względzie

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Komisji Edukacji i
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Kórniku, Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, Nadleśnictwa
Babki, Zakładu Doświadczalnego PAN oraz sołtys
Czmońca.
Nagrody dla szkół –
wysokiej klasy lornetki
oraz ozdobne drzewka
ufundowali sponsorzy.
Nagrody indywidualne dla
uczniów(pendrivy, szczoteczki elektryczne do zębów, torby turystyczne,
śpiwory) ufundowano z
funduszy przekazanych
przez kórnicki samorząd.
ŁG
Podziękowania
Organizatorzy XIII
Turnieju Ekologicznego
gminy Kórnik składają serdecznie podziękowania
panu Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu za
objęcie naszej imprezy
honorowym patronatem.
Dziękujemy za osobiste wsparcie edukacji
ekologicznej młodzieży :
• Panu prof. dr hab. Jackowi Oleksynowi i dr Andrzejowi Jagodzińskiemu
– Dyrektorom Instytutu
Dendrologii PAN
• Panu Antoniemu Kaliszowi - kierownikowi Referatu
Ochrony Środowiska Gminy Kórnik,
• Panu Romualdowi Grabiakowi – Dyrektorowi
Wydz. Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Poznaniu,
• Dyrekcji Parków Krajobrazowych,
• Dyrekcji Nadleśnictwa
Babki.

triumfowała szkoła ze Szczodrzykowa, a
pozostałe szkoły , które zaprezentowały
się na podobnym poziomie zajęły wspólnie
2 miejsce.
Organizatorkami turnieju były: Agnieszka Półchłopek, Kinga Nowak – Dyjeta oraz
Zofia Talarczyk.
Turniej otworzył wicedyrektor Instytutu
Dendrologii PAN dr Andrzej Jagodziński. Gośćmi imprezy byli między innymi:
przedstawiciele: parków krajobrazowych,

Dziękujemy za ufundowanie turniejowych nagród następującym sponsorom :
• Komisji Ochrony Środowiska Gminy Kórnik ,
• Panu prezesowi Kazimierzowi Grzesiakowi i dr Zbigniewowi Kaliszowi z Fundacji
Zakłady Kórnickie,
• Panu Mariuszowi Małyniczowi- Prezesowi
ZZO w Jarocinie,
• Panu Włodzimierzowi Matuszakowi – Prezesowi WKiUK WODKOM,
• Panu Sewerynowi Waligórze – Dyrektorowi Zakładu Doświadczalnego PAN

nr 11/2011

DZIEŃ RODZINY

Dzień Rodziny to impreza, która na stałe
zagościła w kalendarzu imprez Przedszkola
w Szczodrzykowie. Jest to dzień wyjątkowy
zarówno dla dzieci jaki i rodziców. Tak tez
było i w tym roku. Otóż 27 maja w piątek
przedszkolacy mogli spędzić ten popołudniowy dzień razem ze swoimi rodzicami w
ogrodzie przedszkolnym. Na początek Pani
dyrektor przedszkola Magdalena Jankowiak powitała zebranych gości, rodziców,
pracowników , dzieci i zaprosiła wszystkich
do wspólnej zabawy. Impreza rozpoczęła
się od występu dziewczynek tańczących w
balecie. Następnie wszystkie grupy wiekowe
przedstawiły swój występ artystyczny, w
którym zaprezentowały piosenki i wiersze
poświęcone rodzicom. Po tej jakże miłej
dla dzieci i rodziców części nastąpił czas na
zabawy swobodne. A tu było wiele atrakcji. W
świat JABADABADU porwali nas animatorzy
z Filharmonii pomysłów „RAK”. Dzieci mogły
wraz z prowadzącymi bawić się i uczestniczyć w różnych konkurencjach i zabawach.
Na tych którzy nie byli zainteresowani tego
typu zabawą czekały kucyki gotowe do drogi,

OŚWIATA
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kawiarenka wypełniona po brzegi smakołykami oraz Panie zajmujące się malowaniem
twarzy. Rodzice mogli również podziwiać
galerie prac zaprezentowaną w ogrodzie
przedszkolnym. Było to niewątpliwie ciekawe
przeżycie dla rodziców, ponieważ mogli obejrzeć swoje portrety wykonane przez dzieci.
Po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć u
nas Kórnickich Motocyklistów, którzy zaprezentowali dzieciom i rodzicom swoje żelazne

maszyny. Zrobiło to imponujące wrażenie na
wszystkich sympatykach motoryzacji.
Organizatorzy Dnia Rodziny składają
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej imprezy.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i
pomoc. Liczymy na to, że za rok spotkamy
się znowu w znakomitych humorach.
Katarzyna Szymkowiak

NASZ SUKCES

O tym, że przedszkole w Szczodrzykowie co roku czynnie bierze udział w finale WOŚP nikogo już nie trzeba przekonywać. Staramy
się wciąż poszukiwać nowych form współpracy, niezależnie od samej zbiórki pieniędzy. Są to występy, przedstawienia, a w roku bieżącym konkurs dla dzieci z rodzicami na najciekawszy upominek dla p. Jurka Owsiaka. Aby dać dowód naszej sympatii dla p. Owsiaka i
całej WOŚP postanowiliśmy zebrane prace przesłać do samego zainteresowanego. Jakże wielkie było dla nas zaskoczenie gdy otrzymaliśmy podziękowanie z fundacji, z dedykacją od jej założyciela. W naszej małej galerii możemy się już dziś poszczycić dyplomem
licytowanym przez WOŚP, oraz własnoręcznie podpisanym podziękowaniem. Jesteśmy dumni z tego , że wśród tylu zainteresowanych
korespondencją, fundacja dostrzegła inicjatywę naszego małego przedszkola. Małego, jednakże czynnie współpracującego ze środowiskiem i otwartego na wszelkie kontakty z ludźmi, którzy chcą i potrafią pomagać innym. Mam nadzieję , że nasza współpraca będzie
trwała do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Katarzyna Szymkowiak

ŚWIĘTO DZIECI-SPORTOWCÓW W RADZEWIE

1 czerwca rokrocznie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. W
Radzewie uczczono ten dzień łącząc go
tradycyjnie z Dniem Sportu.
Cały dzień podzielono na dwie
części: sportową i
zabawową. Do rywalizacji sportowej w
duchu fair-play wprowadził uczniów Karol
– czołowy sportowiec
szkoły, który odczytał apel olimpijski,
nawołując do swoich
kolegów i koleżanek
– by nie szczędzili
sił i solidną pracą na
lekcjach, treningach
i zawodach dbali o
podnoszenie poziomu
sportowego, a także
do rodziców i nauczycieli – by przychylnym
okiem patrzyli na poczynania tych, którzy
marzą o wielkiej sportowej przygodzie. Flagę olimpijską wnieśli

10 czerwca 2011r.

Justyna i Mikołaj – mistrzowie szkoły
w tańcach towarzyskich, a znicz zapaliły Natalia i Wiktoria – ubiegłoroczne
mistrzynie Wielkopolski SZS w warcabach. Po części oficjalnej przystąpiono
do walki o zwycięstwo w biegu na jedno

„kółeczko”, wieloboju sprawnościowym
oraz turnieju piłki nożnej. Emocji było
co niemiara.
Po przerwie śniadaniowej królowały
zabawy, w których było mnóstwo śmiechu i radości. Było wspólne malowanie dużych obrazów,
rysowanie kredą po
asfal ci e, rozpoznawanie artykułów spożywczych po dotyku
czy prowadzenie kolegów głosem. Część
uczniów zmagała się
z zadaniami w półfinale II Szkolnego
Tu r n i e j u W i e d z y o
Sporcie.
Podczas podsumowania całodziennych zmagań wręczono ponad 100 dyplomów, a wszystkim
dzieciom rozdano
słodkie podarki ufundowane przez Radę
Rodziców i sponsora.
Karol NIEmier
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Dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat proponujemy od 4 do 15 lipca 2011
w godz. od 10.00 do 14.00 warsztaty ceramiczno-archeologiczne.
W programie:
- krótka historia ceramiki - techniki lepienia w glinie - toczenie na kole garncarskim - budowa pieców węgierskich - wypały raku
- zapoznanie z pracą archeologa - wycieczka do Muzeum Pierwszych Piastów w Gieczu - spotkania i warsztaty z ceramikami Nelą
Tumanowicz i Tomaszem Wyganowskim - warsztaty plastyczne - kino młodego widza
15.05.br. Kórnickie Temperatury 3
od godz. 16.00 wypały w piecach
ok. godz. 21.00 występy zespołów: Kwartet Jorgi, Good Staff,
ognisko, oficjalne rozpoczęcie pleneru malarskiego w Kóniku UAP
oraz wiele więcej.
Głównym tematem spotkań będzie zapoznanie z warsztatem ceramicznym. Stąd planowany pokaz budowy pieców ceramicznych i wypalania obiektów z gliny. Ponadto, chętni będą mogli spróbować swoich sił, jako młodzi archeolodzy – odkrywcy
oraz wcielić się w rolę ludzi pierwotnych: wynalazców pierwszych narzędzi, twórców malowideł naskalnych. Zaplanowano
również wycieczkę do Muzeum Pierwszych Piastów Gieczu, gdzie odbędą się warsztaty na rzeczywistych stanowiskach
archeologicznych. To nowy sposobów przedstawiania historii. Chodzi głównie o takie przedstawienie dziejów, gdzie historia
jest rozumiana, jako forma uczestnictwa człowieka w wydarzeniach mniej znanych z kart podręczników, lecz przez to nie
mniej ważnych. Aktywne uczestniczenie w takich pracach pozwoli na rozwijanie indywidualnych, twórczych cech, nabycie
umiejętności planowania działań na dużej przestrzeni i w grupie. Nie zabraknie też gier historycznych i zabaw związanych
z archeologią.
Warsztaty zakończą się 15 lipca otwartą imprezą plenerową. Wszyscy chętni będą mogli spróbować swych sił zdobiąc
gotowe wyroby ceramiczne i wypalając je za pomocą japońskiej techniki raku. Wieczorem na polanie przed KOK odbędzie
się koncert Kwartetu Jorgi oraz Zespołu Good Staff. Zapłonie węgierski piec ceramiczny, ognisko. Będzie można poddać
się klimatowi miejsca, muzyki, ognia, sztuki.
Prowadzenie: Piotr Mastalerz – artysta rzeźbiarz
Nela Tumanowicz – artysta ceramik
Tomek Wyganowski – artysta ceramik
Katarzyna Kaczmarek – archeologa
Sławek Animucki – reżyser
gościnnie prof. Ewa Twarowska-Sioda z UAP w Poznaniu
Opłata za dwutygodniowy udział 160 zł od osoby (w tym koszty wycieczki do Giecza).
Zapisy na warsztaty ceramiczno-archeologiczne wyłącznie pod numer telefonu 503 016 249 oraz 61 8170 891
oraz mailem: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Kontakt z Piotrem Mastalerzem KOK ul. Prowent 6.
Kórnickie Koło
Prawa i Sprawiedliwości
zaprasza do uczestictwa w
KONKURSIE
pod tytułem

Dziedzictwo
Tytusa hr. Działyńskiego w:
- fotografii- plastyce
Konkurs adresowany jest do
dzieci oraz młodzieży
– mieszkańców miastai gminy
Kórnik.
Termin nadsyłania prac
30.10.2011r.
Najciekawsze prace
zostaną nagrodzone.
Więcej informacji:
- regulamin dostępny obok oraz na
www.piskornik.pl
Patronat medialny: Kórniczanin
Przewodniczący Koła PiS
w Kórniku
Aleksander Jaroniec
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REGULAMINKONKURSU pt.:
DZIEDZICTWO
TYTUSA hr. DZIAŁYŃSKIEGO
1. Celem konkursu jest :
- popularyzacja postaci Tytusa hr. Działyńskiego
i jego wkład w budowanie podwalin naszego
miasta i gminy,
- kształtowanie tożsamości historycznej i patriotycznej,
- rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień
dzieci i młodzieży,
- kształtowanie wzajemnych stosunków i relacji
pomiędzy mieszkańcami.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży – mieszkańców miasta i gminy
Kórnik.
3. Konkurs obejmuje dwie niezależne
kategorie:
- prace fotograficzne
- prace plastyczne
W każdej kategorii prace będą oceniane w
następujących grupach wiekowych:
- do 6 lat
- do 7÷10 lat
- do 15 lat
- do 19 lat
4. Organizatorzy nie narzucają formy artystycznej wypowiedzi oraz techniki wykonania.
Niezbędne jest jednak, by treść pracy była
spójna z tematem konkursu oraz naszym

miastem i gminą.
5. Każdy uczestnik może przesłać dowolną
ilość prac w każdej kategorii. Wymagany jest
minimalny wymiar prac 18x24cm.
6. W konkursie mogą brać udział jedynie te
prace, które nie brały udziału w żadnym innym
konkursie.
7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Autor uczestnicząc w
konkursie zgadza się na publikowanie ich na
stronach internetowych organizatora, w lokalnej
prasie itp.
8. Trzy najlepsze prace w każdej kategorii i
grupie wiekowej zostaną nagrodzone.
9. Każda praca winna być oznaczona
tytułem i godłem.
Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę
oznaczoną na zewnątrz godłem. Wewnątrz koperty winny znaleźć się informacje o autorze tj.:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- dane do kontaktu (np. adres, telefon, e-mail),
- spis prac .
10. Prace należy składać /nadsyłać/ do
30.10.2011r. na adres: Czesława Chomicz,
Kórnik ul. Asnyka
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do
30.11.2011r. na stronach internetowych.
Natomiast zwycięzcy powiadomieni zostaną oddzielnie.

nr 11/2011

Kronika
kryminalna
11 maja - funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzymania nietrzeźwego mężczyzny, który kierował pojazdem mimo
1,53 mg/l alkoholu wydychanym powietrzu.
13 maja - powiadomiono o dokonanej w Jaryszkach kradzieży akumulatora, narzędzi, oleju
napędowego ogólnej wartości strat 8 000 zł.
- funkcjonariusze dokonali zatrzymania
mężczyzny, który kierował rowerem, a którego
stwierdzono 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
14 maja - dokonano zatrzymania kolejnego
nietrzeźwego rowerzysty, u którego stwierdzono
0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
15 maja - u zatrzymanego kierowcy zanotowano 1,12 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
- powiadomiono o usiłowaniu kradzieży
Forda w Kórniku
- zgłoszono dokonaną w Kórniku kradzież
z pojazdu pieniędzy oraz odtwarzacza MP3 o
łącznej wartości 400 zł.
- zgłoszono także kradzież telefonu komórkowego wartości strat 550 zł, której dokonano
także w Kórniku.
16 maja- Komisariat został powiadomiony
o dokonanym w Kórniku włamaniu do pojazdu
marki Toyota i kradzieży pendriva, dokumentów
ogólnej wartości strat 3 000 zł.
17 maja- powiadomiono o dokonanej w Rydzewie kradzieży, podczas którego z budynku
mieszkalnego w stanie surowym skradziono
agregatu tynkarski o wartości 10 000 zł.
18 maja- zgłoszono o dokonanym włamaniu
do domu w budowie w stanie surowym zamkniętym w miejscowości Rydzewo i kradzieży
okien dachowych, gniazdek, drabiny ogólnej
wartości strat 10 700 zł.
19 maja- powiadomiono o kradzieży z
terenu posesji w Kamionkach parasola ogrodowego wartości strat 1799 zł.
- w Gądkach kierująca Fordem uderzyła w
przebiegającą przez jezdnię sarnę.
20 maja - zgłoszono kradzież portfela z
zawartością pieniędzy oraz telefonu komórkowego ogólnej wartości 800 zł.
- w Żernikach zatrzymano mężczyznę,
który dokonał kradzieży przedmiotów o ogólnej
wartości strat 2 080 zł.
21 maja - w Kórniku kierująca BMW doprowadziła do zderzenia z Citroenem.

- niezidentyfikowany kierujący pojazdem w
nieustalony sposób doprowadził do zderzenia
z pojazdem marki Seat po czym oddalił się z
miejsca zdarzenia.
23 maja - funkcjonariusze KP w Kórniku
zatrzymali w Gądkach mężczyznę, który dokonał kradzieży kosmetyków oszacowanych
na 347,64 zł.
- powiadomiono o dokonanej w Kórniku
kradzieży biżuterii o ogólnej wartości 7400 zł.
- powiadomiono o dokonanej także w Kórniku kradzieży Mercedesa o wartości 27 000 zł.
- w Jaryszkach poazdem m-ki Mercedes
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru omijania doprowadził do zderzenia z
pojazdem m-ki Volvo
24 maja w Gądkach kierująca pojazdem
marki Seat w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu doprowadziła do zderzenia z pojazdem ze Skodą.
25 maja - funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania w miejscowości Gądki poszukiwanego mężczyzny.
27 maja - powiadomiono o dokonanej w
Gądkach kradzieży telefonu komórkowego,
dokumentów, pieniędzy o ogólnej wartości
1210 zł.
- powiadomiono o dokonanym w Robakowie uszkodzeniu ciała kobiety
- funkcjonariusze dokonali zatrzymania w
Koninku mężczyzny, który kierował pojazdem,
a u którego stwierdzono 1,14 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
29 maja w Kórniku zatrzyamano mężczyznę, który dokonał kradzieży plecaka z zawartością telefonu komórkowego, dokumentów,
kart płatniczych ogólnej wartości strat 980 zł.
- w Kórniku doszło do zderzenia pomiędzy
pojazdami marek Peugeot i Opel. Kierowców
pouczono.
30 maja -funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku dokonali zatrzymania w Kamionkach
mężczyzny, który był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu.
- powiadomiono o dokonanej w miejscowości Błażejewo kradzieży z domku letniskowego
różnego rodzaju przedmiotów ogólnej wartości
strat 500 zł,
- w Gądkach funkcjonariusze dokonali
zatrzymania mężczyzny, który kierował pojazdem, mimo 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu,
- inny nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Kórniku. U kierującego Iveco zanotowano
0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1 czerwca zatrzymanego w Borówcu
kierowcy zanotowano i 0,82 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, ponadto kierował on
pojazdem pomimo prawomocnego zakazu
Sądowego
- w Kórniku dokonano zatrzymano mężczyznę, który kierował rowerem "pod wpływem"
0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
- zgłoszono dokonanie w Szczodrzykowie
kradzieży opon, butli gazowych ogólnej wartości
strat 1320 zł.
2 czerwca Komisariat powiadomiono kradzieży w Borówcu samochodu marki VW
- funkcjonariusze dokonali zatrzymania
w Żernikach kobiety, która była poszukiwana
w celu doprowadzenia do Ośrodka Wychowawczego.
3 czerwca Komisariat został powiadomiony o dokonanej w Kórniku kradzieży oleju
napędowego wartości strat 500 zł z pojazdu
marki Iveco
- powiadomiono o dokonanej w Kórniku kradzieży Fiata. Wartości strat 900 zł. Na szczęście
w tym samym dniu pojazd został odnaleziony.
- powiadomiono o dokonanej w miejscowości Błażejewo kradzieży pieniędzy w kwocie
5860 zł,
4 czerwca Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o dokonanej kradzieży
pojazdu marki Audi A6 w Szczytnikach . Wartości strat 18.000 zł.
5 czerwca zgłoszono dokonaną w Kórniku
kradzież Fiata CC o wartości 1500 zł. Dwa dni
później pojazd został odnaleziony,
- Komisariat został powiadomiony o dokonanym w Kórniku włamaniu do mieszkania skąd
dokonano kradzieży różnego rodzaju przedmiotów ogólnej wartości strat 1980 zł, w tym samym
dniu dokonano zatrzymania mężczyzny, który
dokonał tego włamania oraz odzyskano część
skradzionego mienia.
- w Kamionkach kierująca pojazdem marki
Volvo w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa
przejazdu doprowadziła do zderzenia pojazdem marki Citroen, po czym oddalił się z
miejsca zdarzenia, w tym samym dniu ustalono
personalia sprawczyni, która została ukarana
mandatem karnym,
- w Błażejewku kierujący pojazdem marki
VW w nieustalony sposób doprowadził do
zderzenia z pojazdem marki Daewoo po czym
oddalił się z miejsca zdarzenia.
Na podstawie informacji
z KP w Kórniku
Opr. ŁG

INFORMACJE

INFORMACJE

Warsztaty ceramiczno-archeologiczne 2011 w Kórnickim Ośrodku Kultury

ŁUCZNICTWO: REKORD TOMASZEWSKIEGO

Kolejnymi zawodami, w jakich brali
udział zawodnicy sekcji łuczniczej UKS
„Jedynka-Kórnik” był Turniej Łuczniczy
z okazji Dnia Dziecka przeprowadzony
w Poznaniu dnia 29 maja 2011 roku na
torach łuczniczych Klubu Sportowego
Leśnik. Zawody zorganizowali KS Leśnik
i UKŁ Leśnik.
Z dwójki uczniów SP Radzewo tym
razem lepiej wypadł Marcin Tomaszewski,
który wynikiem 285 pkt (137 + 148) poprawił
rekord sekcji w strzelaniu z odległości 15 i
10 m (po 6 serii x 3 strzały) do tarczy 122
cm. Granica 300 pkt jest już zatem coraz

10 czerwca 2011r.

bliżej... Wynik ten dał jednak Marcinowi
dopiero 7 miejsce w zawodach, gdyż tym
razem organizatorzy nie dokonali podziału
ze względu na rodzaj łuków, z jakich strzelali
zawodnicy, a apacze, na których strzelają
nasi łucznicy to sprzęt przeznaczony głównie
dla początkujących amatorów łucznictwa i
nieco brakuje im chociażby do sportowych
orlików. Drugi z zawodników Jedynki – Mikołaj Ratajczak nieco gorzej spisał się na
pierwszej odległości dnia i w efekcie uzyskał
wynik 269 pkt (118 + 151), bijąc jednak rekord sekcji na dystansie 10 m.
Karol NIEmier
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Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności
ich najmłodszych członków. W odpowiedzi
na potrzeby lokalnych społeczności, powstał
projekt ufundowania i budowy 100 placów
zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska
zobowiązuje się do sfinansowania zakupu
i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy
lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe
obiekty staną się własnością lokalnych społeczności. Zachęcamy Państwa do zaangażowanie się w akcję. Zgłoszenie do konkursu
daje wyjątkową szansę na wybudowanie
placów zabaw na terenie gminy Kórnik w
następujących lokalizacjach:
a) Kamionki, ul. Mieczewska
b) Radzewo 56, przy Szkole Podstawowej
Spełnijmy marzenia rodzin i dzieci o
nowych placach zabaw w naszych wsiach.
Głosowanie w internetowym głosowaniu
może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się
na stronie
www.
NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu
na jedną wybraną przez siebie lokalizację w
specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbędzie się w 4 etapach w terminie
od 6 czerwca do 31 października na stronie
www.NIVEA.pl W zwycięskich lokalizacjach,
na terenie minimum 250 m2, wybudowane
zostaną bezpieczne i funkcjonalne place
zabaw o niżej podanej konfiguracji
Elementy wchodząc w w skład placu zabaw: 2 wieloelementowe zestawy zabawowe;
1 element sprawnościowy; 2 huśtawki; 2 bujaki sprężynowe; 1 karuzela; 1 piaskownica;
1 kosz na śmieci; 1 ławka; 1 regulamin placu
zabaw.  Wszystkie urządzenia są certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Skład placu może nieznacznie ulec
zmianie w zależności od lokalizacji.Włącz się
do akcji i oddaj głos na lokalizację zgłoszoną
przez Gminę Kórnik.

GŁOSUJ NA
WWW.NIVEA.PL
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Centrum Kształcenia w szczodrzykowie

Festiwal Języka Angielskiego
– już po raz drugi w Kórniku!

Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsiach w Szczodrzykowie ma swoją siedzibę
w miejscowej Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II, które zostało utworzone w ramach
projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum funkcjonuje już czwarty rok, a jego działalność jest finansowana z budżetu gminy.
W centrum ramach podjętych działań
odbywają się szkolenia stacjonarne w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz
szkolenia użytkowników w dotyczące obsługi
oprogramowania do kształcenia elearningowego. Z kursów zdalnych oferowanych na

Stowarzyszenie
„Klaudynka”
zaprasza na
festyn integracyjny
osób niepełnosprawnych

platformie edukacyjnej korzystają przede
wszystkim osoby dorosłe głównie mieszkańcy
naszej gminy, ale również osoby mieszkające
poza jej terenem.
Dodatkową formą działalności są zajęcia edukacyjne organizowane dla dzieci i
młodzieży rozwijające umiejętności i zainteresowania informatyczne. Młodzież ma
tutaj dostęp do multimedialnych słowników,
encyklopedii, atlasów i Internetu. Ponadto
mogą skorzystać z pomocy opiekuna przy
odrabianiu zadań domowych.
Małgorzata Pyła

UWAGA! Chleb z
niespodzianką!!

„Pod piracką
banderą”
25 czerwca 2011
w godz. 10.00-14.00
na terenie OSIR Kórnik,
gościć będziemy przyjaciół
z Murowanej Gośliny,
Swarzędza i Puszczykowa.

W programie m.in: konkurs
na najciekawsze przebranie,
rejs statkiem, przysięga wesołych piratów, poszukiwanie zaginionego skarbu, gry i
zabawy sportowe, przejażdżki bryczką, jazda konna oraz
poczęstunek.

Festiwal Języka Angielskiego powoli
wpisuje się na stałe do kalendarza kulturalnych imprez organizowanych na terenie
Kórnika i okolic. Głównym organizatorem
festiwalu było Gimnazjum im. Władysława
hr. Zamoyskiego w Kórniku, a szczególności nauczycielki języka angielskiego. Dzięki tej inicjatywie młodzież z okolicznych
gimnazjów spotkała się 19 maja 2011r.
w KOK–u i brała udział w konkursach
dotyczących języka angielskiego. Całe
przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane dzięki grantowi Urzędu Miasta Kórnik.
W tym roku w konkursach wzięli
udział przedstawiciele 4 gimnazjów:
Gimnazjum w Rogalinie z panią Katarzyna Kondzielą, Gimnazjum w Robakowie z panią Pauliną Kaźmierczak,
Gimnazjum nr 1 z Mosiny z panią Kamilą Nawrot. Głównymi organizatorkami
i opiekunkami młodzieży Kórnickiego
Gimnazjum były panie: Marta Kwietniewska–Svarth oraz Anna Żurawska.
Przyjacielskie spotkanie zgromadziło ponad 50 osób i zostało uroczyście
otwarte przez Dyrektor Gimnazjum w
Kórniku Panią Marzenę Dominiak. Młodzi ludzie rywalizowali w 4 kategoriach:
piosenka, wiersz, scenka rodzajowa i
prezentacja multimedialna. Uczestnicy konkursów prezentowali się tylko w języku angielskim. W przerwach mogli posilić się ciastkami
i napojami i porozmawiać w języku ojczystym.
W pierwszym konkursie swoim lirycznym
występem zachwyciła Jury i publiczność
Anna Małecka z Gimnazjum w Kórniku,
która zdobyła pierwsze miejsce. Na drugim
miejscu uplasowały się dwa zespoły: Oliwier
Spławski i Bartłomiej Sobieralski z Robakowa,
którzy wyróżnili się wspaniałą grą na gitarze

oraz zespół z Mosiny – dwie ładnie śpiewające dziewczyny Magdalena Gondek i Emilia
Kasprzyk z akompaniamentem gitary w
wykonaniu Mateusza Kudły. Trzecie miejsce
zajęła Zuzanna Zięta z Kórnika, wykonując
żywiołową piosenkę.
W kategorii wiersz wspaniały kontakt z
publicznością nawiązał Stanisław Bartmiński
– reprezentant Rogalina i on właśnie zajął 1.
miejsce. Na drugim i trzecim miejscu znalazły
się przedstawicielki Gimnazjum z Robakowa:
Maria Kendzia i Dagmara Piasna, które ładnie recytowały angielskie teksty piosenek.

Konkurs ten był nowością na festiwalu, ale
z pewnością warto go kontynuować, gdyż
młodzi ludzie pokazali swą wrażliwość na
poezję anglojęzyczną.
W trzeciej części zaprezentowane zostały
scenki rodzajowe. Tu wyróżniła się scenka
nawiązująca do postaci James Bond, bardzo
dobrze przygotowana i bogata w rekwizyty.
Wykonała ją grupa z Rogalina w składzie:
Jagoda Szabelska, Joanna Sawicka, Malwina
Wolska i Tomasz Siejek. Na drugim miejscu

uplasowały się Justyna Barczak i Dominika
Robak z Kórnika, które ciekawie odegrały
wywiad ze znaną, ale niekoniecznie inteligentną piosenkarką. Trzecie miejsce należało do 4–osobowej grupy z Kórnika: Wandy
Woźniak, Marty Przybył, Doroty Szeffner i
Agnieszki Ptak, które zaprezentowały scenkę
w restauracji z motylem w zupie.
Ostatnia konkurencja polegała na interesującym zaprezentowaniu tematu związanego z krajem anglojęzycznym w postaci
multimedialnego pokazu. Najwięcej głosów
Jury zdobyły Wiktoria Kijak i Anna Michałowska z Rogalina prezentacją o różnych
dziwnych prawach obowiązujących na
terenie krajów anglojęzycznych. Na
drugim miejscu znalazła się Jagienka
Żurawska ze szkoły w Robakowie,
która ukazała uroki tętniącego życiem
miasta – Londynu. Trzecie miejsce zajął
Marcin Buszkiewicz z Gimnazjum w
Kórniku prezentacja o najsłynniejszym
mięście Stanów Zjednoczonych – Nowym Jorku.
Młodzi ludzie przeżywali swoje
występy, ale też świetnie się bawili i
nawiązywali nowe znajomości. Mogli
tez pokazać swoje umiejętności językowe poza klasą, pochwalić się ładną
wymową czy płynnością wypowiedzi.
Po ogłoszeniu wyników pani Anna Żurawska wręczyła nagrody, a następnie wszyscy
uczestnicy wybrali się promenadą na spacer
do Bnina na pizzę. W przyjacielskiej atmosferze, wśród gwaru młodzieży i miłych rozmów
między nauczycielkami z pobliskich gimnazjów, zakończył się drugi Festiwal Języka
Angielskiego.

KULTURA

INFORMACJE

Budujemy
place zabaw

Anna Żurawska

Wielobój gier logicznych

W ubiegłym tygodniu kupiłam chleb,
jak zwykle w jednym z kórnickich sklepów.
Chleb dostarczany tam jest z kórnickiej
piekarni usytuowanej przy ul. Poznańskiej.
Bonusem do chleba był upieczony w nim
niedopałek papierosa, który w pokrojonym
chlebie starczył na trzy kromki. „Zapachu”
dostarczył na cały bochenek. Zgłoszona
reklamacja tego zakupu skwitowana została
przez panią prezes piekarni cyt.:” bardzo
mi przykro” (zgłoszono w dniu 01.06.2011
o godz.10:30)
Nie było zwykłego przepraszam, czy
choćby zadośćuczynienia w formie wymiany na świeży chleb. Może i lepiej! Mam
nadzieję, że nagłośnienie tej informacji
przyczyni się do polepszenia jakości pieczywa i przestrzegania podstawowych
zasad BHP a nade wszystko przestrzegania
ustawy mówiącej o niepaleniu tytoniu w
każdym miejscu pracy.
Adres i nazwisko znane redakcji
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Zygmunt Szram, znany miłośnik i
propagator gier logicznych, zorganizował w Kórnickim Ośrodku Kultury I Wielobój Gier Logicznych. Zawody odbyły
się 4 czerwca, a zawodnicy rywalizowali
naprzemiennie, każdy z każdym, wybierając którąś z przygotowanych 24 gier.
Sprawa była dość trudna, gdyż nie
wszystkie gry były znane każdemu zawodnikowi, a często przed partia organizator
musiał przybliżać graczom reguły.
Wzmaganiach wzięło udział 15 graczy.
Ostatecznie w turnieju przyznano dwa
I miejsca, które zdobyli ex aequo Grzegorz
Lewandowski (Klub Miłośników Gier Logicznych - Kórnik) i Sebastian Szram (niezrzeszony). Miejsce III przypadło Mikołajowi
Zajczykowi (Stowarzyszenie Gramajda
- Poznań), a pozycja IV ex aequo: Stanisławowi Kowalskiemu (KMGL), Joannie
Suszyńskiej (Gramajda) i Jacekowi Szmani
(Gramajda). Oprócz nagród za wyniki w
turnieju, każde dziecko otrzymało drobny
upominek (to z okazji Dnia Dziecka).
Turniej i okolice Prowentu przypadły do
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gustu gościom spoza Kórnika, czego dawali
wyraz na stronie
http://www.gramajda.pl/node/732.

Jak zapowiada organizator- kolejny
turniej już za rok. Wszyscy chętni mogą już
„szlifować formę” oraz poznawać nowe gry.
ŁG
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MIĘDZYNARODOWY SUKCES
ALICJI RATAJCZAK

Alicja Ratajczak
przed startem do czasówki

stansie 3,5km. Alicja udowodniła, że nie ma
sobie równych na tym wyścigu i zwyciężyła
przed najlepszą Czeszką Drachotową aż o
27sek i Weroniką Vickową (również Czechy) już o 44sek. Piąte miejsce (jako druga
z Polek) na tym morderczym etapie zajęła
kolejna Kórniczanka Nikol Płosaj ze stratą
do Ratajczak 52sek. Żegleń osiągnęła 13
czas dnia, a Radzicka 15. Przystępując
zatem do ostatniego etapu, jakim był wyścig
uliczny na podzamczu w Wałbrzychy, Alicja
Ratajczak miała blisko 5min przewagi nad
drugą w klasyfikacji Czeszką Drahotową i
nic już nie mogło jej odebrać końcowego
zwycięstwa, gdyż etap liczył 25km. Pozostało tylko pytanie czy po raz pierwszy
w historii Małego Wyścigu Pokoju ktoś
zwycięży na wszystkich etapach. Alicja
nie pozostawiła cienia wątpliwości kto jest
najlepszą zawodniczką 41 edycji tego wyścigu. Na 5 okrążeń do mety zaatakowała
ale zdążyły „doskoczyć” do niej dwie Niemki
Jesica Jedan z Cottbus i Josephine Meyer
z Frankfurtu. Końcowy finisz należał jednak
do niezwykle utalentowanej i doskonale
przygotowanej Kórniczanki, która o 2sek
pokonała rywalki z za zachodniej granicy.
Czwarta linię mety minęła Czeszka Drahotowa ze stratą 22 sek. Podczas tego etapu

„Hana Tour”. Nasza zawodniczka pokazała się z jak najlepszej strony zajmując w
doborowym towarzystwie ósme miejsce w
klasyfikacji generalnej. Miejsce to okazało
się najwyższe z Polek. Jedenaste miejsce
zajęła, siódma zawodniczka ostatnich
Igrzysk Olimpijskich, Paulina Brzeźna. Warto dodać, że Pawłowska na każdym etapie
zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce,
a na najtrudniejszym etapie górskim była
szósta. W raz z Kasią w reprezentacji jechała inna zawodniczka Kórnickiego Limaro
Paula Fronczak, która przed „czasówką”
zajmowała doskonałe 17 miejsce (jako
Piąta z Polek). Niestety jazda indywidualna
na czas nie jest jej najmocniejszą stroną i
w ostateczności Paula spadła w klasyfikacji
na 32 miejsce. Zwyciężyła Szwajcarka Pascale Schneider, przed Tatsianą Sharakovą
i Aleną Amialiusik, obie Białoruś.

Życiowym sukcesem dla zawodniczki
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI
UKS Jedynka Limaro Kórnik zakończył
ORAZ TRZY MEDALE ZAWODNICZEK
się start w 41 Międzynarodowym Małym
LIMARO W DARŁOWIE
Wyścigu Pokoju z Czeskiego Lanskroun
Bardzo dobre przygotowanie do sezodo Wałbrzycha. Alicja Ratajczak w pięknu potwierdzają zawodniczki Kórnickiego
nym stylu wygrała wszystkie pięć etapów
Limaro. Po raz kolejny potwierdziły swoją
a dodatkowo zwyciężyła jeszcze w kryteprzynależność do ścisłej czołówki krajowej.
rium ulicznym rozgrywanym na punkty. W
W rozegranych Mistrzostwach Polski LZS
wyścigu, który liczył 5 etapów
w kolarstwie szosowym kobiet w
o łącznej długości 121km
Darłowie zdobyły jeden srebrny
startowały zawodniczki Czech,
i dwa brązowe medale. „Srebro”
Niemiec, Słowacji i Polski.
wywalczyła Alicja Ratajczak w
Alicja przejdzie do historii tej
wyścigu ze startu wspólnego,
imprezy, gdyż po raz pierwszy
po wspaniałej ucieczce przez
w ponad 40 letniej edycji tego
50km ze współtowarzyszką Łuwyścigu, ktoś wygrał wszystkie
cją Pietrzak z Koźminianki. Obie
etapy. Nasza zawodniczka
dzielnie uciekały przed ośmiopokazała już wielka klasę
osobową grupą w której prym
podczas pierwszego górskiego
wiodło aż pięć Litwinek. Wyścigi
etapu wygrywając zdecydowabyły rozgrywane w obsadzie
nie z przewagą 1min 37sek
międzynarodowej. Inna nasza
nad Niemką Josephine Meyer
reprezentantka, Nikol Płosaj
Zespół Limaro tuż po zakończonym górskim etapie w Czechach zajęła w tym wyścigu ósme mieji Czeszką Aneżką Drahotową,
Wiktoria Żegleń zajęła na tym
sce, a Diana Wiza jedenaste.
etapie 11 miejsce. Groźnie wyglądający rozegrano również kryterium uliczne na Dzień wcześniej rozdano medale w jeździe
upadek na jednym ze stromych zjazdów punkty, o zwycięstwie którego decydowały indywidualnej na czas. Kórniczanki zdobyły
zaliczyła Nikol Płosaj, ale na szczęście nic 4 premie. Zwyciężyła oczywiście Alicja Ra- dwa brązowe krążki. Wśród juniorek na
poważnego się nie stało i po kilku minutowej tajczak -18 pkt, przed Niemką Larissą Lat- najniższym stopniu podium stanęła Karoakcji wyciągania jej z głębokiej przepaści tuschką – 10 pkt. Piąte miejsce w kryterium lina Jurczak, a wśród juniorek młodszych
przez osoby zabezpieczające wyścig na- zajęła Nikol Płosaj -3pkt. Ostatecznie w kla- brązowy medal zdobyła Alicja Ratajczak,
sza zawodniczka..... kontynuowała jazdę. syfikacji generalnej nie zaszły już większe która uległa złotej medalistce z Warmii BiDrugi etap to jazda indywidualna na czas zmiany. Ratajczak zwyciężyła i powiększyła skupiec zaledwie o 5sek i drugiej Pietrzak
na dystansie 9km, w której Alicja ponownie przewagę nad Drahotową do 5min i 23sek! o 2sek. Piąta była Diana Wiza, Nikol Płosaj
pokazała kasę dla siebie. Z czasem 14:10, Dzięki odważnej akcji Niemka Meyer „wsko- -11, Wiktoria Żegleń -13, a powracająca do
co daje średnią prędkość blisko 38km/h po- czyła” na 3 miejsce ze stratą 8min i 21sek zdrowia po ciężkim upadku i złamaniu obojkonała o 3sek Czaszkę Drahotową i o 29sek do Alicji. Pozostałe Kórniczanki w „general- czyka Natalia Radzicka osiągnęła 14 czas
Karoliną Cierluk z Legnicy. Bardzo dobrze ce” zajęły kolejno miejsca Wiktoria Żegleń dnia. Nie powiodło się tym razem Jagodzie
na tej wymagającej trasie na czas pojechały -13, Nikol Płosaj -15, Natalia Radzicka -21, Garczarek, która była 29. Zespół Jedynki
inne reprezentantki Limaro. Diana Wiza Diana Wiza -25, Jagoda Garczarek -33. Limaro Kórnik zwyciężył zdecydowanie w
była 6, Wiktoria Żegleń 7, Nikol Płosaj 15, Warto dodać że gdyby nie kraksa Płosaj i klasyfikacji klubowej i został Drużynowym
a Natalia Radzicka 21. Gorzej powiodło kilkuminutowa strata na pierwszym etapie Mistrzem Polski. Dzięki zawodniczkom z
się Jagodzie Garczarek która osiągnęła 41 z powodzeniem walczyłaby o miejsce w Kórnika Wielkopolska okazała się również
czas dnia. Trzeci etap to już bezwzględny pierwszej dziesiątce.
najlepszym województwem.
popis po górach Alicji Ratajczak, która o
Klasyfikacja klubów:
blisko trzy minuty wyprzedziła kolejne ryKASIA PAWŁOWSKA ÓSMA
1. UKS Jedynka Limaro Kórnik
102 pkt
walki na mecie Cierluk i Drahotową. Płosaj
W HANA TOUR
2. Azalia Brzóza Królewska
85 pkt
minęła linię mety na 11 miejscy, a Żegleń
Powracająca do wysokiej formy 3. BCM Nowatex Ziemia Darłowska 82 pkt
i Radzicka zajęły kolejno miejsca 14 i 17. po załamanym obojczyku zawodniczka
Czwarty etap, już po stronie Polskiej odbył Limaro Kórnik Katarzyna Pawłowska wraz
Paweł Marciniak
się w Głuszycy pod Wałbrzychem. Była to z reprezentacją Polski kobiet wzięła udział
jazda indywidualna na czas pod górę na dy- w Czeskim wyścigu międzynarodowym
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Turniej o Puchar borówca

Ponad 150 uczestników z 16 drużyn
wzięło udział w turnieju o Puchar Borówca,
który odbył się w sobotę 28 maja na boisku
sportowym w Borówcu przy ulicy Szkolnej.
Zawody udało się zorganizować dzięki
wspólnemu wysiłkowi wszystkich lokalnych instytucji to jest Sołtysa i Rady
Sołeckiej, Proboszcza Parafii Borówiec,
Stowarzyszenia Przyjazny Borówiec oraz
Stowarzyszenia Senior.
Turniej o godzinie 9:00 rozpoczęły dzieci
rocznik 2001 i młodsi (klasy I – III SP). W rywalizacji wzięło udział pięć drużyn: Ministranci
Borówiec, Przyjazny Borówiec, Borowiki Borówiec, Polanka Poznań oraz Kotwica Kórnik II.
Dzieci grały piętnastominutowe mecze „każdy
z każdym”.
Zdecydowanym zwycięzcą okazała się
drużyna Ministrantów Borówiec, która wyraźnie wygrała wszystkie swoje mecze. Bardzo
zacięta rywalizacja miała miejsce o kolejne
miejsca na podium. Trzy drużyny zdobyły po
6 punktów i o kolejności musiały zdecydować
bramki zdobyte w meczach bezpośrednich.
Najlepiej strzelali chłopcy z Polanki Poznań i
to oni zajęli drugie miejsce. Na trzecim miejscu

uplasowała się Kotwica Kórnik II a na czwartym zespół Przyjaznego Borówca. Osobne
słowa uznania należą się drużynie Borowików
Borówiec, składającej się głównie z chłopców
pierwszych i drugich klas. Co prawda przegrali
wszystkie mecze jednakże były to przegrane
nieznaczne, gdyż chłopcy do końca walczyli w
każdym pojedynku sprawiając dużo kłopotów
swoim starszym kolegom z innych drużyn.
Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na kiełbaski z grilla a rodziców na kawę i domowy placek.
Dorośli rozpoczęli rywalizację o godzinie
14:00. Do rywalizacji zgłosiło się aż 11 drużyn,
które zostały podzielone na dwie grupy. W
każdej grupie rozgrywano krótkie 10 minutowe
mecze „każdy z każdym”. Rywalizacja była
bardzo zacięta, często o zwycięstwie decydowała jedna bramka lub wynik pozostawał
nierozstrzygnięty. Rywalizację w grupie A
wygrała ekipa Real Borówiec przed drużyną
Foresty z Kamionek i te drużyny awansowały
do półfinału. W grupie B o pierwszym miejscu decydowały bramki gdyż drużyny Olimp
Skrzynki i Koledzy z Boiska zdobyły tyle samo
punktów a w bezpośrednim spotkaniu tych

drużyn padł bezbramkowy remis.
Pojedynki decydujące o końcowej klasyfikacji w turnieju rozpoczął mecz o 7 miejsce
pomiędzy drużynami Przyjaznego Borówca
oraz Grzybiarzy z Borówca. Pojedynek był
niezwykle zacięty. W regulaminowym czasie padł remis i rozstrzygnąć musiały rzuty
karne. O zwycięstwie Przyjaznego Borówca
zdecydowała dopiero szósta seria gdyż pierwszych dziesięciu zawodników z obu drużyn
strzelało bezbłędnie. W kolejnym meczu o 5
miejsce drużyna Oldboje pokonała 4 : 0 Stary
Borówiec. Półfinały były bardzo wyrównane.
Najpierw Koledzy z Boiska pokonali 2 : 0 Real
Borówiec a następnie drużyna Foresty, mimo
że przegrywała 1 : 0, pokonała Olimp Skrzynki
2 : 1. W meczu o najniższe miejsce na podium
Olimp Skrzynki pokonał Real Borówiec 3 : 1.
W finale rozkręcająca się z meczu na mecz
drużyna Koledzy z Boiska pokonała wyraźnie
drużynę Foresty 4 : 0. Turniej zakończył się o
godzinie 20:00 uroczystym wręczeniem pucharów przez Sołtysa Borówca pana Macieja
Sławińskiego.

SPORT

SPORT

KOLARSTWO

Marcin Kledzik

Majowe sukcesy zawodników UKS TKD Kórnik

Dla zawodników Uczniowskiego
Klubu Sportowego „TKD-Kórnik” miesiąc maj był obfity w zawody sportowe.
Nie dość, że Polski Związek Taekwondo
Olimpijskiego finały głównych imprez
wyznaczył właśnie na ten miesiąc, to
jeszcze zawody krajowe i zagraniczne
również odbywają się w tym samym
czasie.
W Łomży, w dniach 6-8 maja 2011 odbyły
się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) w
taekwondo. Z UKS TKD Kórnik zakwalifikowali się Mateusz Nowak (w walce sportowej) i
Jakub Posadzy (w walce sportowej i układach
formalnych, tzw. poomsae). Zmagania na Olimpiadzie rozpoczęły się od konkurencji poomsae.
Tutaj Nasz faworyt – Kuba (dotychczasowy
dwukrotny Mistrz Polski w tej dyscyplinie) po
raz kolejny pokazał, że nie ma sobie równych w
całym kraju. Po perfekcyjnym wykonaniu dwóch
układów zdobył swój trzeci tytuł Mistrza Polski w
poomsae. W kategorii walki obaj Nasi zawodnicy
mieli do stoczenia po cztery walki. Pierwszego
dnia zawodów Kuba, bez straty punktu, wygrywa
trzy pierwsze walki. W finale musiał uznać jednak
wyższość zawodnika z Ciechanowa, zdobywając jednak tytuł V-ce Mistrza Polski. Mateusz
do walki przystąpił drugiego dnia. Podobnie
jak jego klubowy kolega, po stoczeniu trzech
zwycięskich pojedynków dociera do finału. Mimo
iż, przegrywa ten pojedynek z zawodnikiem z
Olsztyna, zdobywa tytuł V-ce Mistrza Polski w
walce sportowej.
W tym samym czasie, nasza juniorka Dąbrówka Graczyk wystartowała na Międzynarodowym Turnieju Berlin Open. Ostatni sprawdzian
przed Mistrzostwami Polski Juniorów Dąbrówka
zdała celująco. Po stoczeniu dwóch doskonałych
walk zdobyła w Berlinie I miejsce.
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Dnia 14 maja w Bydgoszczy odbył się
Międzynarodowy Turniej Bydgoszcz CUP (turniej zaliczany do rankingu juniorów i kadetów
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego).
Wystartowali w nim Nasi juniorzy młodsi: Piotr
Bajewski, Mateusz Nowak i Jakub Posadzy.

Również i ten start należy zaliczyć do udanych.
Piotrek przegrał pierwszą walkę, natomiast jego
umiejętności cały czas rosną. Jest to dopiero
Jego pierwszy rok startów w walkach i już bardzo
dobrze rokuje na przyszłość. Mateusz zdobywa
w Bydgoszczy III miejsce, a Jakub miejsce II
ulegając dopiero w finale zawodnikowi z Litwy.
Co ciekawe, Kuba w pierwszej walce turnieju
spotkał się z zawodnikiem, z którym przegrał w
finale na OOM. Tym razem jednak on pokazał
wyższość, kończąc pojedynek wynikiem 15:10.
Mateusz Marciniak jako jedyny przedstawiciel Naszego Klubu, wystartował 15 maja w
turnieju Wesołek CUP w Pleszewie. Ten młody,
dobrze zapowiadający się zawodnik przywiózł z
zawodów aż trzy medale (każdy innego koloru):

złoto w walkach, srebro w twio olgul apchagi
(wyskok dosiężny) i brąz w poomsae. Tylko
potknięcie w rundzie eliminacyjnej konkurencji
nare chagi (wielokrotne kopnięcia naprzemienne), spowodowało, że nie zdobył również
czwartego krążka.
Po wywalczonych w marcu w Krasnymstawie kwalifikacjach, Nasi juniorzy Dąbrówka
Graczyk i Piotr Mikołajczak, wystartowali 28 maja
w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bornem
Sulinowie. Dąbrówka, po stoczeniu trzech walk,
zajęła zaszczytne III miejsce. W obronie brązowego krążka wygrała przed czasem poprzez
knockout swoją ostatnią walkę. Piotrek niestety
nie zdołał dostać się do strefy medalowej. Trzy
średniej jakości walki, z czego tylko jedna wygrana, wystarczyły na zajęcie V miejsca.
W dziesięcioletniej historii Klubu nie mieliśmy
jeszcze takich wyników na zawodach tej rangi. W
Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży Klub zdobył
już 39 punktów, a jeszcze przed nami start w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
(dla porównania, w ubiegłym roku Klub zdobył
„tylko” 15 pkt.) Niewątpliwie jest to zasługa
trenera Andrzeja Bartosiewicza i opracowanego
specjalnie dla Naszych zawodników planu treningowego, by w niespełna jeden sezon podnieść
poziom sportowy Klubu. W realizacji założeń
szkoleniowych wspierała trenera Andrzeja,
trenerka Angelika Rydlewska oraz rodzice bez
których cierpliwości i poświecenia nie byłoby
takich osiągnięć. W tym miejscu należą im się
szczególne podziękowania.
Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo w
UKS TKD Kórnik w roku 2011 dofinansowane
są ze środków Gminy Kórnik. Chętnych do
trenowania w Naszym Klubie prosimy o kontakt
tel. 663 786 462 lub e-mail tkdkornik@interia.pl
oraz do odwiedzenia witryny internetowej Klubu
pod adresem www.tkdkornik.prv.pl
PP
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Do XVII Biegu z Białą Damą na trasie
Bnin – Kórnik od ul. Zwierzynieckiej do
OSiR na Błoniach w Kórniku zgłosiło się
40 uczestników w różnym wieku i wszyscy
ukończyli bieg. Najstarsi biegacze byli
w wieku od 51- 52 lat, najmłodsi liczyli
2 i 4 lata. Antoś Bartosik biegł z tatą w
wózku, ale jego brat Jasiu przebiegł całą
trasę w truchciku, co jest godne podziwu.
Najstarsza kobieta liczyła 28 lat. Trasa

biegu po zmierzeniu samochodem liczyła
ok. 2,5 km. Zwycięzca Biegu Kórniczanin
z pochodzenia, obecnie mieszkający w
Poznaniu a pracujący w OAZIE p. Roman
Jasiński jest niezawodnym uczestnikiem
wszystkich dotychczas organizowanych
biegów. Zawsze w czołówce tego biegu. W
tym roku mimo upływającego wieku wykazał się doskonałą kondycją i wygrał bieg w
bardzo dobrym czasie 9 minut i 14 sekund.

W biegu z „ Białą Damą” zawsze startuje
z swoim synem Michałem a dopinguje Go
wiernie cała rodzina. Należy dodać, że p.
Roman był również zwycięzcą pierwszego
biegu z Białą Damą w 1994 roku, którego
trasa przebiegała ulicami wokół parku
kórnickiego.
Całość imprezy aktywnie obserwował
burmistrz Hieronim Urbanek. Najlepsi
biegacze zostali nagrodzeni okolicznościo-

wymi dyplomami, upominkami promującymi
Kórnik oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy pozostali uczestnicy biegu otrzymali
drobne upominki. W przebiegu imprezy
organizatorom pomagali pracownicy OSiR-u z p. Janem Wójkiewiczem na czele,
także nauczycielki szkół podstawowych
z Kórnika, Szczodrzykowa i kórnickiego
liceum oraz uczennice gimnazjum.
ARA

WYNIKI
Mężczyźni 1998 i starsi
1. Roman Jasiński – Poznań
2. Filip Kaźmierczak – Kórnik
3. Adrian Dryer – Czmoń
4. Andrzej Lewandowski – Kórnik
5. Piotr Organiściak - Rogalinek
6. Adrian Madajewski – Kórnik
Chłopcy rocznik 1999 i młodsi
1. Mikołaj Ratajczak- Kórnik
2. Bartosz Zgarda- Kórnik
3. Wojciech Kowalski- Czmoń
4. Marcin Organiściak – Rogalinek
5. Stanisław Bartosik - Kamionki

Kobiety roczniki 1998 i starsi
1. Zuzanna Lewandowska- Kórnik
2. Magdalena Cyra – Kórnik
3. Daria Kędziora – Kórnik
4. Klaudia Jaskuła – Robakowo
5. Agnieszka Smolińska – Biernatki
6. Weronika Cyra – Kórnik
Dziewczęta rocznik 1999 i młodsze
1. Paulina Arkit - Kórnik ( w Open 3 m.)
2. Agnieszka Wlazły- Trzebisławki (w Open 4)
3. Gabriela Cyra – Kórnik
4. Klaudia Dryer – Radzewo

BIAŁA DAMA W RADZEWIE
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29 maja 2011 r. w Radzewie odbył się
Turniej Białej Damy – drugi turniej sezonu
2011 w ramach Kórnickich Rozgrywek
Ligowych w tenisie stołowym, rzucie lotką
i strzelectwie sportowym. Były to zarazem
indywidualne i drużynowe
mistrzostwa mieszkańców
gminy Kórnik.
Zawody zorganizowane
przez UKS „Jedynka-Kórnik”
zgromadziły na starcie 112
zawodników, z czego 53
stanowili rzucający lotką, 38
strzelcy, a 21 tenisiści stołowi. Termin imprezy zbiegł się
jednak z innymi atrakcyjnymi
wydarzeniami w naszej gminie, toteż frekwencja była
mniejsza niż zazwyczaj. Oto
lista mistrzów gminy AD.
2011:

Strzelectwo:
- Zuzanna Zięta (Mościenica)
- Katarzyna Rychlewska (Mościenica)
- Artur Górny (Konarskie)
- Mirosław Grzybek (Radzewo)

Tenis stołowy:
- Natalia Bladocha (Radzewo)
- Agnieszka Toboła (Prusinowo)
- Artur Górny (Konarskie)
- Michał Rozmiarek (Radzewo)
- Karol Niemier (Czmoń)
- Eugeniusz Staniszewski (Konarskie)

Rzut lotką:
- Joanna Rybak (Radzewo)
- Rita Zięta (Mościenica)
- Adam Kukliński (Kamionki)
- Marian Litka (Kórnik-Bnin)
W klasyfikacji zespołowej zwycięstwo odniosła reprezentacja mieszkańców Radzewa

(4 złote, 5 srebrnych, 7 brązowych), wyprzedzając Konarskie (3-2-2) oraz Mościenicę
(3-1-2). Medale zdobywali mieszkańcy 9
miejscowości z gminy Kórnik.
Turniej Białej Damy sędziowali: Eugeniusz Rybak, Mirosław
Grzybek, Krystyna Jarecka,
Jolanta Walczak, Katarzyna
Najewska i Agata Rybak.
Na zwycięzców czekały
puchary, a dla najlepszej
trójki w każdej kategorii
przygotowano medale. Zawodników dekorowali m.in.
Leszek Książek – sekretarz
gminy Kórnik oraz Krystyna
Kiełpińska – dyrektor SP w
Radzewie. Wśród wszystkich uczestników sportowych zmagań rozlosowano
także nagrody rzeczowe.
Dostał ją również najmłodszy uczestników zawodów. Taka oprawa
była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miejskiego w Kórniku.
Najbliższe zawody w Radzewie odbędą
się 12 czerwca i będzie to Otwarty Turniej Wakacyjny (tenis stołowy, rzut lotką, strzelanie z
wiatrówki). Zapraszamy!
Karol NIEmier
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GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Kórnik –Błonie 26.05.2011
Uczniowie szkół gminy Kórnik biegali na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji walcząc o
awanse do indywidualnych mistrzostw powiatu
w biegach przełajowych.
W poszczególnych kategoriach wiekowych
najlepszymi byli:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Kl. IV i młodsi
1. Jolanta Lester z Kórnika
2. Martyna Boguszyńska z Kórnika
3. Natalia Szymczak z Kórnika		
1.Dariusz Konowrocki z Szczodrzykowa
2. Jakub Tomczak z Szczodrzykowa
3. Jakub Nowak z Szczodrzykowa
Kl. V		
1. Paulina Arkit z Kórnika			
2. Maria Woźna z Kórnika			
3. Agnieszka Wlazły z Kórnika		
1. Mikołaj Ratajczak z Radzewa
2. Adrian Makowski z Kórnika
3. Wojciech Kowalski z Radzewa
Kl. VI		
1. Klaudia Sucharska z Bnina
2. Magdalena Cyra z Kórnika
3. Róża Jakubowska z Szczodrzykowa
1. Michał Suszka z Kórnika
2. Karol Siejak z Radzewa
3. Artur Maciejewski z Bnina
GIMNAZJA
Kl. I		
1. Sandra Templewicz z Robakowa
2. Patrycja Wybieralska z Kórnika
3. Maria Klimas z Robakowa		
1. Szymon Korcz z Kórnika
2. Łukasz Kozak z Robakowa
3. Bartek Sobierajski z Robakowa

Karate
I KÓRNICKIE POTYCZKI
KARATE DZIECI
18.06.2011 w hali sportowej Kórnickiego
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA odbędą się
I Kórnickie Potyczki Karate Dzieci. W turnieju
zorganizowanym przez Kórnicki Klub Karate
Shotokan Raven udział wezmą najmłodsi
adepci tej japońskiej sztuki walki z Przedszkola nr 1 w Kórniku oraz zerówki w Szkole
Podstawowej nr 1. Po zakończeniu konkurencji dla najmłodszych zawodnicy trenujący
na co dzień w kórnickim klubie zmierzą się z
reprezentantami Kostrzyńskiego Klubu Karate
Shotokan Kruk. Zawody rozpoczną się o godz.
14:00. Zakończenie przewidziane jest na godz.
18:00. Po zakończeniu zmagań sportowych
organizator zaprasza wszystkich trenujących na
ognisko stanowiące jednocześnie zakończenie
sezonu 2010/2011.
Wszystkich zainteresowanych oraz sympatyków karate zapraszamy serdecznie na turniej
i prosimy o głośny doping.
EGZAMIN NA STOPNIE UCZNIOWSKIE
W środę 25.05.2011 w sali Szkoły Podstawowej w Kórniku odbył się egzamin karate
na stopnie uczniowskie. W egzaminie udział
wzięły przedszkolaki z Przedszkola Nr 1, dzieci

10 czerwca 2011r.

Kl. II		
1. Patrycja Jaskuła z Robakowa
2. Emilia Łopińska z Robakowa
3. Klaudia Pytlewska z Robakowa 		
1. Dawid Kurek z Robakowa
2. Dawid Niemier z Kórnika
3. Piotr Fogt z Kórnika
W prowadzonej punktacji zespołowej w
szkołach podstawowych wśród dziewcząt zwyciężył Kórnik przed Szczodrzykowem, Bninem i
Radzewem a w chłopcach Kórnik przed Radzewem, Szczodrzykowem i Bninem.
W gimnazjach w punktacji łącznej dziewcząt
i chłopców wygrało Robakowo Przed Kórnikiem.
Organizatorki biegów dla szkół podstawowych pp. Katarzyna Pucek i Beata Górna przygotowały dyplomy, od sponsora pp. Powąsków
z Hurtowni Kosmetyków drobne upominki oraz
od dyrekcji SP 1 Kórnik drożdżówki dla każdego
uczestnika. Nauczyciele z Gimnazjum w Kórniku
zapewnili dyplomy dla gimnazjalistów oraz pomoc gimnazjalistek w sekretariacie zawodów.
Wszyscy nauczyciele szkół oraz działacze
SZS pomagali w organizacji imprezy a pomoc
medyczną pełniła p. Jolanta Fic.

GIMNAZJA ROBAKOWO I KÓRNIK
W CZOŁÓWCE POWIATU.
Dokonano podsumowania zawodów powiatowych w lekkiej atletyce, które odbyły się w
Jarocinie. Miło nam donieść, że nasze gimnazja
w punktacji drużynowej znalazły się w czołówce
szkół w powiecie. Gimnazjum Robakowo zajęło
w punktacji zespołowej chłopców pierwsze
miejsce a dziewczęta szóste. Z kolei Gimnazjum
Kórnik zajęło drugie miejsce w punktacji dziewcząt i czwarte wśród chłopców.

WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA
- półfinał powiatu (Stęszew, 27.05.2011)
W eliminacjach w Kamionkach SP Radzewo
awansowało do meczy półfinałowych. W kolejnym turnieju szkoła grała w Stęszewie i zajęła
za SP 3 Luboń drugie miejsce awansując do
finałów Orlika.
Wyniki meczy: Radzewo - Krosno 1:1,
Radzewo - Luboń 1:4, Radzewo - Stęszew 3:1.
Finał Turnieju Orlika wywalczyli:
Oskar Wachowiak (kapitan) - 2 gole, Karol
Siejak - 3 gole ,Dawid Matuszewski, Artur Górny,
Jarosław Sznura
Marcin Tomaszewski, Wojciech Kowalski,
Norbert Naglewicz, Mikołaj Ratajczak, Marek
Zandecki, Mateusz Kazyaka.

SZACHOWY DZIEŃ DZIECKA W BNINIE
Być może już wkrótce najlepsi szachiści z
gminy Kórnik będą wywodzić się z Bnina. Co raz
więcej uczniów zainteresowanych jest szachami
a to za sprawą naszego pasjonata tej dyscypliny
p. Ryszarda Bartkowiaka i przychylności dyrekcji
szkoły w Bninie. ! czerwca 2011 28 młodych
szachistów wystąpiło w turnieju zorganizowanym
w tej szkole z okazji Dnia Dziecka.
1. Błażej Biernacki, 2. Igor Gołębiowski, 3.
Kornelia Zaporowska, 4. Mateusz Machunik, 5.
Adrian Wachowiak , 6. Bartosz Hołderny.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki a
najlepsi dyplomy przygotowane przez p. Małgorzatę Iszkuło.
ARA

uczęszczające do zerówki w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz członkowie Kórnickiego Klubu
Karate Shotokan Raven. Ponad 80 uczestników
prezentowało swoje umiejętności w trakcie 60
min. pokazu. Egzamin przeprowadził sensei
Jacek Kruk (2DAN), egzaminator Polskiej
Federacji Karate Sportowego oraz sensei
Małgorzata Grzesiak (1DAN) i Zbigniew Stróżyk
(1 kyu). Na egzamin oprócz karateków licznie
przybyli rodzice oraz najbliżsi, którzy wspierali
zdających gorącym dopinigiem i trzymali mocno
kciuki. Można zaryzykować stwierdzenie, że
wielu z nich odczuwało równie silne emocje co
młodzi karatecy.
Zdaniem trenera Jacka Kruka egzamin
stał na wysokim poziomie. Kilku zawodników
Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven
zostało wyróżnionych w czasie egzaminu za
wysokie umiejętności. W tym gronie znaleźli
się: Aleksandra Smoczyk, Filip Młynarczyk,
Jan Luber, Krzysztof Mrugas, Martyna i Szymon Siódmiak. Kolejny egzamin na stopnie
uczniowskie odbędzie się na obozie karate
będącym podsumowanie całorocznej pracy
na treningach, w którym udział weźmie liczna
reprezentacja Kórnika.
Wszystkich sympatyków sportów walki
zapraszamy na treningi karate. Nowy nabór
rusza od września.

BRYDŻ W OAZIE

SPORT

SPORT

Sport Szkolny

XVII BIEG Z BIAŁĄ DAMĄ

FINAŁY MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W
LEKKIEJ ATLETYCE
Prawo startu w Mistrzostwach Wielkopolski
w lekkiej atletyce wywalczyli gimnazjaliści z
Robakowa. Zawody odbyły się na stadionie
w Lesznie ( dysk w Rawiczu).Najwyższe , bo
czwarte miejsce wywalczył w biegu na 300m
ppł. Jakub Motała z czasem 43,83 sek. Sztafeta szwedzka była dziewiąta. Szkoda, że nie
wszyscy , którzy wywalczyli finał startowali w
zawodach. Ostatecznie Gimnazjum Robakowo
w punktacji zespołowej zajęło 27 miejsce wśród
115 szkół z całej Wielkopolski.

W dniu 21.05.2011 odbył się turniej
brydża sportowego o „Laur Kwitnącej
Magnolii”.
W turnieju, który składał się z 4 mini-sesji po 10 rozdań w każdej uczestniczyły
34 duety z całego województwa Wielkopolskiego.
Zwyciężyła para Andrzej Witkowski
(arcymistrz międzynarodowy WK-18) Włodzimierz Kwiatkowski (arcymistrz WK 12) z
Poznańskiej Asocjacji Brydżowej wynikiem
61,65%. Drugie miejsce przypadło parze
Andrzej Boruta, Remigiusz Kaźmierczak z
wynikiem 57,50% reprezentujące Progres
II Ostrzeszów. Trzecie miejsce zajęła para
klubu Limai Poznań Bogusław Matuszewski, Tomasz Wasilewski z wynikiem 56,17%
Wszyscy uczestnicy zachwyceni byli
warunkami gry oraz organizacją turnieju.
Turniej po raz pierwszy odbywał się
w Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”. Z
wielu ust uczestników padło zapewnienie,
że pojawią się w następnym roku na XXXIV
turnieju z okazji święta Białej Damy.
Najlepsza para kórnicka Janusz Kellner
Witold Szczepaniak z wynikiem 54,14%
zajęła 7 miejsce.
JS
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Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel.
kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 61 817 01 20/30
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

*Autoklima: uzupełnianie, czyszczenie, naprawa klimatyzacji samochodowych. Godziny popołudniowe. Kórnik ; tel. 696-949-154
*Firma ogólno-budowlana zatrudni mężczyzne z doświadczeniem budowlanym.Prawo jazdy mile widziane. tel. 601 405 059
*Sprzedam Nissana Almerę, stan bdb, klimatyzacja, 5 drzwi, silnik 1.4. Tel. 691 900 007
*Wynajmę miłej osobie 36m² (pokój z kuchnią), bnin. Tel. 695 011 903
*Profesjonalny przegląd klimatyzacji. Tel. 603 052 679
*Sprzedam Fiata Punto 1,2 -2001r. Stan bdb, wyposażony, 5 drzwi, zielony metalik - niedrogo. Tel. 886 870 704
*Kobieta lat 25 szuka pracy dodatk. po godz. 16 w Kórniku lub okolicach.697-474-896
*Kobieta szuka pracy dorywczej po godz. 17:00 Tel. 785-838-413
*Zaopiekuję się dzieckiem. Tel 606 268 437
*Sprzedam stół do tenisa stołowego razem z siatką w idealnym stanie tel.603 883 982
*Wynajmę 3-pokojowy dom w Błażejewku. Cena do uzgodnienia. Tel. 509 507 447
*Zatrudnię młodą osobę do działu sprzedaży w sklepie motoryzacyjnym. Tel. 606 876 929
*Sprzedam meble kuchenne+sprzęt AGD uniwersalny wymiar. Stan b.dobry, niska cena. Tel. 604 419 759
*Haki holownicze, części do przyczep samochodowych. Kórnik, ul. Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
*Sprzedam zagospodarowaną działkę 450m² z domkiem w Bninie. Tel. 600 924 556
*Atrakcyjny segment bliźniaka 105/200. Borówiec. 350 tys. za gotowy do zamieszkania. Tel. 792 884 454
*Rzeczoznawca samochodowy, wyceny, opinie techniczne. Tel. 609 152 586, e-mail: marcin.jarzyna@wp.pl
*Dom w Borówcu, wolnostojący 130/550. Tel. 602 214 931
*Sprzedam skuter (duży) Piaggio XP poj. 0,125, 15 KM, rp. 2004. Gwarancja, raty. Tel. 602 214 931
*Sprzedam! VW Golf IV, 1998, 1.4, przebieg 189 tys. Tel. 503561634
*Kobieta szuka pracy dorywczej po godz. 17:00 Tel. 785-838-413
*Sprzedam VW CANDDY, 2004r. Przebieg 193 tys. Stan dobry. Tel. 501 529 044
*Potrzebna Fryzjerka od zaraz do salonu w Robakowie. Tel. 667 145 173
*Firma Euro-Astar w Czołowie pilnie zatrudni również rencistów: stolarzy, montażystów/montażystki, elektryka 61 8179 100
*Firma Euro-Astar w Czołowie pilnie zatrudni również rencistów: mechanika - narzędziowca, operatora strugarki czterostronnej 61 8179 100
*Firma Euro-Astar w Czołowie pilnie zatrudni również rencistów: operatora wózka widłowego-magazyniera 61 8179 100
*TFP Sp. z o.o. zatrudni pracow. fizycznych do Działu Produkcji w Dziećmierowie.(3 zmiany),dyspozycyjność, uregulowany stosunek do sł. wojskowej, wykszt. min
zawod..Aplikacje wraz z CV z dopiskiem„Praca w Dziale Produkcji”: praca_prod@tfp.com.pl lub: TFP Sp. z o.o.,Dziećmierowo, ul.Katowicka 26, 62-035 Kórnik
*Sprzedam tanio ubranka niemowlęce dla chłopca, rozmiar 56-68. tel. 693 138 658
*Sprzedam żwir, piasek, czarnoziem, kruszywa. Tel. 666 395 477
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy w Konarskim, o powierzchni 3400 m². Tel. 667 860 884

Taneczny weekend w Kórniku
W miniony weekend w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
odbyły się dwie wspaniałe imprezy taneczne. W sobotę 4 czerwca odbył się
„Festiwal Tańca Hobby Senior Dance”,
natomiast w niedzielę „I Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Gminy
Kórnik” i statuetkę
„Białej Damy”. Organizatorami obu
imprez byli: Urząd
Miejski w Kórniku,
Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu
„OAZA” oraz Kluby
Tańca „Finezja” i
„Bellcanto” z Poznania.
Gościem specjalnym i jurorem był znany międzynarodowy
sędzia, juror telewizyjnego programu
„Taniec z gwiazdami”
pan Piotr Galiński.
Podczas „Festiwalu Tańca Hobby
Senior Dance” zaprezentowało się 38 par
z całej Polski. Uczestnikami festiwalu były
osoby powyżej 35
roku życia, traktujące
taniec jako hobby,
uczestnicy kursów
tańca, klubów miłośnika tańca i tym podobnych zajęć.
Pary tańczyły
wspaniale i świetnie
się prezentowały, ale
nic dziwnego, skoro
większość par, które zaprezentowały się w
Kórniku było małżeństwami z wieloletnim
stażem. Szczególne uznanie wzbudzały
pary startujące w kategorii wiekowej 55+,
którym oprócz umiejętności tanecznych i
wspaniałej prezencji, z pewnością zazdrościć można było bardzo dobrej kondycji.
W niedzielę, podczas „I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar

Burmistrza Gminy Kórnik” oraz statuetkę
„Białej Damy” zaprezentowało się ponad
150 par z całej Polski. Turniej, podobnie
jak „Festiwal Tańca Hobby Senior Dance”,
podzielony został na trzy bloki. Tańczono
w kilku kategoriach (wyodrębnionych ze

względu na wiek oraz klasę taneczną
uczestników).
W najmłodszej kategorii wiekowej
startowali 10-latkowie, a w najstarszej
16-latkowie i starsi. Pary musiały zaprezentować się zarówno w energetycznych
tańcach latynoamerykańskich, jak również
dostojnych tańcach standartowych. Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali z
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rąk burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
i kierownika Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” Wojciecha Kiełbasiewicza pamiątkowe medale i dyplomy. Pani Karolina
Rychter, prezes firmy „Podium” z Czerwonaka, produkującej trofea sportowe, ufundowała zwycięzcom
puchary, a kórnicki
jubiler pan Krzysztof
Buszkiewicz wręczył
najlepszym parom
nagrody rzeczowe i
własnoręcznie wykonaną srebrną statuetkę „Białej Damy”.
Zmagania uczestników oceniali sędziowie z Krakowa,
Poznania, Szczecina,
Torunia, Warszawy
i Wrocławia, którzy
przez dwa dni trwania
imprezy ze skupieniem na twarzy typowali pary do kolejnych
rund.
„Festiwal Tańca
Hobby Senior Dance” początkowo prowadził pan Krzysztof
Czapliński, który znakomicie sprawdził się
w tej roli, w drugiej
części w rolę prowadzącego wcielił się
pan Piotr Galiński,
wprowadzając świetne elementy zabawy
(taniec z sędziami,
zamiany partnerów i
partnerek pomiędzy
parami). „I Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik” i statuetkę
„Białej Damy” pod względem prowadzenia
należał do pana Galińskiego, który znakomicie stworzył klimat turnieju.
Turniej cieszył się bardzo dobrą opinią
wśród par biorących udział, słychać było
opinie, że chętnie wrócą do Kórnika za rok.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Pogotowie ratunkowe
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
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Biała Dama 2011
Tegoroczną Białą Damą została
Agata Kiełpińska.
Oto krótka rozmowa nią:
Jak się Pani czuje w nowej roli?
Bardzo dobrze! Możliwość reprezentowania Kórnika to wielkie wyróżnienie.
Postaram się wywiązać z niego najlepiej
jak potrafię. Tegoroczne Dni Białej Damy
były niesamowitym przeżyciem. Tyle uśmiechów i miłych słów, jakie usłyszałam pod
moim adresem, było dla mnie ogromnym
zaskoczeniem. Jeszcze raz dziękuję za tą
serdeczność, jaką wtedy otrzymałam.
Jaki ma Pani pomysł na bycie
wcieleniem Teofili?
Pomysł? Myślę, że nie jest potrzebny żaden konkretny pomysł. Pani Teofila
była bardzo ciekawą postacią, wystarczy
opowiedzieć o jej życiu, a to z pewnością
zainteresuje wszystkich i utwierdzi w przekonaniu, że do Kórnika warto przyjechać.
To z promocją gminy wiążę swoje główne
zadanie. Nie mówię tu tylko o oficjalnych
spotkaniach, ale również tych prywatnych.
Kórnik to miasto, które warto zwiedzić
i właśnie to będę starała się wszystkim
przekazać.
Znam odrobinę kulisy wyboru. Czy
zdradzimy Czytelnikom jak to było?
To bardzo zabawna historia. W związku z moją działalnością dziennikarską na

stronie www.kornik.gmina.pl, pojawiłam
się na castingu do Miss Polonia Gminy
Kórnik. Tak się jednak złożyło, że przy
okazji zostałam namówiona przez Martę
Nowakowską (agencja Showbiz Models)
do wzięcia udziału w konkursie. Był to taki
mały szantażyk - „udzielę wywiadu, jeśli
weźmiesz udział w konkursie”. Podeszłam
do tego z humorem, oznajmiając już na
początku, że nie chcę przejść do kolejnego
etapu. Mimo to otrzymałam informacje, że
zakwalifikowałam się do finału. Odmawiając
powiedziałam, że w przyszłym roku chętnie
wezmę udział w wyborach na Białą Damę.
(Białą Damę w tym roku wybierano spośród
finalistek Miss Polonia Gminy Kórnik - przyp.
ŁG). Nieoczekiwanie dostałam propozycję
zostania Biała Damą już w tym roku.
Tak się złożyło, że Panią, Miss Polonię Gminy Kórnik oraz Kórniczanina
coś łączy...
Faktycznie. Kilka lat temu przeprowadziłam z Pauliną wywiad dotyczący jej
pracy jako modelki. Rozmawiałyśmy o tym
jak to się stało, że się tym zajęła, jakie są
najprzyjemniejsze i najtrudniejsze elementy
takiej pracy. Tekst został opublikowany w
Kórniczaninie.
Dziękujemy za rozmowę, życzymy
owocnego wcielania się w postać Białej
Damy.
Rozmawiał: ŁG

Miss polonia gminy kórnik 2011

Rozmowa ze zdobywczynia
tytułu Miss Polonia Gminy Kórnik
Paulina Szuldą:

Jak to jest zostać Miss?
Jak dla mnie nic się nie zmieniło.
Oczywiście była radość z wygranej,
ale jednak traktowałam ten konkurs
jako zabawę i możliwość zdobycia
nowych doświadczeń i znajomości.
Wywiad z Panią publikowaliśmy w Kórniczaninie w 2009 roku.
Notabene przeprowadziła go obecna Biała Dama. Co się od tamtego
czasu zmieniło?
W moim życiu zmieniło się dość
dużo, gdyż rok temu zakończyłam
karierę modelki. Zaczęłam szkołę
wizażu. Po otrzymaniu dyplomu
chciałabym stanąć po drugiej stronie
obiektywu i brać udział w pokazach i
sesjach zdjęciowych jako wizażystka.
Jak na razie podjęłam pracę jako
recepcjonistka w salonie samochodowym, a po wakacjach zamierzam
zacząć studia na kierunku- wychowanie fizyczne .
Jaka była motywacja do startu
w lokalnych wyborach Miss?
Do startu namówiła mnie znajoma.
Jak wyglądały przygotowania
do konkursu?
Przygotowania... Było ciężko
zwłaszcza, że próby odbywały się

przeważnie wieczorami a na drugi
dzień było trzeba wstać do pracy i
szkoły. Pani choreograf trzymała nad
nami twardą rękę. Nie było łatwo, ale
warto było się trochę pomęczyć.
Jak wyglądały relacje z innymi
finalistkami?
Wszystkie dziewczyny były mile
nastawione względem siebie, nie było
żadnej rywalizacji pomiędzy nami.
Pomagałyśmy sobie w różnych sytuacjach na próbach czy przymiarkach.
Wspierałyśmy się kiedy czasem
naprawdę bywało ciężko.
Ma Pani już spore doświadczenie modelki. Na ile to pomogło w
przygotowaniach?
Doświadczenie z modelingiem
pomogło mi na tyle, że nie miałam
trudności w chodzeniu w butach na
wysokim obcasie oraz prezentowaniu
się na wybiegu czy scenie.
Myśli już Pani o kolejnych konkursach?
Nie, na razie nie myślę o kolejnych konkursach ponieważ przygotowuję się do zdania ostatnich
egzaminów. Dla mnie była to dobra
zabawa, możliwość poznania nowych
ludzi. Nie wiąże z wyborami miss
przyszłości, mam inne priorytety w
życiu, od lat interesuje się sportem
i właśnie w tym kierunku zamierzam
się kształcić.
Rozmawiał: ŁG

